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تقرير بيكر -هاملتون بني الواقعية ،ودعم العراق اجلديد
و مـكـــــافــــــأة املعــتـــــدي ،وعـــــودة الســـــالــيــب قـــمع االنـــتفـــــاضـــــة
بالرغم من كل االجنازات االخيرة التي حققها الشعب
العراقي ،اال ان االزمة الراهنة يف البالد ،وتدهور االوضاع
بسبب االرهاب والتخريب والعنف الطائفي ،وعدم تقدمي
اخلدمات تهدد بنسف هذه االجنازات واملكاسب العظيمة...
لذلك عندما يتكلم التقرير عن االزمة وسوء االوضاع فانه ال
يجايف احلقيقة .االزمة يف العراق لها عوامل آّنية
وبعيدة ،والوقوف عند جانب واحد وعدم استذكار اجلانب
االخر سيوقعنا يف عدم التوازن والدقة ..االزمة يف العراق
تتراكم عواملها منذ عقود .وان تفجرها بهذا الشكل
اخمليف هو تعبير عن كم من العقد واملشاكل ،والتي اذا
لم متوضع جيداً تاريخياً وحاضراً ،فان تقدمي احللول يصبح
امراً متعذراً .فمن دون فهم موضوعي وجيد للسنة
والشيعة والكرد ودورهم يف احلكم سابقاً وحالياً..ومن
دون فهم صحيح لعالقة ايران والشيعة والعراق والبلدان
العربية ..و الدول العربية والشيعة والسنة والكرد ..و تركيا
والكرد والتركمان .واذا لم ير التقرير الفترة الصدامية
واالختناقات واحلروب الداخلية واخلارجية ..وتدويل القضية
العراقية ..واثرها يف االزمة الراهنة ،فان احللول املقدمة
فيما يخص القوى املسلحة ..والعنف ..والفساد ..واداء
احلكومة ..والتوازنات واملشاركة واملصاحلة الوطنية..
واملركزية والالمركزية والفيدرالية ..وحدود احملافظات
وكركوك وغيرها من امور ،نقول ان احللول ستفتقد
اخللفيات املتكاملة و االطمئنان الى التوصيات واحللول
املقدمة .لقد اغفل التقرير اجلانب التاريخي واملعمق
للمشكلة العراقية ..وحاول عبر منقوالت سطحية بناء
استراتيجيات .فكانت مسألة اطار التقرير وخلفياته احدى
مشاكله يف تشخيص املرض بكل ابعاده ويف تقدمي
احللول الناجحة والعملية بكل جوانبها ايضاً.

غيـاب هـذا اجلـانب خـطيـر جـداً ،خصـوصـاً وهـو
يـشيـر يف مـواقع مـن التقـريـر الــى "اننـا نعـتمـد
كـثـيــراً علــى االخــريـن لـتق ــدمي املعلــومــات لـنــا،
وغالباً ال نفهم ما نقـرره الننا ال نفهم مضمون
م ـ ــا نخـبـ ــر بـه ص .."94ويف مجـمـ ــوع الـ ــسفـ ــارة
االم ــريكـي ــة يف بغ ــداد الـتـي يــبلغ ع ــدده ــا 1000
موظف هنـاك  33يتكلمـون العربـية وان  6منهم
فـقط مبستوى جيد ..وان هناك اقل من  10من
احملللـني ..تتجـاوز خــدمتـهم العـامـني لتحـليل
الـتمــرد ..وان احمللـلني الــذيـن يكــسبــون جتــربــة
غــالـب ـاً مــا يـتـم نـقلهـم لـيــأتـي مـحللــون جــدد..
