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إن هذه الدراسة تبحث القيمة الكامنة في إجراءات بناء الثقة ([)Confidence-building measures [CBMs
ّ
من حيث إدارة التوتر والحؤول دون نشوب العنف بين العرب واألكراد في شمال العراق .في سبيل إعانة صانعي
القرار األمريكيين على التحضير النسحاب القوات األمريكية من العراق في أواخر العام  ،2011تبحث هذه الدراسة
ٍ
مدنية وعسكرية ،في غياب اتفا ٍ
سياسي ،على المستوى
ق
في قدرة تنفيذ إجراءات لبناء الثقة،
الوطني ،حول القضايا
ٍّ
ّ
التي يحصل فيها
انقسام بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان في الشمالُ .وضعت هذه الدراسة
ٌ
التحليلي المستمر الذي تقدمه مؤسسة  RANDللقوات األمريكية في العراق.
بوصفها جزءاً من الدعم
ّ
وتم تنفيذه في مركز سياسات الدفاع واألمن
الدولي في
لقد رعت هذا البحث القوات األمريكية في العراقّ ،
ّ
معهد أبحاث  RANDللدفاع الوطني ،وهو مركز ٍ
ٍ
ٍ
بحث
فيدرالي ،وبرعاية مكتب وزير الدفاع
بتمويل
وتطوير يعمل
ّ
المو ّحدة وقوات البحرية وقوات مشاة البحرية ووكاالت الدفاع ومجموعة
وهيئة األركان المشتركة وقيادة المقاتلين َ
استخبارات الدفاع.
الدولي ،يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني:
للمزيد من المعلومات عن مركز سياسات الدفاع واألمن
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على صفحة الموقع).
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الملخص

أن هذا البلد
أن الواليات المتحدة تعهّدت بسحب قواتها المقاتلة من العراق مع نهاية العام ّ ،2011إل ّ
بالرغم من ّ
سيظل منقسماً بخطوط الصدع العرقية والمذهبية .ومن السهل أن تقود التوترات في شمال العراق  -الذي يتواجه
ٍ
صراع
نزاعات على األرض والموارد والحكم واألمن  -إلى
فيه العرب واألكراد في
مسلح إذا توفر لها المحفّز
ٍ
ٍ
ٍ
المناسب .وخطر اندالع العنف يعززه،
بشكل ملحوظ ،وجود ما يقارب  75ألفاً من مقاتلي البشمركة األكراد،
واآلالف من أفراد قوات األمن العراقية داخل المناطق المتنازع عليها وحولها.
ٍ
ٍ
أمني ٍة
من أجل تفادي اندالع العنف بين العرب واألكراد ،أشرفت القوات األمريكية على إنشاء
مشتركة
تشكيلة ّ
تضم تمثيالً من قوات األمن العراقية ،والقوات الكردية ،والقوات األمريكية في العراق .إضافةً إلى ذلك ،أطلقت بعثة
ّ
بهدف
الثقة
بناء
اءات
ر
إج
من
ة
مجموع
()UNAMI
العراق
لمساعدة
المتحدة
األمم
مجتم َعي العرب
بين
الثقة
إحالل
ً
َ
واألكراد ،ولنزع فتيل النزاع قبل اشتعاله.
طرف ٍ
ٍ
ٍ
ثالث
الكردي وجودالعربي
سيستلزم االستمرار في احتواء التوتر
محايد يقوم بمهمة التحكيم ،ويكون
ّ
ّ
ٍ
الوطني ،والحيلولة دون
بوسعه تسهيل تطبيق إجراءات بناء الثقة المحلية ،والضغط إلجراء مفاوضات على المستوى
ّ
نزاع
وقوع
أن الهيئات األمريكية المدنية يمكنها المساعدة في
ٍ
ٍ
مسلح بين القوات العراقية والكردية .من الصحيح ّ
تطبيق إجراءات بناء الثقة والتوسط في المحادثات السياسية،
األمريكي داخل حدود
العسكري
ولكن استمرار الوجود
ّ
ّ
ّ
ٍ
عنيف بين العرب واألكراد.
صراع
المناطق التي يحصل فيها النزاع هو الوسيلة األكثر فعاليةً لتفادي
ٍ
ٍ
للحد من خطر نشوب
تقدم هذه الدراسة
كردي ،قبل انسحاب القوات األمريكية وبعده،
عربي ـ ـ
صراع
ٍ
ٍّ
خيارات ّ
ّ
ّ
ٍ
مجموعة من إجراءات بناء الثقة التي من شأنها مساعدة العرب واألكراد على بناء الثقة
كما تناقش جدوى تطبيق
وتفادي الصراعات المحلية التي قد تؤدي إلى حرف مسار الجهود الرامية إلى ح ّل التحديات السياسية األساسية
ٍ
آليات ِّ
تمكن الجهات الحكومية األمريكية  -المدنية
في العراق ،وذلك عن طريق التفاوض .تقترح الدراسة أيضاً
والعسكرية  -من تخفيف حدة التوتر في شمال العراق.
ينبغي أن تشجع الواليات المتحدة القادة العرب واألكراد والتركمان في شمال العراق ،على تحقيق ُّ
تقدٍم
تدرجي  -برعاية منظمة األمم المتحدة  -باتجاه ح ّل القضايا التي تؤدي إلى االنقسام ،السيما تلك المواضيع التي
ٍّ
ٍ
ٍ
يستطيع األفرقاء تقديم التنازالت فيها ،بدون أن يضعف ذلك من مواقفهم المتعلقة بنزاعات مماثلة يجري نقاشها على
ٍ
تبادالت
الوطني؛ على سبيل المثال ،التوافق على تقاسم السلطة في المؤسسات البلدية الحكومية ،إو�نشاء
المستوى
ّ
ٍ
الملكية الواضحة المعالم ،والتعهد بحماية حقوق األقليات .من شأن ذلك
ثقافية بين المجتمعات المختلفة ،وحسم دعاوى ُ
كله التقليل من احتماالت حدوث العنف في المنطقة ،من غير أن يش ّكل ذلك سابقةً في المفاوضات المتعلقة بتقاسم
1
إن اتفاقاً انتقالياً على إدارة الموارد الهيدروكربونية بوسعه تمكين ٍّ
كل
السلطة على المستوى الوطني أو بالتطبيع ّ .
القسري الذي طبّقه صدام حسين على المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال العراق ،حيث
 1يُقصد بمفهوم “التطبيع” الجهود الرامية إلى نقض “التعريب”
ّ
وش ِّجع العرب على االستيطان فيها .يدعو البند  58من قانون إدارة دولة العراق خالل المرحلة االنتقالية ( 8آذار،
أُجبِر األكراد على مغادرة هذه المناطقُ ،
ٍ
الملكية إلى أصحابها ،وخلق فرص العمل ،واألهم من هذا كله ،تغيير الحدود اإلدارية
إعادة
ذلك
ويشمل
الظلم”،
خطوات “لمعالجة هذا
 ،)2004إلى اتخاذ
ُ
vii
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الكردي في شمال العراق بعد انسحاب القوات األمريكيةإدارة التوتر العربي
ّ
ّ

من الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان من االستفادة من عائدات النفط ،في الوقت الذي يستمر خالله السعي
ٍ
نحو تحقيق
تعزز العالقات بين المجتمعات العربية والكردية والتركمانية،
ترتيب دائم .ومن شأن هذه الخطوات أن ّ
وتلطّف من حدة التوتر
أن التعاون -ولو على مستوى بسيط  -يؤدي إلى فوائد ملموسة.
العرقي
والمذهبي ،وتثبت ّ
ّ
ّ
والمحلي أن تضبط التوترات بين المجتمعات المختلفة،
اإلقليمي
من شأن إجراءات بناء الثقة على المستويين
ّ
ّ
ٍ
لكن هذه اإلجراءات ليس بوسعها
هذه التوترات التي ال ش ّ
ك بأنها ستستمر في الغليان تحت السطح لمدة طويلةّ .
سياسي
أن الصراعات
استراتيجي ،تجدر معالجته على المستوى
ٌّ
ح ّل ما هو في الصميم نزاعٌ
الوطني .من المؤكد ّ
ّ
ّ
ٍ
اإلقليمية اتخذت هيئة
ولكن إمكانية حصول
(سنة وشيعة)،
نزاعات عرقية (عرب وأكراد وتركمان) ،ومذهبية ّ
ّ
عربي -
صراع
كردي في شمال العراق ترتبط ارتباطاً مباشراً بفشل السياسيين العراقيين في ح ّل القضايا األساسية
ٍّ
ٍ
ٍّ
المتعلقة بالفيدرالية ،والوضع
المتنازع عليها ،وتخصيص الميزانيات والموارد الطبيعية
والسياسي للمناطق
القانوني
َ
ّ
ّ
(السيما الهيدروكربونية).
بالتالي ،من غير المرجح أن تتمكن إجراءات بناء الثقة من احتواء العنف بين العرب واألكراد في المدى
الطويل في غياب تواف ٍ
الوطني حول هذه النزاعات .والسؤال
ق على المستوى
الرئيسي الذي ُيطرح هو ما إن كان
ّ
ّ
بإمكان إجراءات بناء الثقة وغيرها من المبادرات ،أن تحول دون نشوب العنف بما يكفي ليتمكن سياسيو العراق
من ح ّل هذه المشاكل الكبيرة.

الداخلية ،و�إ يجاد ٍّ
حل لوضع كركوك .أصبح تطبيق هذه اإلجراءات مفروضاً بواسطة البند  140من الدستور العراقي الذي ُوضع عام .2005
ّ

شكر وعرفان
ٌ

يود المؤلفون شكر جوست هيلترمان ( )Joost Hiltermannمن المجموعة الدولية لألزمات (International
ّ
 ،)Crisis Groupوف .ستيفن الرابي (  )F. Stephen Larrabeeمن مؤسسة  RANDلمراجعتهما المدروسة
المتبصر .قام ريك ِ
لهذه الورقة والقتراحاتهما المفيدة ورأيهما
برنان ( )Rick Brennanمن مؤسسة  RANDبجمع
ّ
ٍ
قدم ُّ
كل من
معلومات حساسة ،وساعد في إبقاء التركيز في الورقة مسلطاً على أهداف راعي هذا البحث .كذلك ّ
ٍ
توجيهات مفيدةً طوال مدة
تشارلز رايز ( )Charles Riesوكيث كرين ( )Keith Craneمن مؤسسة RAND
تحضير هذه الورقة.
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الكردي في شمال العراق بعد انسحاب القوات
العربي ــ
إدارة التوتر
ّ
ّ
األمريكية

مقدمة

المقاتلة من العراق مع نهاية عام ّ ،2011إل أ ّنه سيكون
بالرغم من ّ
أن الواليات المتحدة ّ
تعهدت بسحب قواتها ُ
من الصعب مساعدة العراق على القيام كدول ٍة سيادي ٍة مستقر ٍة تعتمد على نفسها ،بحلول ذلك التاريخ .من الصحيح
أن تطوراً هاماً قد َت َّ
أمني
واالقتصادي،
مالئم للتطور السياسي
حقق خالل السنوات الثماني الماضية ،إذ ُخلق ٌّ
جو ٌّ
ّ
ّ
ٌ
ّ
ٍ
إن خطر الصراع في شمال العراق هو
فإن مرحلة ما بعد عام  2011ال تزال محفوف ًة بتحديات كبيرةّ .
ومع هذاّ ،
ٍ
مكان آخر من العراق ،حيث تتواجه القوميتان العربية والكردية ،وتدعم األولى الحكومة
أي
ّ
مما هو عليه في ّ
أشد ّ
نزاع
المركزية ،بينما تدعم الثانية حكومة إقليم كوردستان التي يقع مقرها في أربيل .تتواجه هاتان الحكومتان في ٍ
ٍ
وألوف من
و� ّن وجود ما يناهز  75ألفاً من مقاتلي البشمركة 2األكراد،
حول األرض والموارد والحكم واألمن .إ
أفراد قوات األمن العراقية ،داخل مناطق النزاع وحولها ،ينذر بخطر تصاعد التوتر حتى يصل إلى الصراع المسلح.
في أواخر عام  ،2009اعتبر الجنرال ريموند أودييرنو ( - )Raymond Odiernoالذي كان آنذاك قائداً
الكردي “هو السبب المنفرد األكبر لعدم االستقرار في
أن التوتر العربي ـ ـ
للقوة المتعددة الجنسيات في العراق ـ ـ ـ ّ
ّ
ّ
ٍ
وبشكل مماثل ،كتب باحثو مؤسسة  RANDفي أوائل عام :2010
العراق”.3
أي من األحزاب الرئيسية في النظام السياسي العراقي ستكون عواقبه وخمي ًة على المصالح
صراع
إن حصول
مسلح بين ٍّ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
ٍ
خطر في هذه الفئة من
يؤدي إلى تقويض النظام السياسي بأسره .ويتمثّل أعظم
ألن صراعاً كهذا بإمكانه أن
األمريكيةّ ،
َ
ّ
األخطار باحتمال حصول اصطدام عرقي بين األكراد العراقيين والحكومة العراقية4.
ٍ
ٍّ

المتنازع عليها ،أشرفت القوات األمريكية
ومن أجل تفادي وقوع العنف بين العرب واألكراد في المناطق
َ
ال من قوات األمن العراقية ،والبشمركة ،والقوات األمريكية في العراق.
على إنشاء تشكيل ٍة أمني ٍة مشترك ٍة تشمل تمثي ً
إضاف ًة إلى ذلك ،أطلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ( )UNAMIمجموع ًة من إجراءات بناء الثقة ،بهدف
مجتم َعي العرب والكراد ،ولنزع فتيل النزاع قبل اشتعاله.
إحالل الثقة بين
َ ْ
ستتبدد،
لحل هذه النزاعات سرعان ما
أن الحرب األهلية ليست على األبواب،
ولكن الفرصة ّ
ّ
من الصحيح ّ
ّ
 2ديفيد س .غومبرت ( ،)David C. Gompertتيرنس ك .كيلي ( ،)Terrence K. Kellyوجيسيكا واتكنز (“ ،)Jessica Watkinsاألمن في العراق:
إطار لتحليل التهديدات اآلخذة بالظهور مع مغادرة القوات األمريكية” (Security in Iraq: A Framework for Analyzing Emerging Threats as U.S.
ٌ
 ،)Forces Leaveسانتـ ــا مونيك ــا ،كاليفورني ــا ،مؤسســة  ، 2010a ،MG-911-OSD ،RANDص .6 .يُعرف المقاتلون األكراد في شمال العراق باسم
“البشمركة” ،ومعناه “مستعدون للموت”.
 3ديفيد ه .غورني ( )David H. Gurneyوجيفري د .سموذرمان (“ ،)Jeffrey D. Smothermanمقابلة مع ريموند ت .أودييرنو” (”An Interview
الربع الرابع  ،2009ص.123 .
 ،with Raymond T. Odierno”, Joint Forces Quarterlyرقم ُ ،55

 4ديفيد س .غومبرت (ِ ،)David C. Gompertت ِر ْنس ك .كيلي ( ،)Terrence K. Kellyوجيسيكا واتكنز (“ ،)Jessica Watkinsاألمن في العراق:
التهديدات اآلخذة بالظهور مع انسحاب القوات األمريكية” ( ،)Security in Iraq: Emerging Threats as U.S. Forces Withdrawسانتا مونيكا،
كاليفورنيا :مؤسسة  ، 2010b ،RB-9481-OSD ،RANDص.2 .
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الكردي في شمال العراق بعد انسحاب القوات األمريكيةإدارة التوتر العربي
ّ
ّ

في ٍ
المضخم في السياسة
إن دور األكراد
ّ
وقت يتكافؤ فيه – تقريباً  -الفريقان في قدرتهما السياسية والعسكريةّ .
العراقية ،والذي م ّكنهم من تقديم أجند ٍة فيدرالي ٍة صلبة ،تآكل عندما أنهى العرب الس ّنة مقاطعتهم للعملية السياسية،
ٍ
تشجع قدرات قوات
استقالل
ال مضاداً لجهود األكراد في تحصيل
فخلقوا ثق ً
ٍّ
إقليمي أكبر حجماً .من الجهة العسكرية قد ّ
األمن العراقية المتنامية بانتظام األكراد على السعي نحو ٍّ
عسكري في سبيل تحقيق أهدافهم ،ما دام استعمال القوة
حل
ٍّ
وسيل ًة قابل ًة للتطبيق ضمنياً .لقد أكدت دراس ٌة حديث ٌة أجرتها مؤسسة  RANDحول التهديدات التي تواجه األمن في
العراق مع انسحاب القوات األمريكية:
أن األكراد يجدون أنفسهم مضطرين للتحرك قبل أن تصبح قدرات قوات األمن العراقية متفوق ًة على البشمركة ،وتصبح
بما ّ
فإن خطر نشوب العنف يُخشى منه خالل السنوات القليلة القادمة .بالنتيجة ،في ِ
حال خطا
الظروف بالتالي معاكس ًة لهمّ ،
فإن ذلك قد يؤدي إلى تفكك
األكراد هذه الخطوةّ ،

العراق5.

ٍ
كردي ،في أثناء انسحاب القوات األمريكيةعربي
صراع
خيارات للتقليل من خطر حصول
تقدم هذه الورقة
ٍ
ٍّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
و�نشاء مؤسسات بوسعها الحيلولة دون تفاقم النزاعات
بشكل
وبعده ،ويكون ذلك
رئيسي عن طريق إرساء آليات إ
ٍّ
أن القوات المقاتلة األمريكية لن تتمكن من
المحلية ،كما تم ّكن العرب واألكراد من حل المشاكل المحلية بأنفسهم .بما ّ
جديد بين الواليات المتحدة
أمني
االستمرار في ممارسة دورها في التشكيلة األمنية الحالية ّ -إل إذا حصل
ٌ
اتفاق ٌّ
ٌ
فإن الدراسة تناقش إمكانية إرساء مجموعة من إجراءات بناء الثقة لمساعدة العرب واألكراد على بناء
والعراق ّ -
وحل الخالفات على المستويين المحلي واإلقليمي ،وتفادي التحديات التي يمكن أن تؤدي إلى عدم االستقرار،
الثقة ّ
ّ
ّ
ٍ
إن
أو إلى انحراف الجهود الرامية إلى إيجاد
حلول سلمي ٍة للتحديات السياسية الرئيسية في العراق عن مسارهاّ .
المتنازع عليها،
استمرار وجود القوات العسكرية األمريكية  -بوصفها طرفاً ثالثاً محايداً  -في نطاق الحدود الداخلية
َ
الكردي حتى مستوى العنف .وفي حال لم تطلب الحكومةهو الوسيلة األضمن للحؤول دون تصاعد التوتر العربي
ّ
ّ
العراقية وجوداً مستديماً للقوات األمريكية بعد  31كانون األول ،2011 ،فقد يرغب المسؤولون األمريكيون بإيجاد
ٍ
بانتشار صغير الحجم ولكن منتظم ،لهذه القوات في المنطقة.
هيكلي ٍة تسمح
انعكاس للصراعات العرقية (عرب ،أكراد ،تركمان)
أن التوترات اإلقليمية هي – جزئياً -
من الصحيح ّ
ٌ
والدينية (س ّنة وشيعة) ،ولكنها أيضاً منقاد ٌة لألجندات السياسية .وفي الواقع ،خلُص بعض الرسميين األمريكيين
مدبر ًة لتغيير الوضع القائم،
رجح أن يؤدي إلى نشوب
ٍ
إلى ّ
صراع مسلح سيكون مناور ًة سياسي ًة ّ
أن السبب الذي يُ ّ
ٍ
مثل ٍ
قوات في مدينة كركوك ،أو استخدام بغداد لقوات األمن العراقية من أجل
قرار قد تأخذه إحدى الجه َتين بنشر
ٍ
إعالن من جهة األكراد ببسط سلطتهم على المزيد من المناطق
متناز ٍع عليها ،أو
تخويف السكان األكراد في منطقة
َ
ٌ
المتنازع عليها (مترافق مع نشر قواتهم األمنية في تلك المنطقة)6.
ٌ
َ
كرديعربي
صراع
أن احتمال وقوع
ٍّ
ٍ
ٍّ
تسلط تقييمات المسؤولين الرسميين هذه الضوء على مفهو ٍم مفاده ّ
حل المسائل الرئيسية المتعلقة بالفيدرالية،
في شمال العراق يرتبط ارتباطاً مباشراً بفشل السياسيين العراقيين في ّ
المتنازع عليها ،وتقسيم الميزانيات والموارد الطبيعية (السيما الهيدروكربونية).
والوضع القانوني والسياسي للمناطق
َ
ّ
ّ
المتنازع عليها،
الملكية في مدينة كركوك الواقعة في الشمال ،وغيرها من المناطق
َ
معظم النزاعات البارزة على ُ
لن تُح ّل حتى يتم التوصل إلى ٍّ
إن قراراً يتعلق ببسط السلطة سيؤ ّثر على
حل للوضع
السياسي لهذه المناطق ،إذ ّ
َ
ّ
ّ
ّ
قرار العديد من الناس في ما إن كان من اآلمن لهم أن يبقوا في تلك المناطق أو يغادروها أو يعودوا إليها .وبشكلٍ
نزاع حول السيطرة على األراضي الغنية بالنفط ،حتى يصل السياسيون
مشابه ،سيكون من الصعب تفادي حصول ٍ
نشئت بوساطةٍ
المحليون إلى آلي ٍة تحكم م ْنح العقود وتقسيم عائدات النفط .حتى اآللية األمنية المشتركة ( )CSMالتي أُ ِ
 5غومبرت ( ،)Gompertكيلي ( ،)Kellyوواتكنز ( ،2010b ،)Watkinsص.3-2 .
 6مقابلة أجرتها مؤسسة  RANDمع أحد المسؤولين في القوات األمريكية في العراق في  16كانون األول.2010 ،
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ّ
ّ
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أمريكية ،والتي تسمح لقوات األمن العراقية والبشمركة بالعمل معاً في مناطق مختارة ،ليست ّإل رتقاً مؤقتاً لفشل
ٍ
اتفاق على دور القوات الكردية ،وما إذا كان ينبغي دمج هذه القوات في القوة
السياسيين الذريع في الوصول إلى
العسكرية العراقية ،وكيفية تحقيق ذلك.
الكردي مفيد ًة على المدى الطويل ،بماالمرجح بالتالي ،أن تكون الجهود الحتواء العنف العربي
من غير
ّ
ّ
ّ
ٍ
المحوري هو ما
توافق على المستوى الوطني حول هذه النزاعات .والسؤال
فيها إجراءات بناء الثقة ،في غياب
ّ
ّ
إذا كانت إجراءات بناء الثقة وسواها من المبادرات ،قادر ًة على الحيلولة دون وقوع العنف مد ًة كافي ًة من الزمن،
لحل القضايا الكبيرة الحجم .ليست إجراءات بناء الثقة في شمال العراق سوى إجراءات للمدى
ال ّ
تتيح للسياسيين مجا ً
أما الحلول الطويلة األمد فتجب صياغتها في بغداد على يد القادة العراقيين.
القصيرّ ،

الكردي
العربي ــ
أسباب الصراع
ّ
ّ
تفرق بين العرب واألكراد والتركمان ،وسواهم من األقليات في شمال العراق تعكس أكثر التحديات
ّ
إن المسائل التي ّ
يتم التقرير بشأنها
واستعصاء :الحدود الداخلية
السياسية التي تواجهها األمة تعقيداً
َ
ً
المتنازع عليها (والتي ينبغي أن ّ
من أجل تحديد تخوم أراضي إقليم كوردستان) ،وغياب الوضوح بشأن إدارة الموارد الهيدروكربونية في العراق،
ٍ
نطاق
العراقيين ورفعهما إلى مستوى االحتراف .على
والحاجة إلى إيجاد التكامل في القوة العسكرية والشرطة
َ
تمتد الخالفات العربية-الكردية إلى تقاسم السلطة على الهيئات الحاكمة ،والتركيبة العرقية للشرطة المحلية،
محليّ ،
ّ
تم االستيالء عليها أو تر ُكها في الماضي ،ونطاق سلطة أجهزة األمن واالستخبارات
التي
األراضي
في
الحق
ثبات
و�
إ
ّ
ّ
و�جراءات حماية حقوق األقليات.
الكردية ومسلكها ،إ
حدود حكومة إقليم كوردستان

نص البند  58من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية  -الذي و ِ
ضع عام  2004ثم أُدرج في دستور  2005الالحق
َّ
ُ
 على إعادة تعريف حدود العراق اإلدارية وال ُقطرية ،في سبيل معالجة مسألة تالعب النظام السابق بحدود العراق7
تعرف هذه الوثائق
و�عادة التوطين
الشمالية وتغييره المواصفات السكانية في المنطقة عن طريق الترحيل إ
ّ
القسريّ .
حكومة إقليم كوردستان بأنها تتألف من محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ،إضاف ًة إلى األقسام التي تسيطر عليها
األحزاب الكردية من محافظات كركوك وديالى ونينوى ،منذ  19آذار( .2003 ،الحدود الداخلية التي تفصل هذه
اصطلح على تسميتها ِب “الخط األخضر”) .بعد ٍ
ٍ
قصير من اجتياح العراق ،أرسل
وقت
المناطق عن باقي العراق
ُ
ٍ
ٍ
أعداد كبير ٌة
أراض إضافية تعيش فيها
القادة األكراد مقاتلي البشمركة عبر الخط األخضر ،من أجل السيطرة على
ٌ
ِّ
من األكراد؛ وما زال قادة حكومة إقليم كوردستان يطالبون بالمزيد من األراضي التي يؤكدون أنها  -تاريخياً -
ٍ
حددها الدستور ،والحدود
(تبين الخريطة في الصفحة التي تلي حدود حكومة إقليم كوردستان التي ّ
أراض كرديةّ .
المعلََنة ).لم تعترف بغداد بشرعية سيطرة األمر الواقع التي يفرضها األكراد على هذه المناطق
الواقعية ،والحدود ُ
ض ّم إلى إقليم كوردستان العراق.
المتنازع عليها ،ولم َّ
َ
يتم االتفاق حتى اآلن على مساحة األراضي التي ستُ َ
السكاني ووضع كركوك
اإلحصاء
ّ

بعد نجاح األكراد في الضغط نحو وضع قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ودستور  ،2005طالبوا
سيقويان من حججهم لتوسيع
بأن هذين
بإجراء إحصا ٍء للسكان يليه
استفتاء لتحديد وضع كركوك ،لقناعتهم ّ
َ
ٌ
التدبيرين ّ
أن المادة  140من
حدود حكومة إقليم كوردستان بحيث تشمل كركوك إضاف ًة إلى مناطق أخرى .وبالرغم من ّ

 7قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ( 8آذار ،)2004 ،البند  .58راجع أيضاً ،دستور جمهورية العراق 15 ،تشرين األول ،2005 ،المادة
.143
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ّ
ّ

المتنازع عليها في العراق
الحدود الداخلية
َ
أﻛ ار
اﻟﻤوﺼﻝ ﺘﻠﻌﻔر ﺴﻨﺠﺎر

أرﺒﻴﻝ

اﻴران

اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ

ﻛرﻛوك
ﺒﻴﺠﻲ

ﺨﻨﺎﻗﻴن
ﺒﻌﻘوﺒﺔ

ﺒﻐداد
اﻟﻛوت
اﻟدﻴواﻨﻴﺔ

اﻟﻌﻤﺎرة
اﻟﻨﺎﺼرﻴﺔ
اﻟﺒﺼرة

اﻟﺤﻠﺔ

ﺴﺎﻤراء
ﺒﻠد
اﻟﻔﻠوﺠﺔ

ﺘﻛرﻴت

اﻟرﻤﺎدي

اﻟﻘﺎﺌم

اﻟﻌراق

اﻟرطﺒﺔ

ﻛرﺒﻼء

اﻻردن
اﻟﻨﺠف

اﻟﺴﻤﺎوة
اﻟﺴﻠﻤﺎن

ﺴورﻴﺎ

اﻟواﻗﺼﺔ

ﻋﺎﺼﻤﺔ
ﻤدﻴﻨﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻤدﻴﻨﺔ
ﺤﻛوﻤﺔ إﻗﻠﻴم ﻛوردﺴﺘﺎن
اﻟﺤدود اﻟﺘﻘرﻴﺒﻴﺔ ﻟﺴﻴطرة ﺤﻛوﻤﺔ إﻗﻠﻴم ﻛوردﺴﺘﺎن
ﻤﻨطﻘﺔ ﺘطﺎﻟب ﺒﻬﺎ ﺤﻛوﻤﺔ إﻗﻠﻴم ﻛوردﺴﺘﺎن
ﺤدود اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت

اﻟﻛوﻴت
اﻷﻤﻨﻲ وﻓّرﺘﻬﺎ اﻟﻘوات اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﺨرﻴطﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴف
ّ
RAND OP339-1.1

الدستور اقتضت أن يكون اإلحصاء السكاني واالستفتاء قد ِ
أن القادة
أجريا بتاريخ  31كانون األولّ ،2007 ،إل ّ
ّ
أن األحزاب العربية والتركمانية شككت
إلى
ا
جزئي
ذلك
ويعود
تنفيذهما،
السياسيين لم يتمكنوا من التوافق على كيفية
ً
ّ
في امتالك األكراد الذين استوطنوا في المنطقة منذ سقوط صدام حسين (وربما يكونون قد عادوا إلى تلك المناطق
أن الدستور لم يحدد
أن مشاركتهم
لحق االنتخاب،
ألنهم كانوا مقيمين فيها من قبل) ّ
وخشيت من ّ
ستحرف النتائج .بما ّ
َ
ّ
الدستوري إلجراء
أن الشرط
ما الذي يحصل في حال عدم الوفاء بالموعد النهائي ،اعتبر القادة العرب والتركمان ّ
ّ
أن صالحية الشرط ما زالت سارية .هذا
مدته ،بينما
اإلحصاء
يصر األكراد على ّ
السكاني واالستفتاء قد انقضت ّ
ّ
ّ
يسد الطريق أمام الجهود
حدته مسائل الفيدرالية واالستقالل الذاتي
اإلقليمي ّ -
الوضع المشلول ،الذي زادت من ّ
ّ
ّ
الساعية إلى إيجاد ٍّ
ٍ
ٍ
أي تسوية سياسية ستتطلب من القادة العراقيين الوصول
حل لوضع المناطق
َ
المتنازع عليهاّ .
إن ّ
ٍ
ٍ
بشكل ما ،أو حذف هذا اإللزام ،وسيتحتم عليهم بعد ذلك
توافق حول إجراء اإلحصاء السكاني و/أو االستفتاء
إلى
ّ
تعديل الدستور والتشريعات المتعلقة بهذا األمر بما يتناسب مع المقام.
إن مدينة كركوك المتعددة العرقيات تاريخياً هي ذات أهمي ٍة سياسي ٍة وعاطفي ٍة واقتصادي ٍة كبير ٍة بالنسبة
ّ
للمجموعات القاطنة فيها .ينظر األكراد إلى هذه المدينة على أنها قطع ٌة أساسي ٌة من تاريخهم ،ومركزاً لكوردستان
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التي تتمتع بالحكم الذاتي (وربما الحقاً ،كوردستان المستقلة) .إضاف ًة إلى ذلك ،تستقر مدينة كركوك نفسها فوق أكبر
ّ
ٍ
المقومات المربحة للغاية.
نفطي في المنطقة ،ما يجعل من هذه األرض واحداً من
حقل
ٍّ
ّ
االقتصادية
تداعيات سياسي ٌة هائلة ،عدا العواقب
أي من الطرفين على هذه األرض ستكون له
إن استحواذ ٍّ
ٌ
ّ
ّ
ِّ
إن سيطرة األكراد على نفط كركوك قد
هائلة).
نتائج
ب
سيرت
ما
هو
االقتصادية
العواقب
تكون
قد
األمر(أو
لهذا
ّ
ألن العائدات التي ينتجها النفط ستجعل خيار استقالل كوردستان
تسهل لهم عملية انفصال حكومة إقليم كوردستانّ ،
ّ
ٍ
ال للتطبيق.
فإن سيطرة بغداد على كركوك (ونفطها) ستُبقي حكومة إقليم كوردستان مربوطة مالياً
قاب ً
بشكل مماثلّ ،
الموحد.
يرجح بقاء إقليم كوردستان جزءاً من العراق
َّ
بالحكومة المركزية ومعتمد ًة عليها ،ما ّ
الهيدروكربون

ِ َّ
أما األول ،فهو أنه من غير الواضح ما إذا
ّ
إن النزاع على الموارد الهيدروكربونية في شمال العراق هو ٌ
أمر ذو شقينّ .
أن حدود
كانت حقول النفط والغاز في المنطقة ستقع تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان أو الحكومة المركزية بما ّ
أن بغداد وأربيل لم تتفقا حتى اآلن على كيفية إدارة
أما الثاني ،فهو ّ
يتم التوافق عليها بعد .و ّ
حكومة إقليم كوردستان لم ّ
أي من الجهتين
حقول النفط والغاز ،أو على كيفية تقاسم العائدات التي تنتجها هذه الموارد .ومن غير المرجح أن تستفيد ٌّ
من الثروة النفطية في المنطقة حتى يتم االتفاق على هذه المسائل .كذلك ،ما من شركة ٍ
مهمة على استعدادٍ
ٍ
ٍ
نفط
دولية
ّ
لالستثمار في حقول النفط في كركوك ،قبل التأكد من أنها تتفاوض مع الكيان صاحب السلطة الشرعية المعتََرف
8
إن العجز المتواصل للح ّكام عن ح ّل
بها ،وقبل فهم الهيكلية التشريعية والتنظيمية واإلدارية التي ستحكم استثماراتها ّ .
القضايا الفائقة األهمية ،المتعلقة بموارد الهيدروكربون كلّف كل
ًّ من حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية ثمناً
قدرت المجموعة الدولية لألزمات (International
غالياً .وبالرغم من ارتفاع صادرات النفط في السنين األخيرة ،فقد ّ
ٍ
بكميات كبيرٍة سيتسبب بخسائر قدرها
أن عدم تصدير نفط شمال العراق
 )Crisis Groupفي أواخر العام ّ ،2008
9
يكي للحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان على التوالي .
 3مليارات و 620مليون دوالر أمر ّ
ٍّ
قوي في
أن السيطرة على األرض هي الوسيلة األنجح لتأمين
موقع ٍّ
ٍ
يرى القادة في كل من بغداد وأربيل ّ
فإن من يتحكم بجز ٍء من األرض يتحكم كذلك بالموارد الطبيعية
المفاوضات المح َت َملة حول موارد الهيدروكربونّ ،
فإن فرضي ًة مثل هذه ال تستقيم.
الواقعة تحتها .لكن ،في هذه المنطقة التي تقطع فيها حقول النفط والغاز الحدودّ ،
إن من شأن هذه الفرضية أن تسوق الوضع نحو المزيد من الصراعات إذا لم يتمكن الطرفان من
وفي الواقعّ ،
االتفاق على إدارة الحقول المشتركة.
إذا أمكن التفكيك بين قضي َتي األرض والموارد الطبيعية ،بحيث يكون باإلمكان توزيع الموارد بدون إدخال
مسألة األرض في الحسابات ،فمن المرجح والحال هذه أن يقوم هذا الطرف أو ذاك بتناز ٍ
الت بخصوص المطالبة
اتفاق ُم ٍ
باألراضي بمقابل ٍ
و�دارتها
رض على الموارد( .قد تشمل الحلول ،على سبيل المثال ،السيطرة على الموارد إ
ٍ
كل ذلك بدرجات ٍ
ض َّمت إلى
وبغض النظر عما إذا كانت األرض
متفق عليها،
والوصول إليهاّ :
َ
المتنازع عليها قد ُ
ّ
إن تنازالت من هذا النوع لن يقتصر أثرها على الجانب
حكومة إقليم كوردستان أو بقيت خاضع ًة لسيطرة بغدادّ ).
ٍ
ٍ
موضح لكيفية السيطرة على موارد النفط وتخصيص
متعلق بموارد الهيدروكربون،
قانون
المالي لألمور ،فإقرار
ٍ
 8المجموعة الدولية لألزمات (“ ،)International Crisis Groupالنفط مقابل األرض :نحو صفق ٍة كبير ٍة حول العراق واألكراد” (�Oil for Soil: To
 ، Middle East Report ،)ward a Grand Bargain on Iraq and the Kurdsرقم  ،80بروكسل 28 ،تشرين األول ،2008 ،ص.25 .
إنتاج تبلغ
 9المجموعة الدولية لألزمات ( ، 2008 ،)International Crisis Groupص .25 .األرقام المذكورة بالدوالر
األمريكي مبني ٌة على مستويات ٍ
ّ
ٍ
أن صادرات
برميل في اليوم ،بسعر  100دوالر
 100ألف
أمريكي للبرميل .في الواقع ،أصدرت وزارة النفط العراقية في آذار 2011 ،تقريراً أعلنت فيه ّ
ّ
ٍ
برميل في اليوم) ،بينما تراوحت األسعار بين  97دوالر أمريكي و105
شمال العراق من النفط للشهر الذي سبق بلغت خمسة أضعاف هذا الرقم ( 494ألف
ّ
ٍ
صادرات للنفط خالل شهر شباط األخير ـ ـ ـ ـ رسمي” (Iraq Records Highest Oil Exports
“سجل العراق أعلى
دوالر
أمريكي للبرميل .راجع أيضاًّ :
ّ
ّ
 ،)Last February – Officialأوساط العراق 2 ،آذار2011 ،؛ و�إ دارة معلومات الطاقة األمريكية (“ ،)U.S. EIAالسعر الصافي األسبوعي لمزيج
ّ
‘عراق كركوك’ عند ساحل الخليج األمريكي (دوالر للبرميل)” ([،)Weekly Iraq Kirkuk Netback Price at U.S. Gulf [Dollars per Barrel
تاريخ اإلصدار 13 :نيسان.2011 ،
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صراع
عائداته ،قد يضعف من الحوافز االقتصادية الداعية إلى انتزاع األراضي ،وبالتالي ،يخفف من فرص نشوب
ٍ
مسلح في شمال العراق.
ٍ
الهيكليات األمنية