ويقـرر الـتقـريـر يف الـصفحـة  94بــانه ال يـوجـد
جهـ ـ ــد كـ ـ ــاف " ل ـتـ ـ ــشخ ـي ــص م ـ ـ ــواقع االرهـ ـ ــاب
وتـصنـيفهـا طــائفيـاً ،وفـهمهـا علـى الـصعيــدين
الـوطـني واحملـلي ..ومعـرفـة
ال ـطـبــيعـيـ ــة االجـتـمـ ــاعـيـ ــة
لـلـ ـتـ ـنـ ـ ـظـ ـي ــم ،وق ــي ـ ـ ـ ــادتـه ـ ـ ـ ــا
ومت ـ ـ ـ ــويـلـهـ ـ ـ ـ ــا ،وعـ ـمـل ــي ـ ـ ـ ــات
ـ
امل ـيـل ـيـ ـ ـش ـي ـ ـ ــات وعـالق ـتـه ـ ـ ــا
بالقـوات احلكومية االمنية،
فنحن متخلفون متاماً عما
يـجب لــصنــاع الــسيــاســة ان
يــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه (لـ ـ ـيــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرروا
سـي ــاس ــاتهـم)" ..ف ــاذا ك ــانـت
هـذه هـي احلقـيقــة ،فهل مت
جتـ ـ ـ ــاوز هـ ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـ ـ ــواقـ ــص
لتقـدمي التـوصيـات ،ام زدنـا
يف ال ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ــني بــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ..ومت
االعـتـمـ ــاد عل ــى اقـ ــاويل لـم
تفهم مـضامـينها ..وهـذا ما
نـعتقــد ان التقـريـر قـد وقع
فيه يف مـواقع عـديـدة .فهـو
تقــريــر اعـتـم ــد عل ــى بعـض
الـسماعـيات مع نقـص خطيـر يف معرفـة تالوين
وت ــداخالت املـلف العــراقـي .فــاراد ارضــاء طــرف
فـ ـ ـسـقـ ــط يف اث ـ ـ ــارة قـلـق بـل وغ ـ ـض ــب مـخـ ـتـلـف
االط ـ ـ ــراف .واراد تـفـعـ ـيـل الـ ـي ـ ـ ــة وزخ ــم ،فـه ـ ـ ــدد
بتدمير آليات وزخم اكبر واعظم.
ان مـوقف السيـد بيكـر وفريقه يـذكرنـا –عنـدما
كــان ال ـسـيــد بـيكــر وزي ــراً للخــارجـي ــة -بكـيفـيــة
معـاجلـة املــوقف عنــد االنتفـاضــة يف شعبـان/
آذار  1991ومـ ــا اثـ ــارته مــن مخـ ــاوف داخلـيـ ــة او
لـ ــدى بعـض الـ ــدول االقلـيـمـي ــة ..وم ــا ط ــرحـته
بع ــض ال ـ ــدوائ ـ ــر عــن دور اي ـ ــران ..والــكالم عــن
تقسـيم العراق ..وقيـام دولة كرديـة يف الشمال..
وشـيعـي ــة يف اجلـن ــوب..الخ .وعـن ــدم ــا قـبـل ذلك
املـنــطق حـيـن ــذاك ،قـبـل معه ال ـسـم ــاح للجـيــش
العـ ــراقــي للــتعـ ــامـل مع االنــتفـ ــاضـ ــة بـ ــالـ ـشـكل
املـع ـ ـ ــروف ،وال ـتــي ق ـ ـ ــادت ال ـ ـ ــى تـلـك اجل ـ ـ ــرائــم
البــشعــة ..والــى حتـمل الــواليــات املـتح ــدة تلك
املـســؤوليـة االخـالقيـة والـعمـليــة ،التـي سمـحت
ب ــابـ ــادة الع ــراقـيـني ،وحج ــز الـطـ ــريق امـ ــام حل
ناجـز .فبـدال من أن يـسمح للعـراقيني بـالتـقدم
نحــو حل جــذري كــان سيـجنـب العــراق كـل تلك
امل ـ ــآســي ،ســمح لـ ـص ـ ــدام بـ ـض ـ ــرب االنــتف ـ ــاض ـ ــة
واالنـتق ــام مـن الع ــراقــني ..ودخل العـ ــراق نفقـ ـاً
مـظـلم ـاً م ــا زلنــا نـعيـش ت ــداعيــاتـه .سم ــاعيــات
ســطحـي ــة ،و اسـتـنـت ــاج ــات س ــريع ــة ،وسـي ــاس ــات
تكـتيـكيـة وقـصيـرة قـادت الحقـاً حلـرب قــاسيـة،
سرعـان ما ارتدت على الواليـات املتحدة نفسها،
وهـو مـا يحـاول تقـريــر بيكـر ان يعــاجله اليـوم..