أن التوتر بين العرب واألكراد تأجج بسبب وجود مؤسستَين أمنيتَين متقابلتَين ،إحداهما كردية واألخرى
مما ال ش ّ
ك فيه ّ
المتنازع عليها ينظرون إلى ٍّ
تقدم مصلحة أبناء عرقها،
عراقية .وسيظ ّل سكان المناطق
كل من هاتَين القوتَين على أنها ّ
َ
اضح لنطاق سيطرة هاتين المؤسستَين ،أو حتى يتم دمج بعضها أو كلّها في مؤسساتٍ
ٍ
يتم الوصول إلى
تحديد و ٍ
ّ
حتى ّ
ٍ
وطنية حقيقية.
إن ٍّ
الكرديين  -االتحاد الوطني الكوردستاني ( ،)PUKوالحزب
والحزبين
لكل من حكومة إقليم كوردستان
ّ
َ
َ
ّ
ّ
الديمقراطي الكوردستاني ( - )KDPقوات عسكرية وقوات شرطة واستخبارات خاصة ،ويش ّكل دور هذه القوات
ّ
ّ
محل خالف .تدير حكومة إقليم كوردستان شرط ًة ش ّكلها ويسيطر عليها الحزب
المتنازع عليها
في المناطق
ّ
َ
الديمقراطي الكوردستاني ،ويطلق عليها اسم ِ
“ز ِرفاني” ( .)Zerevaniويخضع جنود البشمركة ،إسمياً ،لسلطة حكومة
ّ
ّ
انتماؤها
ينقسم
البشمركة
وحدات
فإن
الواقع،
في
أما
كوردستان،
إقليم
الحزبين :االتحاد
بين
عليها)
(والسيطرة
ّ
َ
ٌّ
الحزبين الكرديَّين الرئيسيَّين يملك جهاز استخباراتٍ
الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني .كل من
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
“ب َر ْس ِتين” ( ،)Parastinواستخبارات االتحاد الوطني
هي
الكوردستاني
الديمقراطي
الحزب
فاستخبارات
به،
خاص
ٍّ
َ
ّ
ّ
ّ
10
ٌّ
الحزبين قو ًة لألمن الداخلي تُ َس ّمى “آسايِش” (. )Asayesh
“ز ِنياري” ( ،)Zaniyariكما يملك كل من
الكوردستاني هي َ
َ
ّ
ّ
ٍ
أن وجودها
اعترض السكان العرب والتركمان في المناطق
َ
المتنازع عليها بشدة على هذه الكيانات الكردية ،وأ ّكدوا ّ
أن هذه القوات أساءت معاملة السكان العرب
ليس ّإل مقدمةً لعملية استحو ٍاذ على األرض يقوم بها األكراد ،كما ّ
يدعون ّ
صادر عن المجموعة الدولية لألزمات
حديث
والتركمان عن طريق االعتقاالت االعتباطية والمضايقات .و ّادعى تقر ٌير
ٌ
ٌ
ٍ
ب أمام أحد سوى زعمائها السياسيين ....
ّ
حاس ُ
أن “اآلسايِش ش ّكلت لنفسها دو اًر أمنيا مستقالً في كركوك وغيرها ،وال تُ َ
ائية وتمييز ٍ
ممارسات عشو ٍ
ٍ
ٌّ
ية تقوم بها
قي في كركوك يترّكز على ما ُيعتََبر
ر
الع
التوتر
من
الكثير
أن
في
شك
يوجد
ال
ّ
ّ
11
هذه القوة األمنية غير النظامية” .
ي إلى وقوع العنف بين البشمركة
كاد وجود البشمركة في المناطق
المتنازع عليها خارج الخط األخضر أن ّ
َ
يؤد َ
ٍ
اقي في آب  ،2008استهدفت متمردين بقرب مدينة خناقين (تقع خارج
اقي ،ففي أثناء عملية للجيش العر ّ
والجيش العر ّ
12
تم
اقي البشمركة باالنسحاب،
ّ
ولكن هؤالء رفضوا ّ .
الخط األخضر ،في محافظة ديالى)َ ،
أم َر قادة قوات األمن العر ّ
اقي نوري المالكي توصَّال
تفادي المواجهة فقط ّ
ألن رئيس حكومة إقليم كوردستان ،مسعود برزاني ،ورئيس الوزراء العر ّ
ٍ
إلى اتفا ٍ
وبشكل مشابه،
شخصي على سحب ِكال القوتَين من المدينة إو�يكال المسألة األمنية للشرطة المحلية.13
ق
ٍّ
10
ٍ
مسؤول في القوات األمريكية في العراق ( 26 ،)USF-Iنيسان .2011 ،راجع أيضاً :المجموعة الدولية لألزمات (International
إلكتروني من
بريد
ٌّ
ٌ
“ ،)Crisis Groupالعراق واألكراد :مواجهة مخاوف االنسحاب” (Middle East Report ،)Iraq and the Kurds: Confronting Withdrawal Fears
رقم  ،103بروكسل 28 ،آذار ،2011 ،ص.24 ،14 .
11

المجموعة الدولية لألزمات ( ، 2011 ،)International Crisis Groupص.20 .

“ 12الجيش العراقي يُخلي مواقعه للبشمركة في المنطقة ،)…The Iraqi Army Vacates Its Positions in the Area to the Peshmerga( ”...
ال وانسحاب البشمركة كان
الحياة 27 ،آب .2008 ،أيضاً“ :مجلس األمن الوطني يجتمع اليوم للبحث في أزمة خناقين ...الجيش
العراقي غادر خناقين فع ً
ّ
ّ
رمزياً” (The National Security Council Meets Today to Discuss the Crisis of Khanaqain… The Iraqi Army Really Left
 ،)Khanaqain Whereas the Withdrawal of the Peshmerga Was Symbolicالحياة 6 ،أيلول.2008 ،
13
المتنازع عليها في العراق” (Wrestling with the Integrity of a Nation:
أمة :الحدود الداخلية
َ
بيتر بارتو (“ ،)Peter Bartuالتصارع مع وحدة ّ
(International
)Affairs
 ،مجل ــد  ،86رقـم  ،6تشرين الثاني  ،2010ص1329.
 ،)The Disputed Internal Boundaries In Iraqإنترناشنل أفيرز
  .1343أيضاًِ ،غارث ستانسفيلد ( )Gareth Stansfieldولِيام أندرسن (“ ،)Liam Andersonاألكراد في العراق :الصراع بين بغداد وأربيل”
( ،)Kurds in Iraq: The Struggle Between Baghdad and Erbilميدل إيست بولِسي  ، Middle East Policyمجل ــد  ،16رق ــم  ،2009 ،1ص.
ركن متقل ٍ
137-136؛ وبرايان كاتوليس (“ ،)Brian Katulisالمواجهة في خناقين :المشاكل تختمر بين العرب واألكراد في ٍ
ّب من العراق” (Standoff
 ،)in Khanaquin: Trouble Brews Between Arabs and Kurds in a Volatile Corner of Iraqمركز التطور األمريكي (Center for
ّ
 ،)American Progressالموقع اإللكتروني 29 ،آب.2008 ،
ّ
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اقي عبور مدينة “مخمور” ذات األغلبية الكردية في طريقها إلى الموصل في
عندما حاولت
ٌ
وحدات من الجيش العر ّ
وتم تالفي العنف
حزيران  ،2009فأعاق الجنود األكراد ّ
تقدم هذه الوحدات خشية أن تكون ّنيتها السيطرة على المدينةّ ،
14
ٍ
رد ٍ
ٍ
فقط بسبب
بي على غرار
تخطيط “ليوم
فعل على
غضب” عر ٍّ
يكي  .وفي أواخر شباط  ،2011وفي ّ
ّ
التدخل األمر ّ
االحتجاجات الحاصلة في الدول العربية األخرى ،نشر القادة األكراد قوات البشمركة على أطراف كركوك ،ولم تنسحب
يكي.15
هذه القوات ّإل بعد شهر من ذلك ،وتحت الضغط األمر ّ
ٍ
بشكل كامل أن يضمن اإلنصاف في القوة العسكرية .وبالرغم من
اقي
من شأن دمج البشمركة في الجيش العر ّ
فإن المسؤولين األكراد مصممون على
أن عدداً من عناصر البشمركة تَ َّ
قرر دمجها بالفعل في قوات األمن العراقيةّ ،
ّ
إقليمية مستقلة (وهو أمر سمح به الدستور العراقي) لحماية األكراد من أعمال عنفٍ
ٍ
ميليشيا
في
بعضهم
على
اإلبقاء
ٌ
ّ
قد تحدث في المستقبل ،أو من التمييز ضدهم .حتى هذا التاريخ ،اندمجت أربعة ٍ
اإلقليمي  -التي
الحرس
من
ألوية
ّ
ٍ
اإلقليمي هذه قد استوفت
اقي .وبذلك ،تكون ألوية الحرس
ّ
يبلغ عديدها  30ألف مقاتل من البشمركة  -بالجيش العر ّ
اقي على قدرات “أطلق
شروط األهلية لتلقّي المساعدة األمر ّ
يكية في التدريب والتجهيز ،وتحصل من خالل الجيش العر ّ
يتم حتى اآلن الوصول إلى اتفا ٍ
ق حول دمج بقية أفراد
اصلَّ ،
تحرك ،تو َ
النارّ ،
تحمل” التي توفرها الواليات المتحدة .لم ّ
ٍ
مستقلة في حكومة إقليم كوردستان.17
المالي الذي تنوي بغداد تقديمه لقوٍة
البشمركة أو تسريحهم ،16أو مدى الدعم
ّ

إجراءات بناء الثقة المستمرة
الدوريات المشتركة وغيرها من إجراءات بناء الثقة المتعلقة باألمن

ٍ
ٍ
ٍ
مشتركة بوسعها تقليل
أمنية
تشكيلة
في آب  ،2009طلب المالكي وبرزاني من القوات األمريكية تقييم جدوى إنشاء
األمني على طول الخط األخضر ،حيث يستغ ّل المتمردون
احتمال وقوع العنف بين العرب واألكراد ،وتحسين الوضع
ّ
18
قوتَي األمن العراقية والكردية  .بعد ذلك بأربعة أشهر ،في كانون
الفراغ
األمني الذي تسبب به ضعف التعاون بين َّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
الكردي -
بي و
ّ
يكي والعر ّ
األول  ،2009وافق المالكي وبرزاني على تأسيس آلية أمنية مشتركة ثالثية األطراف  -األمر ّ
ٍ
ٍ
مشتركة في  12منطقةً أمنيةً مشتركةً محددةً في محافظات نينوى وكركوك وديالى.
بعمليات
تقوم
فإن اآللية األمنية المشتركة تخلق عمليةً تتمكن من خاللها قوات األمن العراقية
إضافةً إلى تعزيز أمن السكانّ ،
ٍ
محتمل‘“ (Kurdish Leaders Warn
العسكري
بتوتر مع المالكي :الصراع
 14أنتوني شديد (“ ،)Anthony Shadidيقول أحدهم ’القادة األكراد ين ِذرون
ّ
َ
 ،)of Strains with Maliki: Military Conflict a Possibility, One Saysواشنطن بوست ( 17 ،)Washington Postتموز .2009 ،أيضاً ،باتريك
الكردي مع االنسحاب األمريكي” (،)Arab-Kurd Tensions Rise as US Pulls Outكوكبرن (“ ،)Patrick Cockburnتصاعد التوتر العربي
ّ
ّ
ّ
نيوزيلند هيرالد ( 12 ،)New Zealand Heraldآب.2009 ،
“ 15الجبهة التركمانية العراقية تطالب قوات البشمركة الكردية باالنسحاب من كركوك” (�Iraq’s Turkoman Front Demands Kurdish Pesh
 ،)merga Forces’ Withdrawal from Kirkukأوساط العراق 1 ،آذار .2011 ،أيضاً“ ،تأجيل مظاهرة ‘يوم الغضب العربي’ في كركوك ،كما قال
ّ
أحد أعضاء المجلس في كركوك” ( ،)Kirkuk’s “Arab Rage Day” Demonstration Postponed, Council Member in Kirkuk Saysأوساط
ومراسلَ ٌة مكتوب ٌة من جوست هيلترمان ( )Joost Hiltermannمن المجموعة الدولية لألزمات 4 ،نيسان.2011 ،
العراق 28 ،آذار2011 ،؛
َ

16
جندي من لواء الحرس اإلقليمي الذين
نشر الحزبان الكرديان ما بين  250ألفاً و 350ألفاً من البشمركة ،ويشمل هذا العدد الثالثين ألف
ٍّ
في المجموعَ ،
ّ
مسؤول في القوات األمريكية في العراق إلى أحد محللي مؤسسة  26 ،RANDنيسان.2011 ،
بريد إلكتروني أرسله
.
العراقي
الجيش
في
إدماجهم
م
ز
ت
ع
ٌ
يُ َ َ
ٌ
ّ
ّ
17
ولكن
أن تمويل البشمركة يُق َت َطع من هذه المخصصات،
إن  17بالمئة من ميزانية الدولة العراقية مخصص ٌة لحكومة إقليم كوردستان .الحال اآلن هو ّ
ّ
ّ
ال إضافياً لقوات األمن التابعة لحكومة إقليم كوردستان .راجع :دنيس ب .شابمان
بغداد وأربيل تناقشان مسألة ما إذا كانت الحكومة المركزية ستو ّفر تموي ً
(“ ،)Dennis P. Chapmanالقوات األمنية التابعة لحكومة إقليم كوردستان” ( ،)Security Forces of the Kurdistan Regional Governmentثكنة
كاراليل ( ،)Carlisle Barracksبنسيلفانيا :الكلية الحربية التابعة للجيش األمريكي ( ، 2009 ،)U.S. Army War Collegeص .144 .راجـ ــع أيضاً:
ّ
المجموعة الدولية لألزمات ( ، 2011 ،)International Crisis Groupص24 .؛ و“مش ــروع ميزانية العـ ــراق للعـ ــام  2011يع ــود إلى الحكومــة من أجل
تعديله على أثر الخالفات” ( ،)Iraq’s 2011 Budget Bill Back to Government for Amendment Due to Disputesوكالة أنباء كوردستان
( 29 ،)Kurdistan News Agencyكانون األول.2010 ،

ٍ
مسؤول في القوات األمريكية في العراق ،بغداد 16 ،كانون األول2010 ،؛ و“قياس االستقرار واألمن في العراق:
 18مقابل ٌة أجرتها مؤسسة  RANDمع
العام  ،)252-110آذار ،2010a
ٌ
تقرير ُق ّدم إلى الكونغرس وفقاً لقانون االعتمادات اإلضافية لعام  2008الخاص بوزارة الدفاع” (فقرة  ،9204القانون ّ
ص35-34 .

8

الكردي في شمال العراق بعد انسحاب القوات األمريكيةإدارة التوتر العربي
ّ
ّ

ٍ
ظروف مغايرة ،ستكون معاديةً لهذه
التطبيقي في أماكن كانت في
وقوات البشمركة من بناء الثقة على المستوى
ّ
فإنها بالتالي تخفّض من احتماالت
أن اآللية األمنية المشتركة تحتّم وجود الشفافية والتعاون في العملياتّ ،
القوات .وبما ّ
يكي في العراق ،جيمس جيفري (،)James Jeffrey
وقوع العنف بين القوات الكردية والعراقية .وأدلى السفير األمر ّ
ٍ
ٍ
بشكل
أن اآللية األمنية المشتركة “ناجحةٌ
بشهادته في جلسة للجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ ،أ ّكد فيها ّ
عنف أو نز ٍ
ٍ
اعات محتَ َملة ،أو ،بصراحة ،لمنع الشرر الذي يمكن
مذهل” ،وأنها “أداةٌ ميدانيةٌ تكتيكيةٌ لمنع وقوع أعمال
أن ُيشعل المواجهة”.19
اقي
تشمل القوات المشتركة  -التي تحمل شارة أسد نينوى
الذهبي  -تمثيالً من قوات األمن العراقية (الجيش العر ّ
ّ
20
ص ّممت العمليات المشتركة التي تنفّذها هذه القوات بحيث
والشرطة الفيدرالية) ،والبشمركة ،والواليات المتحدة  .وقد ُ
أن العرب واألكراد يستطيعون المشاركة في قوة ٍ
إن
أمن تعاونية ،تعمل وفقاً لمبدأ سيادة القانونّ .
يرى السكان المحليون ّ
تصور
تعاون القوات العراقية والكردية في العمليات واألمور االعتيادية ،مضافاً إليه تشاركهما في المقر ،والحملة التي ّ
ٍ
هوية موح ٍ
ٍ
متماسكة تسمو على االختالف
َّدة
أمور ساعدت على بناء
“األسود الذهبية” على أنهم وحدة النخبة ،كلّها ٌ
قي.21
العر ّ
منهجية العمل هذه تديرها مراكز التنسيق المشترك الموجودة في المحافظات ،ومهمة هذه المراكز جمع األطراف
أما الخالفات الحاصلة بخصوص
ببعضهم من أجل التخطيط لنشر القوات والقيام بالعمليات في المناطق
َ
المتنازع عليهاّ .
ٍ
جهاز أرفع رتبة ،قد يكون
ص ُل إلى حلها في مراكز التنسيق المشترك ،فتُرفَع إلى
العمليات ونشر القوات ،والتي ال ُيتََو َّ
22
مجموعة ٍ
عمل متقدمة ،أو هيئةً و ازريةً رفيعة المستوى .
ممثَّلةٌ في جميع مستويات اآللية األمنية المشتركة .وتتلقى قوات األمن العراقية والقوات الكردية
القوات األمريكية َ
ٍ
تفتيش مشترك،
مطوالً من الجيش األمريكي .تشارك القوات األمريكية في الدوريات المشتركة وفي  22حاجز
تدريباً ّ
 11في محافظة نينوى ،و 6في محافظة كركوك ،و 5في محافظة ديالىِ .
يشرف على مركز التنسيق المشترك في كل
23
بالده في مجموعة العمل المتقدمة .
مقدم ،بينما يمثّل عسكر ٌّ
محافظة ،عسكر ٌّ
ي أمر ٌّ
ي أمر ٌّ
يكي برتبة ّ
يكي برتبة كولونيل َ
عبرت و ازرة الخارجية األمريكية عن اهتمامها بتسهيل العمليات الثنائية ،العربية-الكردية ،عندما تنسحب القوات
ّ
24
أن و ازرة الخارجية األمريكية يمكنها أن تلعب دو اًر في مراكز التنسيق المشترك،
األمريكية من العراق ؛ من الصحيح ّ
أن وجود ديبلوماسيين أمريكيين برفقة قوات األمن العراقية والكردية ،أثناء الدوريات المسلحة أو عند حواجز التفتيش
ّإل ّ
ٍ
ٍ
أن خالفات قد تنشب حول العمليات والتكتيكات المتّبعة ،ومن المرجح أن
 غيرمناسب على اإلطالق ،السيما و ّ
تؤدي هذه إلى العنف.
كح َكمٍ
ميداني نزيه ،هو احتما ٌل
ٍّ
ّ
إن اندالع العنف بين القوات العراقية والكردية ،السيما بغياب القوات األمريكية َ
استماع أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس
عشر بعد المئة ،العراق :العبور الصعب إلى مهم ٍة مدنية ،جلسة
 19الكونغرس
األمريكي ،الكونغرس الثاني َ
ٍ
ّ
الشيوخ 1 ،شباط( 2011 ،جواب السفير جيمس جيفري [ ]James Jeffreyعلى أسئل ٍة من رئيس اللجنة جون كيري [.)]John Kerry
ٍ
 20مقابل ٌة أجرتها مؤسسة  RANDمع
التابعين للحكومة
إن انخراط الجيش والشرطة
مسؤول في القوات األمريكية في العراق 16 ،كانون األولّ .2010 ،
َ
بأن العديد من التنظيمات األمنية العراقية والكردية يُ َر َّجح أن تلعب دوراً في أمن المنطقة بعد انسحاب القوات
المركزية وحكومة إقليم كوردستان يوحي ّ
ال ،قد يعتبر
وقع أيضاً على الطريقة التي ينظر بها السكان المحليون إلى هذه القوات المشتركة؛ مث ً
األمريكية .هذه التباينات في التركيب يمكن أن يكون لها ٌ
ٍ
عرق معي ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عداء من نشر ضباط الشرطة .نشكر
إجراء أكثر
مغاير هو
عرق
قوات عسكري ٍة ينتمي أفرادها إلى
أن نشر
السكان المحليون المنتمون إلى
َّن ّ
ٌ
ً
جوست هيلترمان ( )Joost Hiltermannمن المجموعة الدولية لألزمات ( )International Crisis Groupإلشارته إلى هذه الديناميكية الضمنية.
21
جواب على ٍ
أفراد من العسكريين األمريكيين التابعين ألحد مراكز التنسيق المشترك اإلقليمية
طلب للمعلومات تقدمت به مؤسسة  ،RANDوو ّفره
ٌ
ٌ
يحضرون العراقيين واألكراد للعمل معاً” (Soldiers Prep Iraqis,
( 15 ،)CCCكانون األول2010 ،؛ ومايكل هوفمان (“ ،)Michael Hoffmanالجنود ّ
 ،)Kurds to Work Togetherآرمي تايمز  23 ، Army Timesشباط.2011 ،
22
جواب على ٍ
أفراد من العسكريين األمريكيين التابعين ألحد مراكز التنسيق المشترك اإلقليمية15 ،
طلب للمعلومات ،تقدمت به مؤسسة  RANDوو ّفره
ٌ
ٌ
كانون األول.2010 ،
23
24

ٍ
مسؤول في القوات األمريكية في العراق ،بغداد 16 ،كانون األول.2010 ،
مقابل ٌة أجرتها مؤسسة  RANDمع
الكونغرس األمريكي( 2011 ،جواب السفير جيمس جيفري على أسئل ٍة طرحها رئيس اللجنة جون كيري).
ّ

الكردي في شمال العراق بعد انسحاب القوات األمريكيةإدارة التوتر العربي
ّ
ّ

9

عبرت و ازرة الخارجية في تقر ٍ
ير إلى الكونغرس أنه
حقيقي .وقد ّ
ّ
ٍ
صدامات غير
المتنازع عليها قد خففت من احتمال وقوع
أن اآلليات األمنية المشتركة في المناطق
َ
في الوقت الذي يبدو فيه ّ
ٍ
ٍ
َّ ٍ
ٍّ
وبحد
محاذية لحكومة إقليم كوردستان  -مثل نينوى وكركوك
عديدة
اقي وقوات البشمركة ...ففي مناطق
متعمدة بين الجيش العر ّ
فإن درجة التوتر ما زالت مرتفعةً بين البشمركة وقوات األمن العراقية .والعديد من هذه المناطق يحوي خليطاً ِعرقياً
أقل ،ديالى ّ -
غني بالموارد ،وتحاول ٌّ
كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية فرض تفوقها األمني في غياب تر ٍ
سياسي
تيب
وهو ٌّ
ٍّ
ّ
ٍ
يفضالن التفاوض
متع َّمدة ،فهما ّ
واضح .من غير المرجح ،حالياً ،أن ّ
اقي أو البشمركة بمواجهة عسكرية َ
يتسبب الجيش العر ّ
من أجل الوصول إلى نتائج مقبولة .ومع هذا ،بمغادرة القوات األمريكية ،قد تزداد فرص الحسابات الخاطئة أو االستف اززات.25

ٍ
أركان ومحللين يعالجون المسألة العربية  -الكردية في العراق،
تسود بين القادة العسكريين األمريكيين ،من ضباط
ٍ
قناعةٌ مفادها أن التشكيلة األمنية المشتركة غير ٍ
ٍ
وفعال للقوات األمريكية في العمليات.
قابلة للدوام بدون اشتراك
ٍّ
ّ
مستمر ّ
وقت ٍ
اط أمريكي  -وربما حتى مع وجود هذا االنخراط ،بعد مضي ٍ
وفي غياب انخر ٍ
كاف من الزمن  -سينتهي األمر
ّ
ّ
بالمشاركين العرب واألكراد إلى التنازع واالقتتال ،وسيؤدي ذلك باآللية األمنية إلى التآكل أو االنهيار .يقود نهج التفكير
ٍ
أن السياسيين إذا لم ينجحوا في التعاطي مع التحديات االستراتيجية التي تزعزع االستقرار في
هذا إلى نتيجة مفادها ّ
ٍ
يكي في شمال العراق ،من أجل منع حدوث
لوجود عسكر ٍّ
فإن الحاجة قائمةٌ
ي أمر ٍّ
المنطقة  -وحتى ذلك الحين ّ -
ٍ
انهيار من النوع المذكور.26
الموجهة إلى المدنيين
إجراءات بناء الثقة
ّ

حتى هذا التاريخ ،قادت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ( )UNAMIعملية التفاوض حول معظم إجراءات بناء
المتنازع عليها ،وعملية تطبيق هذه اإلجراءات ،ويشمل ذلك إجراءات بناء الثقة المرتبطة
الثقة المتعلقة بالحدود الداخلية
َ
بالقوات العسكرية وباألمور غير األمنية .وفي حزيران  ،2008قدمت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ()UNAMI
ٍّ
تفرق بين
إلى كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وقادة الجماعات ،تحليالً أولياً للمسائل الكثيرة التي ّ
ٍ
توصيات بإجراءات لبناء الثقة يمكن اعتمادها لرأب هذه الصدوع ،وقُ ّدم التقرير
المجتمعات في شمال العراق ،كما قدمت
27
ص ِّم َم هذا الجهد لكي “يدفع باتجاه بدء الحوار بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم
النهائي في نيسان ُ . 2009
ّ
ٍ
ٍ
حلول طويلة األمد.28
تحليل يتناول  15منطقةً متنازعاً عليها ،ويوفّر أرضيةً للنقاش حول
كوردستان” ،عن طريق تقديم
لألسف ،لم َّ
أي من الجهتَين تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ( .)UNAMIونقالً عن أنتوني
تتبن ٌّ
كوردسمان ( )Anthony Cordesmanمن مركز الدراسات االستراتيجية والدولية (Center for Strategic and
أن الوقع
العملي لمقاربة األمم المتحدة كان إعطاء كلتا الجهتَين صورةً
 )International Studiesأنه قال“ :يبدو ّ
ّ
ٍ
تسويات مقبولة ،كما لم
أي من هاتَين الجهتَين بوجود
يفرقهما ،بدون أن تتمكن هذه المقاربة من إقناع ٍّ
ّ
عما ّ
أدق بكثير ّ
ِّم وفقاً لقانون االعتمادات اإلضافية لعام  2008الخاص بوزارة الدفاع” (فقرة  ،9204القانون
“ 25قياس االستقرار واألمن في العراق:
ٌ
تقرير ُقد َ
العام Measuring Stability and Security in Iraq: Report to Congress in Accordance with the Department of Defense( )110-252
ّ
[)Supplemental Appropriations Act 2008 [Section 9204, Public Law 110-252
ٍ
مسؤول في القوات األمريكية في العراق 21 ،كانون األول .2010 ،من المعقول أن يتمكن عسكريون من حلف
 26مقابل ٌة أجرتها مؤسسة  RANDمع
لكن الواليات المتحدة تبقى مع هذا ـ كما ذكرنا في
شمال
األطلسي (الناتو) أو قو ٌة متعددة الجنسيات تابع ٌة لألمم المتحدة من الحلول ّ
محل القوات األمريكيةّ ،
ّ
ال لدى العرب واألكراد على ٍّ
ٍ
حد سواء.
مكان آخر من هذه الورقة  -الطرف الثالث الوسيط األكثر قبو ً
ال بالفقـ ــرة  6من الق ــرار  ،”)2000( 1830الوثيقـ ــة  2 ، 284/2009/Sحزيران ،2009 ،ص.
 27مجلس األمن التابع لألمم المتحدة“ ،تقرير األميــن عم ـ ً
لالطــالع الع ــام .أ ِ
ُخذت اإلشارات
رة
ف
متو
ـد
ـ
ع
ب
ـح
ـ
ب
تص
لم
ـا
ـ
ـ
ه
ولكن
ـأثرة،
ت
الم
األطراف
إلى
()UNAMI
تم إرسال تقارير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
ّ
ّ
ّ
ّ .3
إلى إجراءات بناء الثقة التي تشرف عليها األمم المتحدة من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق“ .مصفوفة بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق التي تتعلق
عمان ،األردن 27 ،تموز2009 ،؛ وهي مأخوذ ٌة كذلك من التقارير ربع السنوية التي
بإجراءات بناء الثقة بخصوص الحدود الداخلية
َ
المتنازع عليها”ّ ،
العام إلى مجلس األمن ،وتصف هذه التقارير التطورات الرئيسية في العراق ،بما فيها نشاطات بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ،ونشاطات
ّ
يقدمها األمين ّ
العام ،وقد صدرت هذه التقارير سنة  ،2010بالتحديد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.2010a, b, c, d ،
لألمين
الممثل الخاص
ّ
 28بارتو ( ، 2010 ،)Bartuص.1341 .
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ّ
ّ

حل و ٍ
احد ٍ
تتمكن من دفعهما باتجاه ٍّ
قابل للتطبيق” .29وبالنتيجة ،أنتجت إجراءات بناء الثقة التي رعتها األمم المتحدة
قصد منها تسهيل النقاش حول
عدداً قليالً من النتائج الملموسة .إضافةً إلى ذلك ،بما ّ
أن إجراءات بناء الثقة هذه ُي َ
ٍ
القضايا اإلقليمية األوسع ،فإن اآلليات التي ستوجدها هذه اإلجراءات لن تتمكن من منع تصاعد ٍ
وشيكة بين قوات
أزمة
ّ
األمن العراقية والكردية.
نقاط القوة والضعف في إجراءات بناء الثقة

بحد ذاتها ،ليست حلوالً دائمة ،كما أنها ليست الوسيلة المناسبة لح ّل الخالفات األكثر حساسيةً
إجراءات بناء الثقةّ ،
ٍ
وبشكل واضح ،فهو الحفاظ على السالم
األساسي إلجراءات بناء الثقة،
أما الهدف
واستثارةً للعواطف في صر ٍ
اع ماّ .
ّ
ٍ
ٍ
آليات تعطّل نقاط االشتعال
مالئم للمفاوضات السياسية ،عن طريق إرساء
أمني
واألمن في المدى القريب ،وخلق ٍّ
جو ٍّ
ٍ
كآليات
وتسرع في ح ّل الصراعات أو تمنع تفاقمها .يمكن كذلك استخدام إجراءات بناء الثقة
المحتملة وتمنع التصعيدِّ ،
ُ
إلدارة النزاعات في المدى الطويل ،عن طريق تسهيل تبادل المعلومات بانتظام ،وتطبيق إجراءات التحقق ،من أجل
ضمان أن تَِفي كل ٍ
جهة بالتزاماتها.30
َ
الشعبي،
المستوى
وعلى
السياسيين
القادة
بين
الثقة
بناء
في
الثقة
بناء
اءات
ر
إلج
ئيسية
ر
ال
األهداف
أحد
تتمثّل
ّ
ٍ
بحيث يسهل الوصول إلى حلول عن طريق التفاوض .تعمل هذه اإلجراءات على بناء الثقة والتقليل من خطر الصراع
ٍ
ضمانات تتعلق بنوايا
بِل ْفت النظر إلى المصالح المشتركة ،وتعزيز القدرة على توقّع األمور ،وزيادة الشفافية ،وتقديم
النية .31وعلى وجه اإلجمال ،تعمل إجراءات بناء الثقة أفقياً (لبناء الروابط بين المجتمعات)،
ك ّل طرف ،إو�ظهار ُحسن ّ
32
وعمودياً (لبناء الثقة بين الحكومات وشعوبها)  .أخي اًر ،تش ّكل إجراءات بناء الثقة وسيلةً لجعل كل األطراف مسؤولةً
عن تحقيق النتائج وحفظ السالم.
ِ
تم التوصل إليها عن طريق التفاوض،
أهم ما في إجراءات بناء الثقة أنها تُظهر قيمة التسويات التي ّ
وقد يكون ّ
وذلك بأنها تنتج حلوالً للمشاكل الصغيرة الحجم التي يمكن فصلها عن الخالفات المستعصية التي تنبغي معالجتها
على مستوى استراتيجي .تحقّق هذه اإلجراءات تقدماً بخطو ٍ
ات صغيرة ،بدالً من تناول المشاكل المستعصية ،وفي هذه
ّ
األثناء ،ال تتضمن تناز ٍ
تضر بالمفاوضات المستقبلية على القضايا األكبر حجماً.33
قد
الت
ّ
 29أنتوني ه .كوردسمان (“ ،)Anthony H. Cordesmanالعوائق أمام المصالحة في العراق :التوتر بين السنّة والشيعة واألكراد ،ودور القوى الخارجية”
( ،)Barriers to Reconciliation in Iraq: Tensions Between Sunnis, Shi’ites, and Kurds, and the Role of External Powersواشنطن،
صرح األمين
دي.سي :.مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ( 23 ،)Center for Strategic and International Studiesشباط ،2010 ،صّ .10 .
ٍ
أن “ردود الفعل على التحليل األولي للبعثة ،عكست
الم َقدَّم إلى مجلس األمن -
بشكل أكثر ديبلوماسية ّ -
العام لألمم المتحدة في تقرير شهر تموز ُ 2008
ّ
ّ
ال بالفقرة  6من القرار  ،”]2007[ 1770الوثيقة ،S/495/2008
الطبيعة الحساسة لهذه القضية” (مجلس األمن التابع لألمم المتحدة“ ،تقرير األمين العام عم ً
 28تموز ،2008 ،ص.)3 .
30
ٍ
وللتثبت من األمور.
آليات مع ّقد ٍة لضمان الشفافية
الحد من األسلحة في أغلب األحيان بإرساء
تقوم معاهدات ّ
ّ
31
إطار مفاهيمي” (Confidence-Building Measures: A Conceptual
يوهان يورغن هولست (“ ،)Johan Jørgen Holstإجراءات بناء الثقةٌ :
 ،)Frameworkسورفايفل ( ،)Survivalمجلد  ،25رقم  ،1983 ،1ص.3 .