ورغـم ادراكـن ــا ف ــارق امل ــوض ــوع وال ــزمـن ،اال انـن ــا
نــرجــو ان ال يـتم الـتع ــامل مع تــدهــور االوضــاع
حـالياً بنفس العقلية واملعاجلات املتسرعة التي
تعـ ــاملــت مع االنــتفـ ــاضـ ــة فـ ــزادت مــن معـ ــانـ ــاة
اجلمـيع ب ــدون استـثنــاء .فـكمــا يــذكــر الـتقــريــر
نفـ ــسه يف اح ـ ــدى فق ـ ــراته ..ف ـ ــان حل ـ ــوالً غ ـي ـ ــر
صحـيحــة سـتقــود الــى عــودة الــواليــات املـتحــدة
الى العراق ،حتى وان انسحبت منه حالياً..
احلل الصحيح يـأتي مع الفهم الصحيح .فكما
يجـب ان ن ـصـ ــارح شعـبـنـ ــا يف الع ــراق فـ ــان عل ــى
الـساسـة االمريـكان ان يصـارحوا شـعبهم ورأيهم
العـام ..فاجلـميع يتحـمل املسـؤوليـة التـاريخـية
واالخ ـطـ ــاء ال ـظـ ــرفـيـ ــة ..ولـعل ال ـط ـ ــرف االقل
مـســؤولـي ــة يف ذلك هــو الــشعـب العــراقـي وقــواه
الـسيـاسيـة والتي قـالت دائمـاً كلـمتهـا الصـادقـة
وسعـت لـتحـمل م ـس ــؤولـي ــاته ــا ،دون ان يلـتفـت
اليها غالباً مبا يكفي ..ففرضت عليها سياسات
صارت وكأنها املسؤولة عنها.
ورغـم فــارق االوض ــاع والق ــوى لكـن اللعـب علــى
نفـس االوتــار واملبــاني امــر مقلق ومـثيــر .هنـاك
غلـ ـ ــو يف وصف امـ ـ ــور وتـخف ــيف يف ت ـ ــشخ ـي ــص
اخ ــرى ،ال ل ـشـيء س ــوى العـتـب ــارات له ــا عالق ــة
بــاشيـاء كـثيـرة اال الـفهم املـوضــوعي لالوضـاع..

فـالتقـريـر ينقل كالمـاً سـطحيـاً عن دور ايـران
احلقـيقـي ("انك لـو بـحثـت خلف اي حجـر يف
الع ـ ــراق ف ـ ـس ــتج ـ ــد حت ــته اي ـ ــران ،ك ـم ـ ــا ي ـنـقل
التقرير عـمن من يسميه قيـاديا سنيا :ص)28
واخملاوف العـربية مـن التمدد الـشيعي (الكالم
عـن شـيع ـسـت ــان عـن ــد الـكالم عـن الفـي ــدرالـي ــة
ص )18وخ ـط ـ ــر االنف ـص ـ ــال الـك ـ ــردي ومت ـ ــزق
الــدول ــة العــراقـيــة وتـتكــرر الـتــوصـيفــات غـيــر
الـدقيقة واحيانا املغلـوطة .والتضخيم املغالى
فـيه مل ـس ــأل ــة رفـع العلـم الع ــراقـي احل ــالـي يف
كـ ــردسـتـ ــان ،وكـ ــأن الـعلــم العـ ــراقـي لــم يغـيـ ــر-
مبعـ ــدل ال يـقل عـن مـ ــرة واحـ ــدة يف كـل عقـ ــد
خالل نــصف الق ــرن املـنـص ــرم -مع كـل انقالب
ع ــسك ــري او ن ــزوة ح ــاكـم ــة ،دون ان يـثـي ــر ذلك
احتجاجـاً داخلياً او خـارجياً
مـن احـ ــد ،ال يغـي ــر مــن ذلك
انـ ـنـ ـ ـ ــا ل ــم نـ ـتـفـق مـع بـعـ ــض
االخوة الكرد يف هذه املسألة،
مـع احتــرامنـا لـلتـوضـيحـات
الـتـي ص ـ ــدرت مـن ج ـ ــانــبهـم
والقـ ــائلـ ــة انهـم ســيقـ ــاتل ــون
حت ــت رايـ ـ ـ ـ ــة الـعـل ــم ال ـ ـ ـ ــذي
سيختاره الشعب العراقي.
فه ـن ـ ــاك اع ـت ـب ـ ــاط ـي ـ ــة غ ـي ـ ــر
مق ـبـ ـ ــولـ ـ ــة يف ال ــتقـ ـ ــريـ ـ ــر يف
توصـيف االشياء ويف طـريقة
فهمهـا لتـصاغ نـحو وجـهة ال
ميـ ـك ـ ــن لـ ـ ـتـل ــك الـق ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ـ ــب
واالط ــارات واملقــدمــات اال ان
ت ــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ب ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض تـ ـلـ ـ ــك
االستـنتــاجــات ..فــالـتقــريــر
يـصف "السـنة العـرب عمـوماً
وطنيني عـراقيني ،ويعتقدون
انهـم يجب ان يـحكمـوا ص ،"18بـاملقـابل يقـول
الـتقــريــر ان فــريق الــسيــد بـيكــر "وجــد القــادة
الـ ـشــيعـ ــة والـكـ ــرد الـ ــرئـيـ ـسـيــني اقل الـتـ ــزام ـ ـاً
بــاملصـاحلـة الـوطـنيـة .وان قـائـداً شـيعيـاً بـارزاً
اخبــرنــا بــان  %80من الـشـعب يــؤيــد احلكــومــة
احلــالـيــة ،فــاسـتـثـنــى بــوضــوح ال ـسـن ــة العــرب
ص ."19فعنـدمــا يغفل معــدو التقـريـر ان هـذه
هي النسـبة التي صـوت عليها الـشعب العراقي
يف االنتخـابـات ،الـتي شــارك فيهـا اجلمـيع من
سنـة وشيعـة واكراد ،فـان استنـتاجـاتهم ستـأتي
مغل ــوط ــة .وه ــذا خـط ــأ وقع فـيه الـتق ــري ــر يف
مواقع عديدة واساسية..
ان الـتــوصـيــات مـن  31-26علــى سـبـيل املـثــال
وليس احلصر ال ترى املـصاحلة الوطنية سوى
انها تبدو جلـانب واحد ..وكأن الـشيعة والكرد
وغيرهـم قد حصلـوا على مـطالبهـم وحقوقهم
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة واالجـتـمـ ــاعـيـ ــة واالقـت ـصـ ــاديـ ــة
واحلقوقية .ان معاجلات متوازنة يجب ان تتم
لكـي يحصل اجلـميع علـى حقـوقهـم املشـروعـة
بدون ابـتزاز مـن هذا الـطرف او ذاك ..ودون ان
يـ ـص ـبـح رفع ال ـ ــسالح -ومــن اي ط ـ ــرف اّت ـ ــى-
سـببـاً لفـرض احللــول ،واحلصـول علـى حقـوق
غيــر مـشــروع ــة ،وحتت ايــة واجهــة ك ــانت والي
طــرف كــان س ــواء شيـعي ـاً ام سـني ـاً ام كــرديــا ام
غيرهم.