“دروس للنقلة التالية في كوسوفو :تجربة إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية”
 32روث آلِن ( )Ruth Allenوكريس ِتن غريفيث (،)Kristen Griffith
ٌ
( ،)Lessons for Kosovo’s Next Transition: An International NGO’s Experienceبورتالند ،أوريغون ،فيلق الرحمة ( ،)Mercy Corpsورقة
مناقشة رقم  ،1شباط .2007
 33آرييل إي .ليفايت ( )Ariel E. Leviteو إميلي ب .الندو ( “ ،)Emily B. Landauإجراءات بناء الثقة واألمن في الشرق األوسط” (Confidence
 ،)and Security Building Measures in the Middle Eastدجورنل أوف ستراتيجيك ستاديز ( ،)Journal of Strategic Studiesمجلد  ،20رقم
إسرائيلي كبير ينتمي اآلن إلى إحدى مؤسسات الفكر والرأي في واشنطن ،وقد قال عن إجراءات بناء الثقة ما
مسؤول
 ،1997 ،1ص .146 .ليفايت هو
ٌ
ٌّ
يلي:
إن الطبيعة التراكمية إلجراءات بناء الثقة تسمح للخصماء بقبولها حتى عندما تكون األرضية السياسية لتنفيذ إعادة هيكل ٍة أساسي ٍة للعالقة بينهما ما تزال
ّ
ألي من الطر َفين ،كما أنها  -على األقل
أن تبنّيها ال يقلّص الهامش
األمني ٍّ
إن الطبيعة التطورية لهذه اإلجراءات وتركيزها على النوايا يعني بدوره ّ
منعدمةّ .
ّ
ٍ
إن
أي من الطر َفين إجراء
في الطور
األساسي  -ال تتطلّب من ٍّ
تعديالت عملي ٍة كبير ٍة ومؤلمة (التعديالت العملية بمقابل التعديالت السيكولوجية) .وبالتاليّ ،
ّ
ٍ
تغييرات عميق ٍة على عقائدهما األمنية وتشكيالت القوة لديهما ،أو نشر الجنود،
تطبيق هذه اإلجراءات ال يشترط رغبة الطر َفين وال قدرتهما على إدخال
ٍ
بتنازالت متبادل ٍة مؤلمة.
إضاف ًة إلى أنها بالطبع ،ال تقتضي القيام
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ٍ
مكان يتيح لألطراف المختلفة
في بعض الحاالت ،تكون القيمة الرئيسية إلجراءات بناء الثقة ببساطة ،توفير
ٍ
فإن قنوات التواصل التي توجدها إجراءات بناء
التعاطي في ما بينها ،ال ح ّل
مشكلة كبيرة .وفي حال احتدام صر ٍ
اع ماّ ،
الثقة قد تكون من أفضل الوسائل المتاحة لمنع التصعيد لكبح جماح التوتر ،وقد تكون الوحيدة.
ويتحتّم على جميع األطراف المعنية بإجراءات بناء الثقة أن تساهم ببعض الموارد لتمويل المبادرات المتَّفَق
عليها وتطبيقها .ال تضمن هذه المساهمات ،فحسب ،أن يكون الجميع “منخرطين في اللعبة” وبالتالي ،أن تكون لهم
مصلحةٌ في نجاحها ،ولكنها تضمن أيضاً أن ال تقوم جهةٌ فاعلةٌ واحدةٌ بالسيطرة على جهود إجراءات بناء الثقة عن
طريق السيطرة على توجيه التمويل نحو مبادرٍة دون أخرى ،أو أن تتمكن هذه الجهة الفاعلة من استغالل هذه الجهود
في سبيل تعزيز مصالحها الخاصة.
يختلف وضع شمال العراق ،في أحد الوجوه الحرجة ،عن العديد من الحاالت التي أثمرت فيها إجراءات بناء
الثقة :في العراق ،تتشابك التجمعات السكانية  ،والخدمات األمنية وهيكليات اإلدارة التابعة لكل طرف بشكل وثيق .في
خدم إجراءات بناء الثقة لتخفيف حدة التوتر بين األطراف المختلفة المتباعدة في الوجود
العادة (ولكن ليس دائماً) ،تُستَ َ
الحد من التسلح التي تضع العديد منها إجراءات لبناء
أما اتفاقيات ّ
ّ
المادي ،مثل الصين وتايوان ،أو الهند وباكستانّ .
إن
الثقة من أجل تعزيز الشفافية والتحقق من التطبيق  -تعقدها دو ٌل سيادية تفصل بين قواها العسكرية
ٌ
حدود دوليةّ .
اع ما ،مثل العناصر المتعددة األطراف في
إجراءات بناء الثقة الهادفة إلى تقوية التفاعل بين األطراف المختلفة في نز ٍ
ٍ
تعزز التفاعل بين حكومات ٍ
دول سيادية ،أو بين أفراد يمثّلون المجتمعات المدنية في
عملية السالم في الشرق األوسطّ ،
ِ
ِ
أما في شمال العراق ،فخالفاً لما ُذكر ،يزداد احتمال الصراع نتيجة تقارب الشعوب المعنية من بعضها إلى
بالدهمّ .
ٍ
أي قرٍار يتعلق بالحكم أو بالموارد مؤثّ اًر على الجميع .وفي هذا السياق ،قد تكون إجراءات بناء الثقة
درجة تجعل من ّ
المعنية’ عن بعضها ،مفيدةً بنفس درجة إجراءات بناء الثقة التي تُ ِ
ث تقارباً بين األطراف
التي ‘تفصل المجتمعات
حد ُ
ّ
بوية متواز ٍ
أنظمة تر ٍ
ٍ
ية توفّر التعليم بك ّل اللغات المستخدمة لدى المجتمعات المختلفة.
المتنازعة ،كإنشاء
ٍ
ٍ
مشكلة على ِحدة؛ مثالً ،إجراءات بناء
سياقات أخرى ،أوجدت إجراءات بناء الثقة عمليةً خطيةً تح ّل ك ّل
في
المعنية ،ثم
بالحد من األسلحة كثي اًر ما تتطلب التصريح عن مخازن األسلحة ،يلي ذلك تعطيل األنظمة
الثقة المتعلقة
ّ
ّ
مسلح عند حصول
لكن الوضع القابل لالشتعال في شمال العراق ،حيث يمكن أن ينشب صراعٌ
ٌ
التحقق من التنفيذّ .
ٍ
أي ٍ
الحريات
تصادم حول ّ
الملكية إلى تجاوزات الشرطة و ّ
أمر من األمور  -من تقاسم السلطة إلى النزاعات على ُ
ٍ
ٍ
متعددة بصورٍة متوازية ،بدالً من محاولة
جبهات
الدينية  -هذا الوضع يدعو إلى إحالل إجراءات لبناء الثقة على
ترتيب الجهود ضمن أولويات.

إجراءات بناء الثقة الممكن تطبيقها مستقب ً
ال في شمال العراق
إجراءات بناء الثقة المرتبطة باألمن

تهدف التشكيلة األمنية المشتركة القائمة حالياً في محافظات نينوى وكركوك وديالى إلى تحقيق خمسة أهداف:
اع بين القوى.
 .1بناء الثقة بين قوات األمن العراقية والبشمركة بما يقلّل من احتمال نشوب صر ٍ
الحد من الفجوات والثغرات على طول الخط
 .2زيادة التعاون بين قوات األمن العراقية والبشمركة من أجل ّ
األخضر ،والتي يمكن أن تستغلّها المجموعات اإلرهابية والمتمردة.
 .3إيجاد ٍ
آلية للتحكيم في الخالفات المتعلقة بالعمليات ونشر القوات في المناطق األمنية المشتركة ،بما يقلّل من
خطر اللجوء إلى استخدام القوة بسبب الخالفات التكتيكية.
أن األمن والمراقبة ال عالقة لهما
 .4طمأنة السكان المحليين بواسطة الدوريات المشتركة وحواجز التفتيش ،إلى ّ
ال بالعرق وال بالمذهب.
 .5تمكين الواليات المتحدة من الوصول إلى المناطق األمنية المشتركة وتوفير قابلية الرؤية لها في تلك المناطق،
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ّ
ّ

إنذار ٍ
بحيث تتمكن من إطالق ٍ
كردي ،وتم ّكن بذلك كبار القادة العسكريين والمدنيينبي
مبكر بقرب صر ٍ
اع عر ٍّ
ّ
اع مسلح.
من نزع فتيل األزمة قبل حصول صر ٍ
يمكن اعتماد ٍ
عدد من اآلليات لتحقيق هذه األهداف .يقتضي بناء الثقة بين قوات األمن العراقية والبشمركة
تضمن هذا النوع من
التكتيكي .ومنذ كانون األول ،2009
أوالً ،وقبل كل شيء ،التفاعل بين الطرفين على المستوى
ّ
ّ
اآلليات  -وكانت على شكل مراكز تنسي ٍ
المثالي أن تتمكن التشكيلة
ق مشترك  -حضو اًر أمريكياً .ويقضي الوضع
ّ
ٍ
ٍ
كافية من الثقة بها واالعتماد عليها من حيث محافظة األطراف
درجة
األمنية المشتركة ،بنهاية عام  ،2011من تحصيل
ٍ
ٍ
ِّ
الميداني بشكل مباشر.
الم َحكم
على هذا الترتيب ،وربما حتى توسعته  -دونما حاجة إلى قيام القوات األمريكية بدور ُ
ّ
لعامين فقط عند انقضاء مدة
ولكن هذا الخيار قد ال يكون قابالً للحياة نظ اًر ّ
ّ
ألن التشكيلة األمنية ستكون قد عملت َ
االتفاقية األمنية.
ٍ
طرف آخر ،مثل
قد تتمثّل المقاربة البديلة بتحويل دور الوسيط الذي تقوم به القوات األمريكية في العراق إلى
عيوب كبيرة .من المرجح أن ترفض
أن هذه الخيارات ترافقها
األمم المتحدة أو حلف شمال
ٌ
األطلسي (الناتو) ،مع ّ
ّ
أن الكثير من العراقيين يملكون رأياً
الحكومة العراقية قوةً من األمم المتحدة ألنها ترى في هذا األمر خرقاً لسيادتها ،كما ّ
ظ َر إلى
صدام .إضافةً إلى ذلك ،لن ُين َ
سيئاً باألمم المتحدة بسبب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان ُمعتَ َمداً في عهد ّ
ٍ
األطلسي (الناتو) على أنها تملك اإلرادة والقدرة
تابعة لحلف شمال
قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة أو إلى قوٍة
ّ
على منع استخدام القوة .وحتى لو وافقت الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان على ٍ
بعثة من األمم المتحدة أو
ئيسي ،إذ لن يقبل الطرفان بقوٍة
حلف شمال
األطلسي (الناتو) ،فسيتحتم على القوات األمريكية فيها أن تلعب الدور الر ّ
ّ
34
عسكر ٍ
ية غير القوة األمريكية ،للقيام بدور الطرف الثالث المحايد .
ثمة خيار أكثر قابليةً للتطبيق ،وهو مجيء ٍ
بعثة متعددة الجنسيات تقودها الواليات المتحدة ،على غرار القوة
ٌ
إن
.)Multinational
Force
and
Observers
([[MFO
سيناء
في
لها
التابعين
اقبين
ر
الم
و
الجنسيات
المتعددة
ّ
وجود ٍ
قوي للواليات المتحدة
دور ٍّ
يزود تشكي ُل قوٍة متعددة الجنسيات الحكومةَ
ّ
سيهدئ شعور األكراد بالتهديد ،بينما ّ
السياسي الستمرار وجود القوات األمريكية بعد عام .2011
العراقية بالغطاء
ّ
ٍ
اقي ،عن طريق ربط المبيعات العسكرية
بوسع الواليات المتحدة أيضاً تلطيف المخاوف الكردية من عدوان عر ٍّ
األجنبية ( )FMSالمستقبلية للعراق ،السيما مبيعات األنظمة المتطورة ،مثل المروحيات الهجومية والطائرات المقاتلة
ٍ
واضح باالمتناع عن
عراقي
بالتزام
التي من شأنها تغيير ميزان القوة بين البشمركة وقوات األمن العراقية -
ٍ
ٍّ
35
فإن تعهداً من هذا
اقيّ ،
استخدام هذه التجهيزات لح ّل الخالفات الداخلية ( .إذا لم توضع آليةٌ لضمان االنصياع العر ّ
أن زيادة قدرة قوات األمن العراقية تمثّل تهديداً).
النوع من غير المرجح أن يس ّكن مخاوف حكومة إقليم كوردستان من ّ
36
يكي سنوياً  ،ستكون وسيلةً مهمةً للتأثير بَِيد
إن مبيعات األسلحة األمريكية للعراق ،والتي تُقَ َّدر
ّ
َ
بملياري دوالر أمر ّ
37
بي
ر
الع
اع
ر
الص
ة
حد
كسر
ذلك
في
بما
بمصالحها،
الدفع
سبيل
في
المتحدة
اليات
و
ال
الكردي المحتمل .ّ
ّ
ّ
تملك إجراءات بناء الثقة المستخدمة بين القوات الكردية والعراقية القدرة على تخفيف احتماالت حدوث صراع ،في
34

ٍ
مسؤول في القوات األمريكية في العراق ،بغداد 16 ،كانون األول.2010 ،
مقابل ٌة أجرتها مؤسسة  RANDمع

 35وولتر ل .بيري ( ،)Walter L. Perryستيوارت إي .جونسون ( ،)Stewart E. Johnsonكيث كرين ( ،)Keith Craneديفيد س .غومبرت
داسا كاي (Dalia Dassa
( ،)David C. Gompertجون غوردون  ،)IV (John Gordon IVروبرت إي .هنتر ( ،)Robert E. Hunterداليا ّ
وهوارد ج .شاتز (“ ،)Howard J. Shatzاالنسحاب من العراق :الجداول
ِ ،)Kayeت ِرنس ك .كيلي ( ،)Terrence K. Kellyإريك بلتز (َ ،)Eric Peltz
المهدئة” (Withdrawing from Iraq: Alternative Schedules, Associated Risks, and Mitigating
الزمنية البديلة ،المخاطر المرافقة ،واالستراتيجيات
ّ
 ،)Strategiesسانتا مونيكا ،كاليفورنيا ،مؤسسة  ،2009 ،RAND، MG-882-OSDص.105 .

ٍ
مسؤول في وكالة التعاون األمني الدفاعي (Defense Security Cooperation
ُ 36ذ ِكر رقم  2مليار دوالر أمريكي في  11أيار ،2010 ،أثناء مقابل ٍة مع
ّ
ّ
ّ
لع على الملف العراقي.
ّ ،)Agency
مط ٍ
ّ
37
بأن التزام الحكومة العراقية باالمتناع عن استخدام أنظمة األسلحة األمريكية الصنع ضد األكراد أو غيرهم من المدنيين ليست كافي ًة
ال بد من االعتراف ّ
ٍ
ٍ
ٍ
إن القرار بتحصيل التزا ٍم من هذا النوع
لتوفير األمان ،إذ تستطيع الحكومة المركزية شراء أسلحة متطورة من دول أخرى ال تفرض مثل هذه الشروطّ .
مزودة بديلة.
ينبغي أن يحقق توازناً دقيقاً بين فرض الشروط التي تس ّكن المخاوف الكردية ،بدون أن تدفع حكومة العراق إلى البحث عن جهات ِّ
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ٍ
ألن المجموعات المتمردة
بشكل
مهم
نفس الوقت الذي تحفظ فيه األمن في المناطق
ٍّ
َ
خاص ّ
المتنازع عليها .هذا األمر ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
إن
قي و
المذهبيّ .
ّ
سبق ونفّذت تفجيرات على نطاق واسع في هذه المناطق ،في محاولة واضحة إلذكاء الصراع العر ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اء على امتداد الخط األخضر ،أو عند خط
مجردة من السالح ،أو منطقة عازلة بين األطراف  -سو ٌ
إنشاء منطقة ّ
ٍ
أمني في فجوٍة
ألن انعدام
السيطرة
أي ٍ
وجود ٍّ
موقع آخر ،يجب أن يكون حص اًر ،المالذ األخيرّ ،
اقعي ،أو في ّ
الحالي الو ّ
ّ
أو ثغرٍة مثل هذه يمكن أن تستغله المجموعات المتمردة (كما حصل في السابق).
ٍ
تفتيش
أن عملية المراقبة من خالل إنشاء حواجز
تحاول التشكيلة األمنية الحالية طمأنة السكان المحليين إلى ّ
ٍ
ٍ
اقي إحدى
عبر عر ٌّ
ودوريات مشتركة تدعمها إدارةٌ وسيطرةٌ مشتركة  -ليست محكومةً باالعتبارات الطائفية .نظرياً ،إذا َ
إن الحاجة
نقاط التفتيش هذه ،فإنه
سيطمئن لوجود عسكريين عراقيين وأكراد ،وكذلك الحال بالنسبة للجنود األمريكيينّ .
ّ
ٍ
ٍ
أن القوات العراقية في شمال البالد تتكون بأغلبيتها من الشيعة
مشتركة مثل هذه هي
لعمليات
انعكاس لو ٍ
اقع هو ّ
ٌ
أن التشكيلة األمنية
قي و
المذهبي الموجود بين السكان المحليين .من الصحيح ّ
ّ
العرب ،وهؤالء ال يعكسون التنوع العر ّ
المع َّدة للتعويض عن غياب التنوع في قوات األمن العراقية ،تُعتَبر إحدى إجراءات بناء الثقة الفعالة
الثالثية األطرافَ ،
ٍ
ٍ
ٍ
قي
في المدى القصيرّ ،إل أنها توهن عملية إنشاء قوة عسكرية وطنية في المدى الطويل ،تكون ممثّلة للتنوع العر ّ
المذهبي في العراق.
و
ّ
كردي ،فال بديل عن اإلحاطة باألوضاعبي
أما في ما يتعلق باحتمال اإلنذار المبكر بقرب حصول صر ٍ
اع عر ٍّ
ّ
ّ
ٍ
الحالي بعد عام
تيب
ر
الت
يستمر
لم
ذا
�
و
عليها.
ع
المتناز
المناطق
في
األرض
على
يكي
ر
أم
وجود
من
ب
كتس
ٍّ
إ
َ
التي تُ َ
ّ
ّ
ٍ
أي درجة يمكنها تخفيف خسارة هذه القدرة على الوصول،
 ،2011سيكون لزاماً على الحكومة األمريكية أن ّ
تقيم إلى ّ
الديبلوماسي ،والتناوب المؤقت للموظفين
من خالل المعلومات االستخباراتية والمراقبة وقدرات االستطالع ،والتمثيل
ّ
األمريكيين في مراكز التنسيق المشترك.
إجراءات بناء الثقة الموجهة للمدنيين