ومع شكرنـا اجلزيل للـسيديـن بيكر وهـاملتون
وف ـ ـ ــريـقـه ــم ،عـل ـ ـ ــى تـف ـ ـ ــرغـه ــم لـه ـ ـ ــذا الـعـ ـمـل،
وتق ــدميهـم دراســة بــذلــوا فـيه ــا جهــداً طـيـب ـاً،
وال ـت ــي وضعــت  79ت ـ ــوص ـيـ ـ ــة الصالح الـ ـ ــوضع
العـراقي املعقد والصعب ..تـوصيات فيها الغث
وال ـسـمـني ،رغــم ذلك ك ــان ب ــودن ــا قــبل تق ــري ــر
اســس العنـف واالحتقــان الطــائفي ،واملـشـاركـة
السـياسـية وطـبائع الـتدخل اخلـارجي وغيـرها
مـن ع ــوامل ،نقــول كــان بــودنــا لــو بـنـي العـمل
عل ــى مـ ــرتك ــزات مـتـيـن ــة ،ومـعل ــوم ــات اكـي ــدة،
تتجـاوز التـقوالت ،واحـاديث الـفرقـاء ،لتتـوجه
اوالً الــى الــوقــائع واالحـصــاءات ،فتـســأل علــى
سبيل املثال وليس احلصر:
 -1هـل ان الـ  12ملـي ــون ن ــاخـب ع ــراقـي مـن
الذيـن انتخبوا هم حقيقـة ام خبر مصطنع...
وهل ان هـؤالء دمى او عـمالء لدول اجنـبية ،ام
انهم مواطنون عراقيون عبروا عن رأيهم الذي
يـج ــب ان يـحـ ـتـ ـ ـ ــرم ويـقـ ـ ـ ــدر .وانـه ــم والـقـ ـ ـ ــوى
الــسيــاسيــة التـي دعتهـم هم الــزخم احلقـيقي
الذي يجـب ان تعتمد عليه احللول ،وتستنبط
مــنه االسـتـنـتـ ــاجـ ــات ،ويـفهـم عـبـ ــره الـت ـ ــاريخ
واحلاضر على حد سواء.
 -2م ـ ــا هــي اع ـ ــداد ال ــضح ـ ــاي ـ ــا واملـهج ـ ــريــن
واجلـرحى من الشيعـة والسنة وغـيرهم ،ونسب
كـل منهم ومنـاطقهم ،ليـضع املرء اصـبعه على
احلقـائق ،وحركة االجتاهـات وبؤرة املشاكل ،ال

بعض
التوصيات
الترى
املصاحلة
الوطنية اال
جلانب واحد

استنباط نتائج بنـاء على تقوالت او مسوحات
غـيــر جــديــة ،لـتقــريــر يــريــد لـنفــسه اجلــديــة
والصوابية.
 -3م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــم االعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء ف ـع ـالً وم ـ ـ ــن ه ـ ـ ــم
االصــدقــاء ..مـن ي ــدفع العـملـي ــة لالمــام ومـن
يعرقلهـا ..من يريد اجنـاح التجربـة ومن يريد
افـشــالهــا؟ اسـئلــة ضــروريــة ملن يــريــد ان يـضع
استنتـاجات وسـياسـات استـراتيجيـة .فنحن ال
ميكننا ان مننع علـى بعض الساسـة االمريكان
ان يـتقدموا بـحلول تكتيكـية وسريعـة ملواجهة
االزمة العراقـية واّثارها احمللـية او يف الواليات
املــتحـ ــدة .ولــتقـ ــومي هـ ــذه احللـ ــول وامـكـ ــانـيـ ــة
جناحهـا ..هل نظـر السيـد بيـكر ورفـاقه كيف؟
واين سـقط الـضحـايـا االمــريكــان؟ ومن يـقتل
الـ  100جـن ــدي امـ ــريكـي شه ــريـ ـاً؟ وايـن وكـيف
انـفقــت املل ـي ـ ــارات الـ  400حل ـ ــد االن؟ ..وكــيف
تنفق املليـارات الثمـانيـة شهريـاً ..وكيـف اندلع
العـنف الـط ــائفـي بع ــد س ــام ــراء .ومل ــاذا يقـتل
الـ ـ ـس ـن ـ ـ ــة الـع ـ ـ ــرب عـل ـ ـ ــى اي ـ ـ ــدي االره ـ ـ ــاب ـيــني