يجب أن تدعم الواليات المتحدة استمرار إجراءات بناء الثقة التي تشرف عليها األمم المتحدة ،بمقدار ما تُظ ِهره هذه
اإلجراءات من قدرٍة على تعزيز التواصل بين المجتمعات وح ّل الخالفات المحلية .لكن ،مع تحضير الواليات المتحدة
ٍ
لخفض عديد قواتها ،يجب عليها أن تنشئ ٍ
إضافية تستكمل الجهود الحالية للتعاطي مع القضايا المحلية .ينبغي
آليات
إدخال بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ( )UNAMIفي هذه اآلليات عندما يصبح الوقت مناسباً.
المحلي ،وال غيرها من المبادرات التي تستهدف
كما سبق وُذكر ،ال تستطيع إجراءات بناء الثقة على المستوى
ّ
المستويات الشعبية ،أن تح ّل الجداالت الدستورية والسياسية في العراق من القاعدة إلى األعلى؛ عوضاً عن ذلك ،يجب
جو من التعاون والثقة بين المجتمعات ،وتوفير المكاسب لكل السكان ،واإلثبات
أن تسعى هذه اإلجراءات إلى تشجيع ٍّ
أن النقاش والتسوية بوسعهما أن يقودا إلى نتائج إيجابية .بهذه الطريقة ،وكما أكدت و ازرة الدفاع في
لكل العراقيينّ ،
تقر ٍ
“إن المقاربات التي تبدأ بالمستويات األدنى بوسعها تقليل خطر الصدامات في
ير نصف -
ٍّ
سنوي إلى الكونغرسّ :
38
ٍ
ٍ
المدى القصير ،في الوقت الذي تؤسس فيه لظروف تؤدي إلى تحقيق إنجازات في المستقبل” .
ٍ
بفرصة للنجاح ،يجب على هذه المقاربات أن:
إنما ،من أجل أن تحظى
تسمح بحصول مشارك ٍة محلي ٍة كافي ٍة لتفادي أن تتالعب المصالح السياسية األوسع بالجهات الفاعلة المحلية
•
َ
ٍ
ٍ
وملموس في القضايا المحلية ،من أجل بناء الدعم إلج راءات بناء الثقة ،وإلثبات
سريع
تطور
تعمل على حصول
•
َ
ٍ
أن التعاون يمكنه أن يؤدي إلى نتائج إيجابية
ّ
و�ن لم يكن ذلك ممكناً،
تحول دون أن يظهر األمر
•
وكأن مبادر ًة ما قد أحرزت “نصراً” ٍّ
ألي من األطراف ،إ
َ
ّ
ٍ
الحل بإعطاء كل طرف شيئاً بإمكانه احتسابه على أنه انتصار ،بحيث تتوازن النتائج
فيكون ّ
38
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ّ
ّ

تقدم ،ويمكن أن يكون ذلك عن طريق توزيع المسؤوليات
•
َ
تجعل المسؤولية مشترك ًة في الحرص على إحراز ّ
يقدموا تقريراً علنياً عن التقدم الذي أحرزوه
على ممثلي ّ
كل مجتمع ،والطلب منهم أن ّ
ٍ
طرف ما من مبادر ٍة واحدة
إن انسحاب
•تحرص على استمرار المشاركة في إج راءات بناء الثقة المعمول بها ،إذ ّ
التقدم المحرز في مناطق أخرى.
يسمى تأثير الدومينو ،ويؤدي إلى تضييع ّ
قد يتسبب بما ّ
ٍ
يضر بالحلول الطويلة األمد
مجموعة من إجراءات بناء الثقة الخاصة ببلدية كركوك ،بما ال
يمكن تصميم
ّ
المحلي ترتبط بالعالقات المتبادلة بين
إن تطبيق إجراءات لبناء الثقة على المستوى
المتعلقة بوضع المدينة وسكانهاّ .
ّ
المذهبي،
قي/
المجتمعات أو اإلدارة البلدية ،بوسعه تزويد قادة هذه المجتمعات بالوقت الالزم لتخفيف ّ
ّ
حدة التوتر العر ّ
ٍ
يؤدي
لكن نزع مسألة وضع كركوك عن الطاولة ببساطة ،من المرجح أن
ما يسهّل الوصول إلى تسوية في المستقبلّ .
َ
موقع أفضل ،إذ إن ق ار اًر بتأخير ح ّل وضع هذه المدينة سيسمح لك ّل ٍ
ٍ
جهة
مضي ك ّل
فقط إلى
طرف في محاولة كسب ٍ
ّ
ّ
ٍ
جديد على األرض”  -ربما يكون ديمغرافياً أو عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادياً  -مع النتائج المترتبة
اقع
بتأسيس “و ٍ
ٍ
البت
على ذلك والتي ينبغي أخذها باالعتبار .إن أرجحية
ديناميكية من هذا النوع تُظ ِهر بطالن الحجة القائلة بتأجيل ّ
39
يسمى “الوضع األخير” ،التي ُيصار إلى حلها على المستوى
الوطني .
بشأن كركوك ،وتحويل مسألتها إلى ما ّ
ّ
يتم
يمكن أن
ّ
تتضمن إجراءات بناء الثقة عدداً من المبادرات التي سيجري الحديث عنها في ما يلي ،والتي لم ّ
ٍ
ٍ
بشكل كامل في المحادثات التي تقودها األمم المتحدة .هذه الجهود الموجَّهة إلى المدنيين هي في معظمها
تناولها
ٍ
إن بناء الثقة بين مجتمعات بينها عداء،
التز ٌ
امات للمدى الطويل ،خالفاً لمعظم إجراءات بناء الثقة المتعلقة باألمن ،إذ ّ
وتغيير الطريقة التي تدير الحكومة بها أعمالها ،إو�عادة توطين ك ّل الذين أ ِ
أمور
ُكرهوا على مغادرة بيوتهم ،جميعها ٌ
الشعبي
سيقوي الدعم
تحتاج إلى الوقت .ومع هذا ،يكمن جزٌء من قيمة هذه اإلجراءات في إمكانية تحقيقها نجاحاً فورياً ّ
ّ
لالستمرار بالعمل بها.
ٍ
ٍ
ٍ
بشكل غير كامل) الذي
اقي ( إو�ن
إنشاء مؤسسات محلية تتقاسم المجتمعات فيها السلطة .أوجد الدستور العر ّ
ِ
ص ّممت األحكام التي
ُوضع عام  2005مجموعةً من آليات تقاسم السلطة بين المجموعات العرقية والكتل اإلقليميةُ .
ٍ
مجموعة من الكيانات التنفيذية
وتقسم المسؤوليات على
تمنح السلطات لألقاليم والمحافظات ،وتضمن حقوق األقلياتّ ،
ٍ
ٍ
والتشريعية (بما فيها
منح ك ّل مجموعة ذات مصلحة صوتاً
مجلس ر ٌّ
ص ّممت بحيث تُ َ
ٌ
مكو ٌن من ثالثة أعضاء) ُ
ئاسي ّ
في العملية السياسية ونصيباً في المؤسسات الحكومية الجديدة .أضف إلى ذلك أن قادة العراق ،بإنشائهم مؤسساتٍ
ّ
لح ّل الخالفات ،التزموا بمتابعة التفاعل بعضهم مع بعض في سياق هذه المؤسسات؛ هذه التفاعالت تتطلب (ونأمل
تنمي) درجةً من درجات الثقة والتعاون.
أنها أيضاً ّ
ٍ
مؤسسات يحصل فيها تقاسم للسلطة على المستوى المحلي ،بمنح ٍ
مجتمع دو اًر في الشؤون
كل
سيسمح إنشاء
ٍ
ٌ
ّ
المحلية ،وسيعزز التعاون والثقة .هذه الكيانات التي قد تكون ُم َعيَّنةً أو ُمنتَ َخَبة ،بإمكانها َتولّي سلطة األمور المحلية
أو البلدية الصرفة ،إذ يمكن التعاطي مع هذه القضايا من غير إضرٍار بالمناقشات المستقبلية على المواضيع ِ
الخالفية
40
ٍ
إن التعاون في ٍ
أمور مثل جمع النفايات،
درجة عالية) ،مثل الفيدرالية أو الوضع
َّسة إلى
القانوني للمنطقة ّ .
المسي َ
(و َ
ّ
المحلي  -والتي ال صلة
المرافق الترفيهية ،وغيرها من األمور المتعلقة بالحكم
والرخص التجارية ،وتقسيم المناطق ،و َ
ّ
 39يجدر ُّ
ٍ
التذكر أنه عندما تع ّذر الوصول إلى ٍ
وطلِ َب منها أن
اتفاق على وضع كوسوفو ،شرعت منظمة األمم المتحدة بإنشاء
مؤسسات تعمل عمل الدولةُ ،
أن هذه المؤسسات تعاملت مع تحديات
مع
كوسوفو.
استقالل
على
بعد
وافقتا
قد
تكونا
لم
وروسيا
صربيا
أن
من
الرغم
على
للحكم
اليومية
تقوم باألعباء
ّ
ّ
أن غياب دع ٍم يحظى باإلجماع للحلول التي تأتي بها األمم المتحدة ساهم في إطالة فترة عدم االستقرار ،والحاجة لوجو ٍد
اإلدارة والحكم القصيرة األمد ،إال ّ
دولي طويل األمد في كوسوفو.
ٍّ

40
أن النشاطات التي تُ َن َّفذ على المستوى المحلي يمكن فصلها عن القضايا اإلقليمية أو الوطنية التي تكون درجة الخالف
لتسليط الضوء على نقط ٍة هي ّ
ّ
أن الشرطة المحلية في المناطق األمنية المشتركة
على
األطراف،
الثالثية
المشتركة
األمنية
اآللية
ف
تصر
تحكم
التي
التوجيهية”
“المبادئ
ت
نص
،
أشد
فيها
ّ
ّ
ّ ّ
يمكنها االستمرار في مزاولة مهماتها االعتيادية بدون استشارة مركز التنسيق المشترك في المنطقة .وبإعطاء الشرطة المحلية هذه االستقاللية ،فصل القادة
العراقيون وقادة حكومة إقليم كوردستان الجوانب الروتينية لعمل الشرطة ،عن القضية األكثر خالفي ًة وهي إذا ما كانت المنطقة المعنيّة واقع ًة تحت الوالية
ٍ
مسؤول
(تم الحصول على المعلومات عن المبادئ التوجيهية لآلليات األمنية المشتركة عن طريق مقابل ٍة أجرتها مؤسسة  RANDمع
األمنية لبغداد أو أربيلّ .
في القوات األمريكية في العراق ،بغداد 16 ،كانون األول.)2010 ،
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بينها وبين العر ّقية أو القضايا السياسية الوطنية ذات النتائج الحساسة  -بإمكانه توفير ٍ
آلية تُ َح ّل من خاللها الخالفات
بين المجتمعات.41
ٍ
مستويات أخرى من الحكم ،يمكن
اإليجابي على
من شأن تقاسمٍ للسلطة السياسية من هذا النوع تسهيل التفاعل
ّ
ٍ
بدرجة أكبر .وقد كتب االختصاصيان في العلوم
أن يقوم على نجاح السلطات المحلية ،ومأسسة التعاون بين المجتمعات
أن االستقرار
السياسية كارولين هارتزل ( )Caroline Hartzellوماثيو هودي ( )Matthew Hoddieما يلي“ :يبدو ّ
ٍ
الطويل األمد يعتمد على أن تتعلّم الجماعات التعامل في ما بينها ،وربما يعتمد حتى على إنشاء قواعد جديدة إلدارة
النزاعات على أرضية التفاعالت المتبادلة بين هذه الجماعات”.42
مدني تتالقى فيه المجتمعات المتفرقة .يجب أن تشجع إجراءات بناء الثقة على التفاعل المتبادل
مجتمع
تعزيز
ٍ
ٍّ
ٍ
جهود من هذا النوع دون انفصال السكان
تحول
ٌ
في عدة مستويات من المجتمع ،فإضافةً إلى تعزيز الثقة والتعاونُ ،
ٍ
ذهنية اتّ ٍ
ٍ
ُّ
ٍ
تحصينية داخل ك ّل جماعة.
قائية
أمر قد يؤدي (ربما حرفياً) إلى خلق
وترك ِزهم في
جيوب أكثر تجانساً ،وهو ٌ
بإمكان إجراءات بناء الثقة هذه أن تتضمن ما يلي:
ٍ
مناسبات ثقافي ٍة تشتمل على أكاديميين وقاد ٍة دينيين وفنانين وسواهم ،من أع ر ٍ
اق مختلفة
•تنظيم
ٍ
ٍ
ممن يتشاركون
اتحادات تجاري ٍة محلي ٍة يمكنها أن تجتذب رجال األعمال المنتمين إلى
•إنشاء
أعراق مختلفةّ ،
في االهتمامات والشؤون التجارية
ٍ
نقاشات تشمل محررين من وسائل اإلعالم اإلقليمية ،ممن يتعهدون باالمتناع عن استخدام الخطاب
•تنظيم
التأجيجي في تقاريرهم
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
نشاطات ذات
أعراق متعددة ،وتجمع شباناً من جميع الخلفيات لممارسة
مجموعات شبابي ٍة تتألف من
•تشكيل
اهتما ٍم مشترك.
اإلنساني ،ثمة الكثير من األمور التي يمكن
اإلنساني .على المستوى
التعاطي مع مسألة النزوح على المستوى
ّ
ّ
ألبناء مجتمعات شمال العراق تقديمها للتخفيف من آالم أمثالهم من العراقيين اآلخرين ،بدون التنازل عن مواقفهم حيال
حق األشخاص النازحين في العودة إلى أماكن إقامتهم السابقة .بإمكان الواليات المتحدة أن
الملكية ،أو حيال ّ
األرض و ُ
تستمر في تطوير إجراءات بناء الثقة التي تهدف إلى تشجيع القادة المحليين على:
• االلتزام بممارسة عدم التمييز في عملية تسجيل األشخاص النازحين داخلياً
• الموافقة على إنشاء منهجي ٍة أكثر فعالي ًة للنظر في المطالبات المتعلقة بالممتلكات
•تحديد المعايير للمطالبة بالمساكن في كركوك وسواها من المناطق المتنازع عليها ،تأخذ بعين االعتبار الوضع
الحالي ودعاوى الملكية التاريخية.
َ

ٍ
ٍ
إن القضايا المتعلقة بالسيادة على األراضي الغنية بالنفط
وضع
حلول مؤقتة للتنقيب عن النفط ولعائداتهّ .
عمن يسيطر على موارد العراق الطبيعية ويديرها
وتقسيم عائداته تستدعي حالً على المستوى
الوطني ،بما ّ
أن السؤال ّ
ّ
ولكن قادة الحكومة المركزية وقادة حكومة إقليم كوردستان ،في غضون
هو جزٌء ال يتج أز من الجدل حول الفيدرالية.
ّ
ٍ
بأمس الحاجة إليها .كلتا الحكومتان أجرت عقوداً مع شركات
ذلك ،متلهفون الستثمار هذه الموارد وكسب عائدات هم ّ
ٍ
ٍ
بمعزل عن العرق أكثر صعوبة؛
جيوب عرقي ٍة شديدة التجانس ،سيكون التعامل حتى مع هذه األمور
موزعين على
 41في المناطق التي يكون فيها السكان ّ
حي ما ،سيؤثّر (لألفضل أو لألسوأ) على
نوع
بإنشاء
يسمح
المناطق
لتقسيم
ا
قانون
إن
ً
ٍ
معي ٍن من األعمال التجارية في ٍّ
في مناطق كهذه ،على سبيل المثالّ ،
ّ
العرق الوحيد المقيم هناك.
 42كارولين هارتزل ( )Caroline Hartzellوماثيو هودي (“ ،)Matthew Hoddieمأسسة السالم :تقاسم السلطة و�إ دارة الصراعات ما بعد الحرب
األهلية” ( ،)Institutionalizing Peace: Power Sharing and Post-Civil War Conflict Managementأمريكان جورنال أوف بوليتكل ساينس
( ،)American Journal of Political Scienceمجلد  ،47رقم  ،2ص.320 .
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ٍ
ي العالي المستوى يعوقه غياب الوضوح حول سلطة ٍّ
كل من حكومة
نفط متعددة الجنسيات،
ّ
ولكن االستثمار التجار ّ
إقليم كوردستان والحكومة المركزية.
ٍ
قصد منه الوصول إلى اتفا ٍ
مؤقت على موارد النفط ،دون
ق
بإمكان الواليات المتحدة تسهيل النقاش الذي ُي َ
التعاطي مع قضايا السيادة والسيطرة التي تتطلب حلوالً بعيدة األمد .ويمكن تأسيس منتدى لموارد الطاقة ،تتالقى فيه
ٍ
يتم التوصل إلى
المجتمعات المختلفة لتطوير آليات إلدارة عملية إصدار العقود ،وتقسيم العائدات ،إو�دارة الموارد حتى ّ
ٍّ
إن اتفاقاً مرحلياً من هذا النوع ،إذا اعتبرته األطراف جميعها ناجحاً ،يمكنه أن يش ّكل أرضيةً للتفاوض
حل أشملّ .
الحقاً على ٍ
حل للمدى الطويل.
حماية حقوق األقليات .يجب أن تسعى الواليات المتحدة إلحالل إجر ٍ
اءات لبناء الثقة يكون من شأنها إشعار
وبعض منها قد
عدد من اإلجراءات التي يمكن تناولها في هذا المجال،
األقليات بأنها آمنةٌ وتتمتّع بالحقوق .هناك ٌ
ٌ
43
بدأت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ( )UNAMIبالعمل عليه بالفعل:
•ينبغي أن تتابع لجنة المكونات العرقية والدينية التي أسستها األمم المتحدة أثناء عملية الحوار في نينوى عملها.
كل مجموع ٍة عرقية أو
كما ينبغي على هذه اللجنة أن تتواصل مع جميع األحزاب والفصائل المتعددة في ّ
أعداد محدود ٌة من المناصرين ،بتعيين أنفسهم ممثلين
أفراد لهم
منظمات أو
مذهبية ،للحؤول دون أن تقوم
ٌ
ٌ
ٌ
تسميهم للتمثيل مجموع ٌة أخرى ترغب في التالعب بالعملية ،وذاك أسوأ).
رئيسيين
ٍ
لمجتمع أكبر حجماً (أو أن ّ
•يجب أن تدعم الواليات المتحدة األمريكية استمرار الحوار الذي يجري بوساطة األمم المتحدة ،ويتناول
المتنازع عليها،
االعتقاالت التي ن ّفذتها حكومة إقليم كوردستان والتي طالت أفراداً من األقليات في المناطق
َ
واألوضاع في مراكز االحتجاز الكردية ،ووضع المفقودين.
•يجب أن تتناول المناقشات خلق إج راءات جديد ٍة لحماية المواقع الثقافية التابعة لألقليات ولغاتها ،وتمويل
ٍ
مبادرات من هذا النوع.
•يجب أن تتعهد ٌّ
كل من الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان ،بحماية حرية التعبير (بحيث يصبح من

الممكن معرفة انتهاكات الحكومة ،وتكون حرية التعبير ضابطاً لقوة الحكومة).
إن إج راءات بناء الثقة التي تلعب األمم المتحدة فيها دور
•يجب أن تتعهد كل األطراف بضمان الحرية الدينيةّ .
ممر ٍ
آمن للزوار اليزيديين
الوساطة ،تشتمل على جهو ٍد إلنشاء ميزاني ٍة لقصد المزارات الدينية ،وضمان ٍّ
ولكن هذه اإلج راءات ما زالت تحتاج إلى تناول مسألة األمن في المواقع الدينية ،والتمويل للبرامج
والشيعة،
ّ
التي ين ّفذها كل مذهب.

توصيات للمدى األطول :زيادة الشفافية الحكومية .من أجل تشجيع ٍ
أن
ٌ
حكم أكثر فعاليةً ونزاهة ،وإلثبات ّ
اءات لبناء الثقة من
ر
إج
توضع
أن
يجب
ية،
ل
مح
مجموعة
أي
موقعية
إضعاف
أو
لتقوية
تعمل
ال
الحكومية
الكيانات
ّ
ٌ
ّ
مؤسسات أجنبيةٌ في سبيل
شأنها جعل الحكومة اإلقليمية والمحلية أكثر شفافية .ومع التدريب المستمر الذي تقوم به
ٌ
تطوير القدرة اإلدارية ،تستطيع منظمات الحكومة اإلقليمية  -تحت إشراف ممثلين عن المجتمعات الرئيسية في
المنطقة  -أن:
ٍ
وآليات لمنع الهدر واالحتيال والسرقة والتمييز والتعسف الذي قد يقوم به الموظفون الحكوميون
• تضع قوانين
ٍ
بالتثبت من انتشار القوات عن طريق التفحص ،وذلك بعد االتفاق على أعداد الجنود
•تضع آلي ًة تسمح ّ
لكل جهة ّ
المتنازع عليها
ومستوى التجهيزات التي تستطيع قوات األمن العراقية والبشمركة أن تنشرها في المناطق
َ
• توافق على إخضاع أفعال الحكومة للتدقيق من جه ٍة خارجية (مثل مراجعين أجانب ،أو بعث ٍة محلي ٍة متعددة
43

راجـ ــع :بعثـة األمـم المتحدة لمســاعدة العــراق ( . 2009 ،)UNAMIراجع أيضاً :مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.2010d ،
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العرقيات ،أو ممثلين عن الجهاز القضائي).
ّ
ّ

ٍ
ومن أجل ردع الموظفين الحكوميين عن انتهاك هذه القواعد ،سيكون من الضروري بناء قدرة ّاد ٍ
ومقاضاة
عاء
ّ
ٍ
إمكانية حقيقية إلنزال العقوبات عند رفض االنصياع .من الصحيح أن هدفاً بعيد األمد من هذا النوع
تشتمل على
تقدمها الواليات المتحدة ،ومع ذلك ،قد ترغب الواليات المتحدة
ُي َع ّد بنفسه غايةً رئيسيةً بالنسبة للمساعدة اإلنمائية التي ّ
بتركيز برامجها القضائية على الجهود التي تعزز القدرة على المحاسبة ،وبالتالي ،الثقة الشعبية بالحكومة.

النماذج المح َت َملة :الدروس المستقاة من التجربة السابقة في مجال إجراءات بناء
الثقة
من المفهوم أن ك ّل و ٍ
جماعات هذه اإلجراءات في السابق
محكوم بالسياق ،وقد استخدمت
احد من إجراءات بناء الثقة
ٌ
ّ
ٌ
للتركيز على االهتمامات والعواطف التي تش ّكل أرضية الخالفات على األرض والحكم واألمن والموارد .نعرض ،أدناه،
ٍ
إجراءات بناء الثقة التي استُ ِ
مناسبات أخرى ُب ِذلَت فيها
خد َمت في أثناء
التفحص،
تستحق
جهود لح ّل النزاعات ،وهي
ٌ
ّ
ّ
لعلها تش ّكل نماذج للجهود التي تحتاجها معالجة التوتر في شمال العراق .األمثلة مأخوذةٌ من القوة المتعددة الجنسيات
والمراقبين التابعين لها في سيناء ( ،)Sinai MFOوقوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( ،)UNIFILوعملية السالم
اإلسرائيلية-الفلسطينية ،والمفاوضات في إيرلندا الشمالية.
الفائدة من المراقبين الدوليين

طمئناً ِ
يعتبر إنشاء ٍ
لكال الطرفَين -
بعثة للمراقبين الدوليين أحد اإلجراءات
ّ
التدخلية في عملية بناء الثقة  -إو�ن كان م َ ْ
ولكن المشكلة
سيدونون ذلك في تقريرهمّ .
قصر أحد الطرفَين في القيام بواجباتهّ ،
ففي حال ّ
فإن هؤالء الغرباء المحايدين ّ
الخارجي
أن تقاريرهم تفشل م ار اًر في توليد الضغط
كبير في أغلب األحيان ،و ّ
تأثير ٌ
هي أن ليس للمراقبين الدوليين ٌ
ّ
طرف أو أكثر من أطراف الخالف في موضوعية هؤالء المراقبين (كما
الالزم لفرض االنصياع ،السيما عندما يطعن
ٌ
حصل مع قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان [.)]UNIFIL
إضافةً إلى ذلك ،إذا بدأت بعثةٌ للمراقبين األجانب بالعمل ،فمن الصعب إنهاء عملها .فهذه البعثات ما زالت
عاملةً في لبنان (قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان [ ،)]UNIFILوسيناء (القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين التابعين
لها [ ،)]MFOوكوسوفو (منظمة األمن والتعاون في أوروبا واالتحاد األوروبي) ،ومناطق أخرى ،وذلك بعد ٍ
ٍ
طويل
وقت
ّ
الدولي المؤقت
الوجود
أن
بحيث
ة
عالي
التوتر
من انتقال الصراعات فيها إلى حالة الجمود .في الخليل ،ما زالت درجة
ً
ّ
ّ
في الخليل ( - )TIPHوهو عبارةٌ عن ٍ
بعثة من المراقبين الدوليين استقرت هناك في أيار  1994لمراقبة االتفاق
الفلسطيني حول الخليل  -ما زال قائماً بعد  17عاماً .44قد يؤدي وجود المراقبين الدوليين إلى إطالة أمد
ائيلي -
ّ
اإلسر ّ
الصراع ألنه يضبط التوتر وينزع بالتالي حافز الطرفَين لح ّل خالفهم.
إضافةً إلى ذلك ،إذا لم تتوافق كل األطراف على شرعية بعثة المراقبة الدولية ،سيحتاج المراقبون إلى قدر ٍ
ات
كافية إلبقاء األطراف متباعدةً بالقوة .إن الوجود العسكري األمريكي الحالي ٍ
ٍ
عسكر ٍ
كاف للفصل بين قوات األمن
ية
ّ
ّ
ّ
ّ
الدولي بعثةً للمراقبة ،مدنيةً أو عسكرية ،تمتلك القدرات
العراقية والبشمركة ،بينما من غير المرجح أن ينشئ المجتمع
ّ
العسكرية المطلوبة.

يهودي  29مسلماً وجرح
مستوطن
 44في آذار  ،1994توافقت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على إحالل بعث ٍة للمراقبين في الخليل بعد أن قتل
ٌّ
ٌ
 125في الحرم اإلبراهيمي .بدأت الدوريات في أيار  ،1994ولكن بسبب الخالفات على التجديد لبعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل ( ،)TIPHغادر
ّ
المراقبون بعد ثالثة أشهر ولم يعودوا حتى أيار  .1996راجع :الوجود الدولي المؤقت في الخليل“ ،إنشاء بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل (،”)TIPH
ّ
ّ
مؤ َّرخ.
صفحة إنترنت ،غير َ
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ّ

العمليات األمنية المشتركة

ٍ
يات
يكي .بموجب اتفاقيات أوسلو ،سارت دور ٌ
قد تستطيع قوات األمن العراقية والبشمركة أن تعمال معاً بدون وجود أمر ّ
إسرائيليةٌ  -فلسطينيةٌ مشتركةٌ في مناطق ُح ّددت أنها ستنتقل الحقاً إلى السلطة الفلسطينية .في العراق ،حيث بدأت
ٍ
ٍ
يكي
وحدة األسد
الذهبي الثالثية األطراف بتنفيذ عمليات مشتركة في المناطق المتنازع عليها ،قد يرغب الجيش األمر ّ
ّ
يب وتمر ٍ
بزيادة ما يوفّره من تدر ٍ
ينات لألسود الذهبية ليصبحوا قادرين على المحافظة على مستوى نشاطاتهم وتطويرها،
وحتى توسيعها بعد انسحاب القوات األمريكية.45
الفصل بين القوات

فصلت المفاوضات السابقة بين القوات األمنية للتقليل من خطر الصراع .تؤدي القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين
التابعين لها في سيناء ( )MFOعلى سبيل المثال ،دو اًر عازالً بين القوات اإلسرائيلية والمصرية ،وتتحقق من احترام
ٍ
ٍ
بكثير مما كانت عليه في
ولكن درجة المزج بين السكان في شمال العراق أعلى
ك ّل
جيش اللتزاماته في نشر القواتّ .
ٍ
ٍ
ٍ
تم الفصل في منطقة الخليل
سيناء ،حيث كان اإلسرائيليون يتركزون في مستوطنات قليلة معزولة .وبشكل مشابهّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ولكن هذا
بين قوات األمن اإلسرائيلية والفلسطينية لتعمل ك ّل واحدة منها في منطقة مستقلة تكون سلطتها كاملةً فيهاّ .
حدة الصراع؛ فقد قاد وجود قوات السلطة الفلسطينية إسرائيل إلى تعزيز دفاعاتها في الجيب
الفصل لم ُيفلح في كسر ّ
اليهودي ،و ّأدى ذلك إلى عسكرة الصراع إلى ٍّ
حد أكبر.
ّ
في العراق ،سيؤدي الفصل بين القوات العربية والكردية على األغلب ،إلى انكفاء المجموعات العرقية واستقرارها
في جيوب ،إو�لى عسكرة المجتمعات ،في الظاهر لحماية نفسها ،كما سيؤدي إلى خلق ثغر ٍ
ات يستطيع المتطرفون العمل
أي قوٍة أمنية .إضافةً إلى ذلك ،سيحتّم الفصل بين القوات على حكومة إقليم كوردستان
ضمنها دون ّ
تدخ ٍل ُيذكر من ّ
أمر ستعارضه المجتمعات الكردية
أن تسحب قواتها األمنية االستخباراتية وشبه العسكرية من بعض المناطق ،وهو ٌ
المحلية على األرجح.
مظاهر السيادة

المتنازع عليها  -السيما كركوك ،التي كثي اًر
أحد األسباب التي تدعو األكراد إلى بسط سلطتهم أو تقنينها في المناطق
َ
46
يدي
يسميها األكراد“ :قدس األكراد”  -هو رغبتهم في نقض التمييز واالمتهان ضدهم ،والذي عانوا منها على َ
ما ّ
ٍ
المسيَّسة والتي تستثير
ّ
صدام حسين .سيكون من الصعب على القادة األكراد القيام بتنازالت في القضايا الشخصية َ
ٍ
ٍ
الكف عن المطالبة باألراضي مهما قُ ِّد َم لهم بالمقابل.
أن بعض األكراد سيرفضون
ّ
عواطف جيل كامل من األكراد ،كما ّ
ٍ
ٍ
بشكل مماثل ،سيرفض بعض المسؤولين العرب تقديم تنازالت عن األراضي في كركوك ،خشيةَ أن يقوم األكراد بإعالن
استقاللهم ببساطة ،ويأخذوا المدينة ونفطها.
قد تكمن التسوية المحتملة في ُّ
قانوني يمكنه إثارة مشاعر
مفهوم
ٌّ
تجنب األطراف مسائل السيادة  -والسيادةُ
ٌ
عملية تحفظ في الوقت عينه كرامة الطرفَين .كتب ِ
ٍ
ٍ
ٍ
غين
العالم
حلول
قومية متأججة  -في سبيل تطبيق
القانوني ديفيد ّ
ّ
تحف بالمفاوضات حول القدس:
( ،)David Guinnفي سياق وصفه للتحديات التي
ّ
لقد أصبحت فكرة السيادة أكبر من اآلثار العملية المترتّبة على السيادة ،فإنها مشحونةٌ بالمشاعر ،وتحولت إلى ٍ
رمز لألمة
التقليدي للسيادة ،مثل السيطرة الحصرية على األرض،
تميز الفهم
والطابع
الوطني .قد يتنازل القادة عن بعض المالمح التي ّ
ّ
ّ

 45في  24نيسان ،2011 ،وافقت مجموعة العمل العليا على توسيع قوة األسد الذهبي في كركوك بحيث أصبحت تتكون من كتيب ٍة ثنائية األطراف ،ال
ّ
أفراد من الجيش العراقي ،وقوات حرس إقليم كوردستان،
وجود فيها للقوات األمريكية ،وهي تعمل بموجب هيكلية قياد ٍة ثنائي ٍة يشغل مناصب القيادة فيها
ٌ
ّ
ٍ
ومسؤول في القوات األمريكية في العراق 29 ،آذار.2011 ،
والشرطة العراقية .مراسل ٌة بين مؤلّفي الورقة البحثية
كردي ،بهذا المعنى ،سبّب موج ًة من الغضب في أوساط العرب والتركمان ،الذين
 46التصريح األخير الذي أدلى به الرئيس العراقي جالل الطالباني ،وهو
ّ
ّ
طالب قادتهم بأن يعتذر الطالباني عن هذه المالحظة .راجع“ :نواب يجمعون التواقيع الستجواب طالباني”( (�MP’s Collecting Signatures to Ques
 ،tion Talabaniأصوات العراق 12،آذار.2011 ،
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مجبرين على التنازل عن “فكرة” اإلمساك بالسيادة.47
طالما ليسوا َ

في خضم البحث عن ٍّ
حل لكركوك ،ربما يجدر أن تنظر بغداد وأربيل في السماح بأن تكون المظاهر الخارجية
ّ
ِ
ق الهيكليات الفعلية للحكم ،مدين َة
لح
ت
بينما
ين)،
ف
ر
الط
لكال
ة
ي
ر
جوه
ة
مصلح
فيه
أمر
(وهو
ين
ف
ر
الط
ألحد
ٌ
ٌ
للسيطرة تابعةً
َ
َ
ُ ُ
ٌ
كركوك ،بالجهاز اإلداري التابع للطرف الثاني (وهذه أيضاً مصلحةٌ أخرى جوهرية) .لقد و ِ
ضع ٌّ
حل على هذا المنوال
ّ
ُ
غزة ،ففي الوقت الذي أرادت فيه السلطة الفلسطينية إثبات امتالكها
حول
الفلسطينية
ائيلية
ر
اإلس
في أثناء المفاوضات
ّ
األمني .فكان
أصرت إسرائيل على االحتفاظ بالسيطرة على الموضوع
غزة،
للسيادة أمام المسافرين من مصر إلى ّ
ّ
ّ
الح ّل إنشاء ٍ
األمني الخاص
حدودي تمسك به الشرطة الفلسطينية ،بينما يقوم المسؤولون اإلسرائيليون بتحقيقهم
معبر
ٍّ
ّ
الحدودي ،في
تقدم السلطة الفلسطينية نفسها على أنها تمسك بزمام السيطرة على المعبر
من ٍ
موقع بعيد .بهذا الشكلّ ،
ّ
اءات عمليةٍ
تلبي فيه إسرائيل متطلباتها األمنية .احتلت مسألة السيادة القانونية مكاناً ثانوياً من حيث إيجاد إجر ٍ
ٍ
وقت ّ
تعالج االهتمامات األساسية ِ
لكال الطرفَين.
ٌ
ٌ
واضح للقيام بالتفاوض
تفويض

ٍ
جماعة أن
أي
بوجود هذا العدد الكبير من المجموعات العرقية والمذهبية والسياسية في العراق ،من الصعب على قائد ّ
نهائي للتفاوض نيابةً عن جماعته؛ ولكن ما من ٍ
ٍ
جهة ترغب في التفاوض مع ٍ
نظير ال يمثّل الجهة
تفويض
عي امتالك
ٍّ
ّ
يد َ
ٍ
يعتبر بالتالي ،غير ٍ
قادر على الوفاء بااللتزامات .يجب أن تعالج ك ّل جماعة انقساماتها الداخلية،
التي ينتمي إليها ،ألنه َ
48
ٍ
تفاوض واضحة لفري ٍ
ٍ
ٍ
صغير يمثّل ك ّل المجموعات المهمة  .في أثناء المحاوالت لح ّل
ق
وأن تمنح بعد ذلك سلطة
آدمز ()Gerry Adams
الصراع في إيرلندا الشمالية ،أصبحت المفاوضات الصلبة أكثر طواعيةً عندما َع َم َد جيري َ
النقابي جون هيوم ( )John Humeإلى تهميش المجموعات ذات األهمية
رئيس شين فين ( ،)Sinn Feinوالزعيم
ّ
الثانوية من بين مناصريهما ،ما عزز قدرتهما على الوفاء بالتعهدات ورفع في مصداقيتهما عند طاولة المفاوضات.
أن االتحاد يؤدي إلى
لألسف ،من غير المرجح أن تتّحد الفصائل المختلفة داخل ك ّل مجموعة إال إذا وجدت ّ
مما إذا استمرت في االقتتال من أجل كسب السيطرة داخل مجموعاتها العرقية  /المذهبية الخاصة .في
مكاسب أكثر ّ
هذا المجال ،بإمكان األطراف الخارجية مثل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ( ،)UNAMIوالواليات المتحدة وتركيا،
أن تكون نافعةً في صياغة التعاون بين المجتمعات المختلفة.