والصـداميني؟ .وملـاذا تطـورت امليلـيشـيات بـهذا
الـ ـشـكل؟ وملـ ــاذا االسـ ــاءة لـلقـ ــوى الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
املـســؤولــة؟ وتـصــويــرهــا بــانهــا تـتنــافــس علــى
السلطة ،يف حني انها تدعو للتوافق واملشاركة،
وتقـ ــدم الـتـنـ ــازالت يف هـ ــذا ال ـطـ ــريـق ،بعـ ــد ان
قـ ــدمـت تــضحـيـ ــات هـ ــائلـ ــة ملقـ ــارعـ ــة الـن ـظـ ــام
ال ـ ـسـ ـ ــابق ..ولــم ت ـ ـســتخـ ـ ــدم اسل ـ ــوب االره ـ ــاب
والقـتل ،الذي صـار سبيالً لالرتـزاق السيـاسي،
واحلـصــول عل ــى املكــاسـب ،كـم ــا تكــاف ــىء ذلك
جلـنة بيكر بـعض القوى والشخـصيات ...وملاذا
الـنظر الـى اخملالفـات واالستثـناءات والقضـايا
الـظرفية ،وعـدم الوقوف عنـد القضايـا الكبرى
واالســاسيـة؟ .هـذه وقــائع اســاسيـة تــشيـر الـى
القــوى املـتحــركــة ســابق ـاً وح ــالي ـاً ،والـتي كــان
يجب ان يـرتكــز عليهـا التقـريـر ،ليـستـطيع ان
يخـرج بــاستـنتـاجــات اكثــر واقعيـة ،يف قـضـايـا
املصاحلة الـوطنية ،واملشاركة واالمن ،وحتسني
اداء احلكومة ،وقيام العراق بالتزاماته.
هذه منـاذج السئلة نـرى ان التقريـر لو بـدأ بها
لكـان اكثر دقة وتـوازنا ومصلـحة لكل االطراف
الع ــراقيــة ،واليجــاد حل ــول عمـليــة وحـقيـقيــة
تـسمح بـالتـقدم يف طـريق حل االزمـة والنـجاح
ال الدوران للعودة بـعد فترة الى نقـطة البداية
ليس اال.
واالن ،وبعــد هــذه النـظــرة يف بنــاءات الـتقــريــر
االسـاسية البد من وقفة مع مـضامني التقرير
وتـوصياته ،علمـاً ان لنا اشكاالت عـديدة اخرى
من حـيث الــشكل واملــضمــون ،وطــريقــة وصفه
وتعــامـله مع الــشخـصـي ــات والق ــوى ،ال مجــال
لطرحها االن.
اوالً  :موجز عام للتقرير
 -1ان الــتق ـ ــريـ ـ ــر مق ـ ــدم مــن اجلــمه ـ ــوريــني
والـ ــدميقـ ــراطـيـني يف اطـ ــار ن ـظـ ــرة مـ ـشـتـ ــركـ ــة
ملواجهة االزمة التي تواجهها الواليات املتحدة
يف الـعراق ..فهـو غيـر ملزم جـزئيـاً او كليـاً قبل
ان تصـدر فيه التـوصيـات واالوامر الـتشـريعـية
اوالتـنفيـذيـة .بـاملقـابـل ،سيكــون التقـريـر علـى
جانب كبيـر من املقبوليـة التقريريـة واملعنوية،
وستـعتمــد عليه االدارة واملــؤسسـات االمــريكيـة
يف تقرير عدد من سياساتها املقبلة ،ولن يكون
مبق ــدوره ــا جت ــاهـله مت ــامـ ـاً .كـم ــا ســيح ـظ ــى
التقرير باهتمام دولي واقليمي كبير ايضاً.
 -2يـتـن ــاول الــتق ــريـ ــر تق ــدي ــر االوض ــاع يف
العـراق بجـوانبهـا التـاليـة:االمنيـة والسـياسـية
واالقـتصـاديـة والـدوليــة .فيخـرج بـسلـسلـة من
االستـنتــاجــات مفــادهــا التــالي" :ان الــواليــات
املتحـدة قـد قــدمت تـضحيـات بـشـريـة ومـاديـة
كبيـرة .وانهـا رغم اجلهـود اجلبـارة املبـذولـة اال
ان الـوضع مـا زال غــامضـاً ويتـردى بـاسـتمـرار.
وان احلكــومــة الع ــراقي ــة االن غيــر قــادرة علــى
احلـكم واالسـتمـرار والـدفــاع عن نفـسهـا بـدون
دعـم ال ــوالي ــات املـتح ــدة .وان الع ــراقـيـني غـي ــر
مقتـنعني بـانـهم يجـب ان يتـحملـوا مـســؤوليـة
مسـتقبلهم .وان جيـران العراق ومعـظم القوى
الــدوليــة غيــر مقتـنعني لـلعب دور فــاعل وبنـاء
يف دعـم الع ــراق .وان ق ــدرة ال ــوالي ــات املـتح ــدة
اليجـ ـ ــاد احلل ـ ــول ت ـتـ ـ ــراجع وان ال ـ ــوقــت مي ـ ــر
بسرعة"( .ص .)32
 -3يــشيــر الـتقــريــر الــى مخــاطــر اسـتمــرار
ت ــده ــور االوض ــاع الـ ــذي ميكــن ان يق ــود ال ــى:
انـهيــار وفــوضــى وتـصـفيــات عــرقيــة ..ومعــانــاة
اض ــافـي ــة للــشعـب الع ــراقـي ..وانـتق ــال االزم ــة
للــدول اجملــاورة ..وامكــانيــة ظهــور دكتــاتــوريــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة يف الـع ـ ـ ــراق ..وال ـت ـ ـ ــدخـل ال ـت ـ ـ ــركــي
وااليرانـي ..واستيالء ايـران على اّبـار النفط..
وصــدام شيعـي/سنـي اقليـمي ..وقالقل شـيعيـة
يف دول ي ـتـ ـ ــواجـ ـ ــدون ف ــيهـ ـ ــا ..وزي ـ ـ ــادة اسعـ ـ ــار
النفظ ..وتصـاعد االرهاب ودور القـاعدة ،التي
اصـبحـت تعــمل بح ــري ــة يف الع ــراق والـتـي ق ــد
تزداد هجمـاتها يف اوروبـا .وان موقف الـواليات
املـتح ــدة ق ــد يع ــانـي اكـث ــر اذا عـمـت الف ــوض ــى
الع ـ ــراق ،م ـ ــا س ـيـ ـضـعف ت ـ ــأث ـي ـ ــره ـ ــا يف الــبالد
العـربيـة والعـالم االسالمـي .ويزيـد من عملـية
االسـتقـطــاب يف داخل الــواليــات املـتحــدة ،كمــا
يحــصل حـ ــالـي ـ ـاً ،رغــم ان العـ ــراقـيــني اتخـ ــذوا
بعـض اخلطـوات االيجـابيـة
منــذ سقــوط صــدام ،ومـنهــا
اسـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــادتـه ــم ال ـ ـ ـس ــي ـ ـ ـ ــادة،
والق ـيـ ـ ــام بـ ـ ــاالن ــتخـ ـ ــابـ ـ ــات،
واعــداد الــدسـتــور ،واخـتـيــار
حكومة منتخبة( .ص)36
 -4وم ــن بـ ـ ـ ـ ــاب اسـقـ ـ ـ ـ ــاط
اخلـيـ ــارات غـيـ ــر املـنـ ــاسـبـ ــة
يعـ ـ ــرض ال ــتقـ ـ ــري ـ ـ ــر اربعـ ـ ــة
خـيـ ــارات ب ـ ــديل ـ ــة ملعـ ــاجلـ ــة
الوضع وهي( :ص )39-37
االن ــسح ــاب املــبك ــر:
وهو قـرار خاطـىء ،وسيـولد
ف ــراغـ ـاً واقـتـت ــاالً طـ ــائفـيـ ـاً،
وم ــآسـي ان ـس ــانـي ــة ،وه ــزات
اقـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة ،وتـه ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــداً
لالقـتصاد العام ،وهـو ما قد
تعـتـبـ ــره "الق ــاع ــدة" ن ـص ــراً
لهـا ،ممــا سيـرغـمنــا للعـودة
الى العراق ،كما يقرر التقرير.