تحول ما بعد عام 2011
ّ
ٍ ٍ
الم َح ِّكم
من الواضح أنه حتى بعد انسحاب القوات األمريكية ،ستكون هناك حاجةٌ لطرف ثالث أو أكثر ،يقوم بمهمة ُ
الموثوق ،لالستمرار في التفاوض وتطبيق إجراءات بناء الثقة المحلية والحلول الوطنية الطويلة األمد .استنتج باحثو
مؤسسة  RANDالذين كانوا يدرسون في أوائل العام  2010األخطار المترتبة على انسحاب القوات األمريكية ّأنه “ال
ثالث  -بين العرب واألكراد تحديداً  -يثق به الطرفان ويمكنه البقاء ٍ
طرف ٍ
ٍ
ٍ
طويل نسبياً” .ويتابع باحثو
لوقت
غنى عن

مؤسسة  RANDبالقول“ ،أياً تكن المجموعة التي تقوم بهذا الدور ،فبسبب األوضاع الحالية في العراق ،هذا الطرف
المتنازع عليها” 49لمنع القوات العراقية
ي على األقل ،في المناطق
َ
الثالث عليه أن يكون مالكاً لبعض الوجود العسكر ّ
47
غين (“ ،)David E. Guinnحماية األماكن المقدسة في القدس :استراتيجي ٌة للتفاوض حول سال ٍم مقدَّس” (Protecting Jerusalem’s Holy
ديفيد إيّ .
 ،)Sites: A Strategy for Negotiating a Sacred Peaceكمبريدج :مطبعة جامعة كمبريدج ،2006 ،ص ،73 .أُضيف التأكيد.

 48ستيفان وولف (“ ،)Stefan Wolffالحكم في كركوكٌّ :
المتنازع عليها في عراق ما بعد األمريكيين” (Governing (in) Kirkuk:
حل لوضع المنطقة
َ
 ،)Resolving the Status of a Disputed Territory in Post-American Iraqإنتـرنـاشنـل أفـيرز  ، International Affairsمجل ــد  ،86رقم ،6
ص.1369 .
49

غومبرت ( ،)Gompertكيلي ( ،)Kellyوواتكنز ( ، 2010a ،)Watkinsص.53 .
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والكردية من التصادم عندما ترتفع درجة التوتر.
ٍ
اسع من إجراءات بناء
نظرياً ،يمكن للعديد من الكيانات القيام بهذا الدور .ستتابع األمم المتحدة َسوق
طيف و ٍ
الثقة بين العرب واألكراد والتركمان في الشمال بعد مغادرة القوات األمريكية .يجب أن تستمر الواليات المتحدة في
دعم إجراءات بناء الثقة هذه ،إذ إن أي مبادر ٍ
ٍ
سلمي ،تحول دون تصعيد الخالفات
بشكل
ات تعالج الخالفات المحلية
ّ ّ
ّ
ٍ
ئيسي في
درجة يبدأ األطراف عندها بالتفكير باستخدام القوة.
إلى
ّ
ولكن األمم المتحدة ليست مجهزةً لتكون َ
الح َك َم الر ّ
ٍ
النزاعات المتصلة باألمن ،كما أنها ال تملك المصداقية الكافية لدى ك ّل الجهات في العراق ألداء دور مماثل .إو�ن
للتدخل عند الحاجة ،ففي الواقع ،ستكون قدرتهم ضعيفةً
لم يكن بوسع وسطاء األمم المتحدة أن يستدعوا قوةً مسلحةً
ّ
ٍ
ٍ
بعد أن يؤسس مجلس األمن التابع
المستَ َ
على منع حادثة انفعالية من التفاقم حتى الوصول إلى العنف .بما ّأنه من ُ
لألمم المتحدة بعثةً لحفظ السالم في شمال العراق ،دون أن تطلب ذلك منه الحكومة العراقية ،ودون أن تلتزم الواليات
ٍ
فإن موقع المسؤولين في األمم المتحدة أضعف من أن يكونوا الجهة الوحيدة
المتحدة بتزويد هذه البعثة بقوات أمريكيةّ ،
ٍ
لسالم متقلقل.
الضامنة
اإلسالمي ،أو منظمة األمن والتعاون في أوروبا،
قد يكون بوسع المنظمات الدولية األخرى ،مثل منظمة المؤتمر
ّ
أداء ٍ
دور ما في التقريب بين مجتمعات العرب واألكراد والتركمان ،كما تستطيع الدول المشهورة بالحياد  -مثل سويس ار
والسويد  -أن تقوم بهذا األمر .ولكن هؤالء جميعهم تعوزهم القدرة على نشر قوٍة عسكر ٍ
ية تستطيع منع اندالع األعمال
ّ
السياسي لكبح جماح التوتر من خالل الجهود الديبلوماسية وحدها.
النفوذ
العدائية المسلحة ،كما ينقصهم
ّ
تش ّكل الواليات المتحدة ،التي تملك القوة السياسية والعسكرية لردع األعمال العدائية وتسكينها  -الكيان الوحيد
ِّ
الفعال والنزيه بين المجتمعات العربية والكردية في األمور المتعلقة باألمن .تحظى الواليات
المناسب ألداء دور
المحكم ّ
ٍ
أن العديد من العرب والتركمان ما زالوا مرتابين
عام ،بالرغم من ّ
المتحدة بثقة جميع األطراف في شمال العراق بشكل ّ
صدام حسين  -تُ ِ
بطن تعاطفاً مع التطلعات
بأن الواليات المتحدة  -التي دعمت األكراد خالل العقد األخير من حكم ّ
ّ
الكردية .من ٍ
جهة أخرى ،نظ اًر لتاريخ الواليات المتحدة الطويل في التعامل مع قادة شمال العراق ومجتمعاته ،ونظ اًر
مجموعة و ٍ
ٍ
اسعة من الحوافز لتسهيل الحلول السياسية واالقتصادية  -فهي ،على عكس الوسطاء
لقدرتها على تقديم
ٍ
ٍ
ِّ
ٍ
ي
المحتملين الذين جرى ذكرهم ،في
اآلخرين
جيد ألداء دور المحكم في الخالفات ،دونما حاجة لوجود عسكر ٍّ
ٍ
موقع ّ
َ
ٍ
ٍ
كبير على األرض .وفي حال فشل تحكيم من هذا النوع ،يصبح احتمال نشوب العنف أعلى بغياب القوات األمريكية.
ٍ
إما
قد ترغب الواليات المتحدة بالتالي بتطوير هيكلية تسمح  -مع موافقة حكومتَي العراق إو�قليم كوردستان ّ -
مؤقتة لهذه القوات في شمال العراق للقيام بتدر ٍ
ٍ
دائم للقوات األمريكية ،أو بانتشار ٍ
بوجود ٍ
ٍ
يبات وتمارين مشتركة.
ات
أن قوات األمن العراقية والبشمركة تدركان قيمة وحدة األسود الذهبية الثالثية األطراف ،قد يكون أحد الخيارات
بما ّ
تناوب القوات األمريكية في المنطقة إلجراء تدر ٍ
يبي تحدده القيادة
يبات مشتركة مع األسود الذهبية ،بموجب بر ٍ
نامج تدر ٍّ
المركزية األمريكية.
من الصحيح أن الواليات المتحدة يمكنها أن تقوم بدور الوساطة بين العرب واألكراد ٍ
لمدة طويلة ،ولكنه سيكون
ّ
من المحتّم أن تتولى الكيانات العراقية األصلية أمر عملية ح ّل نزاعات شمال العراق في نهاية المطاف ،السيما
بالملكية .ولتحقيق هذا الهدف ،قد ترغب الواليات المتحدة في تركيز
المسائل المحلية مثل عمل الشرطة والمطالبات ُ
مساعداتها اإلنمائية والعسكرية على المبادرات التي من شأنها بناء قدرة العراق على ح ّل هذه النزاعات ،مثل تشكيل
قضائي ٍ
ٍ
قادر ومستق ّل.
جهاز
ٍّ
ٍ
ٍ
منتظمة من المسؤولين الرسميين في السفارة
مساهمة
يكي بمجتمعات شمال العراق إلى
سيحتاج االلتزام األمر ّ
50
الم َخطَّط له في كركوك  .يمكن تعيين
األمريكية في بغداد ،والقنصلية التي ُيعتََزم إنشاؤها في أربيل ،و /أو فرع السفارة ُ
الديبلوماسي أو من العسكريين للقيام بمهمات الربط مع كل األطراف ،ثم رفع التقارير حول تطبيق
موظفين من السلك
ّ
 50مايكل ر .غوردن (“ ،)Michael R. Gordonالمدنيون يتسلمون مهمات القيادة األمريكية مع مغادرة الجيش العراق” (Civilians to Take U.S.
 ،)Lead as Military Leaves Iraqني ــويورك تايمــز ( 18 ،)New York Timesآب.2010 ،
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إجراءات بناء الثقة المتعلقة باألمن ،واألقليات ،والطاقة ،والحكم ،واألشخاص النازحين داخلياً ،وغيرها من القضايا.
أن األمن والسالم على المدى الطويل هما أولى أولوياتها ،قد ترغب
ومن أجل أن تُظ ِهر الواليات المتحدة لألطراف ّ
ٍ
ٍ
خاص أو ٍ
نائب عن السفير ُ -يكلَّف بالتحديد ،بدفع
مبعوث
مسؤول رفيع المستوى -
و ازرة الخارجية األمريكية بتعيين
ٍّ
51
عجلة المصالحة في شمال العراق .
يجب أن يكون أحد أهم أهداف الواليات المتحدة في شمال العراق دفع جميع األطراف إلى االستمرار في الحوار،
ٍ
آليات لمنع الصراعات ولتنفيسها .كتب باحثون من مؤسسة
ألن الحوار غالباً ما يبدد الشكوك ،ويبني الثقة ويوفر
ّ
“إن سياسات الواليات المتحدة في إنضاب الخطر وتخفيف احتماله ،يجب أن ترّكز
يلي:
ما
2009
عام
RAND
ّ
ٍ
ئيسي على إبقاء الجهات الفاعلة الرئيسية منخرطةً في العملية السياسية ومنعها من اختيار اللجوء إلى القوة”.52
بشكل ر ٍّ
ٍ
ي ،مرو اًر
تستطيع الواليات المتحدة استخدام
طيف و ٍ
اسع من الحوافز  -من المساعدة التنموية إلى التدريب العسكر ّ
بالضمانات األمنية  -لتشجيع األطراف على االستمرار في المحادثات.
ولكن العرب واألكراد والتركمان في شمال
ربما يكون كانون األول  2011نقطة النهاية بالنسبة للقوات األمريكيةّ ،
العراق سيظلون يعانون من التوتر بين مجتمعاتهم المختلفة ٍ
لوقت طويل .لهذا السبب ،يجب ّأل تحاول الواليات المتحدة
اء بخصوص الخالفات المحلية أو االختالفات االستراتيجية ،لتحاول إحالل “السالم” قبل مغادرة
أن تفرض تسويات ،سو ٌ
ٍ
فرض على األطراف من أجل الفراغ من األمور قبل انقضاء المهلة ،سينتهي به األمر
القوات األمريكية .إو� ّن ّ
أي اتفاق ُي َ
53
المعنية .
ظ بالتزام الجهات
بالفشل إذا لم يح َ
ّ
بأن التأخير يجلب
وبناء على ما سبق ،يجب أن تستمر الواليات المتحدة في إقناع قادة العراق السياسيين ّ
ً
ٍ
نهايات خطرةِ .كال الطرفين يملكان حوافز إلطالة أمد الخالفات على الفيدرالية وموارد الهيدروكربون ،وسوى ذلك من
المسائل السياسية المهمة .يأمل القادة األكراد في أن تعزز التوجهات الديمغرافية المؤاتية موقعهم مع مرور الوقت،
ٍ
عقود تتعلق بالطاقة سيكون لها
أن العائدات التي سيحصلون عليها عن طريق ما يستطيعون إبرامه بأنفسهم من
كما ّ
اقي سيحول دون الصراع المسلح ويمنع
تأثير مماثل .وتبدو بغداد ،من جهتها ،مقتنعةً ّ
ٌ
بأن تطوير قدرات الجيش العر ّ
حكومة إقليم كردستان من االنفصال.

األمريكي ضروريان ولكنهما
صلة :إجراءات بناء الثقة واستمرار االنخراط
ح ّ
الم َ
في ُ
ّ
ليسا كاف َيين
تستطيع إجراءات بناء الثقة أن تقلّص وقع الخالفات المحلية المنبثقة من خوف المواطنين من الخطر على سالمتهم
ك لممارساتهم الثقافية أو الدينية،
الشخصية ،وما يعتبرون أنه اختال ٌل للمساواة في توفير الخدمات الحكومية ،وانتها ٌ
ٍّ
ٍ
والشؤون االقتصادية على مستوى العائالت واألعمال الصغيرة .هذه هي القضايا التي تؤثّر إلى حد كبير في الحياة
اليومية للعرب واألكراد والتركمان في شمال العراق( .الحظت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق [ ]UNAMIفي تقريرها
المتنازع عليها “يرّكزون على ‘المظاهر اليومية للتطبيع’ أكثر من تركيزهم على
أن سكان المناطق
َ
لشهر نيسان ّ ،2009
54
الوطني” ) .بإمكان إجراءات بناء الثقة الحؤول دون
الصفقات الكبرى التي تجري المحاوالت لتحصيلها على المستوى
ّ
51
الكردي .ولكن،
خاصين مكلّفين بتخفيف التوتر العربي ـ
ّ
لقد سبق ّ
وعينت وزارة الخارجية األمريكية ديبلوماسيين رفيعي المستوى للقيام بمهمة مبعوثين ّ
ّ
ٍ
تسويات على
أن المدة التي يقضونها في الخدمة محدودة) ،فلم يتوفر لهم النفوذ الكافي للتوصل إلى
(وبما
السفارة
هم
مقر
للسفير
كمستشارين
وضعهم
بسبب
ُّ
ّ
إن مبعوثاً رفيع المستوى ،يتمتع بدع ٍم رفيع المستوي في واشنطن ،ستكون لديه قدر ٌة أكبر على تسهيل المناقشات وتشخيص
المسائل المهمة في السياساتّ .
التسويات المحتملة والمحافظة على مسيرة العملية التفاوضية.
52

بيري وآخرون ( ، 2009 ،)Perry et al.ص.xxiv .

53

بيري وآخرون ( ، 2009 ،)Perry et al.ص.104 .

التحول :بناء الثقة في شمال العراق” (�Kirkuk in Transi
 54مايكل نايتس مع أحمد علي (“ ،)Michael Knight with Ahmed Aliكركوك في مرحلة
ّ
 ،)tion: Confidence Building in Northern Iraqواشنطن دي.سي :.معهد سياسات الشرق األدنى في واشنطن (Washington Institute for Near
 ،Policy Focus #102 ،)East Policyنيسان  ،2010ص.38 .
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انحدار هذه الصراعات المجتمعية نحو العنف ،أو أن يتالعب بها السياسيون الوطنيون لتحصيل المكاسب السياسية.
بالتقيح طالما لم تُ َح ّل
اء بوجود إجراءات بناء الثقة أو عدمه ،ستستمر هذه المشاكل الصغيرة الحجم
ّ
إنما ،سو ٌ
ِ
مهدد حتى تتوصل بغداد وأربيل إلى تواف ٍ
ق على
بأن أمنهم
ٌ
الخالفات الوطنية المهيمنة .سيستمر المواطنون بالشعور ّ
تشكيلة ٍ
ٍ
أمنية تحدد مسؤوليات القوات الكردية والعراقية ،وتضمن تمثيل كل المجموعات العرقية والمذهبية في ٍّ
كل من قوى
األمن والشرطة المحلية .سيعاني سكان الشمال من غير األكراد (وسيمتعضون) من التمييز في توفير الخدمات ،حتى
ٍ
ٍ
الملكية مصد اًر لإلزعاج
ّ
يتم تطوير عملية سياسية تمنحهم صوتاً في اإلدارة الحكومية المحلية .وستظ ّل النزاعات على ُ
ِ
المهيمنة ،ال حلّها.
حدة هذه التحديات
حتى تحديد عملية “التطبيع” إو�تمامها .تستطيع إجراءات بناء الثقة التخفيف من ّ
اع
بوسع إجراءات بناء الثقة وسواها من اآلليات ضبط التوتر في المدى القصير،
ولكن احتمال نشوب صر ٍ
ّ
كردي سيستمر بتهديد استقرار العراق حتى تتمكن األطراف من ح ّل الخالفات السياسية واالقتصادية والديمغرافيةبي
ٍّ
عر ٍّ
التي تش ّكل أرضية النزاعات .وكلما طال الزمن الذي يحتاجه القادة العراقيون للوصول إلى حلول ،تحتَّ َم على الواليات
المتحدة والمجتمع الدولي البقاء ملتزمين لفترٍة أطول من أجل إحكام الضبط على التوتر المحلي ،وزاد احتمال أن تُ ِ
ث
حد َ
َ
ّ
ّ
محلي ،انفجا اًر إقليمياً أو وطنياً يزعزع العراق بكامله.
اع
ش اررةٌ منبعثة من نز ٍ
ّ
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