مواصلـة السيـاسة احلـاليـة :ويتلخص
هــذا املــوقف بــان "االنــسح ــاب سيـجعل االمــور
اس ــوء لكـن االسـتـمــرار بـنفــس ال ـسـيــاســات لـن
يجعل االمور افضل".
زيادة عـدد القـوات :واعتبـر التقـرير ان
هـ ــذا االجـ ــراء لـن يـخفــض العـنـف يف العـ ــراق
حـيـث سـي ـ ــزداد العــنف حـ ــاملـ ــا تـت ـ ــرك القـ ــوات
املـنــطق ــة .اض ــاف ــة ال ــى ان مـثل ه ــذا االج ــراء
سيـضعف قـدرات الـواليــات املتحـدة يف منـاطق
اخرى كافغانستان.
الـت ــوجه ال ــى ثالث ــة اق ــالـيـم :وه ــو م ــا
سيعتبـر حالً مكلفـاً الن احلدود بني الـطوائف
غيـر معـرفـة بـوضـوح ،وان التـوجـه بسـرعـة ملثل
هذا احلل قـد يؤدي الـى انتقال كـبير للـسكان،
وانهيـار قـوى االمن ،وازديـاد نفـوذ املـيليـشيـات،

والتـطهيـر العـرقـي ،وقلقلـة االوضـاع يف الـدول
االقلـيـمـيــة او سـيـط ــرة بعـضه ــا علــى االوضــاع
الـعراقـية .وان هـذا سيـزيد مـخاوف الـسنـة بان
غـزو العـراق كـان الضعـاف وتفكـيك بلـد عـربي
قــوي .رغم ان هــذا التــوجه هـو تــوجه ممـكن –
كما يـقرر التقـرير -اذا اسـتمر عـدم االستقرار.
وهـك ـ ــذا ال تـن ــصح الـلجـن ـ ــة ب ـ ــدعـم مــثل ه ـ ــذا
التـوجه هـدفـا سيـاسيـا او فـرض هـذه الـنتيجـة
علـى الـدولـة العـراقيـة .لكن اذا قـادت الظـروف
الى مثل هذا اخليار فينصح التقرير احلكومة
االم ــريكـيــة بـضـبـط االوضــاع ،مبــا يـخفف مـن
الـنتـائج االنـسـانيـة واحتـواء العـنف ،والتـقليل
مـن االث ــار االقلـيـمـي ــة .كـم ــا يـنــصح الـتق ــري ــر
الـواليــات املتحـدة بـدعـم صالحيــات احلكـومـة
املركزية ،خصوصاً يف مسألة املوارد النفطية.
ثـ ـ ــان ـيـ ـ ـ ـاً :احلل ـ ـ ــول املق ـتـ ـ ــرحـ ـ ــة مــن الـلج ـنـ ـ ــة
وتوصياتها
وقـ ـ ـس ـمــت ه ـ ـ ــذه عـل ـ ـ ــى قـ ـ ـس ـمــني :اخل ـ ـ ــارجــي
والداخلي
أ-احلل اخل ــارجـي :ومف ــاده بـن ــاء ت ــوافق دولـي
ح ــول الع ــراق ..وهـ ــذا كله ي ـسـتـن ــد ال ــى اربع ــة
عناصر رئيسة.
-1حــملـ ــة دبل ــوم ــاسـي ــة ج ــدي ــدة :ومـلخــصه ــا
االنف ـت ـ ـ ــاح عل ـ ـ ــى بق ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ــدول االقل ـي ـم ـيـ ـ ــة،
والقضـايا العـالقة يف املـنطقة ،فيـشير التـقرير
الى ارتـباط القضـايا االقليـمية ،وحل القـضية
الـفلـ ـس ـطـيـنـي ـ ــة ،واالصالحـ ــات االقـت ـصـ ــاديـ ــة
واالجتماعـية ،وانخراط ايران وسوريا يف احلل
ومحــاربــة االرهــاب .وهــو عـمـل ميكـن ان تـبــادر
الـيه احلكــومــة الع ــراقيــة بــدعـم من الــواليــات
املـتحـدة ،ممــا يجعـل التــوصيــات  3-2-1جيـدة
عـموماً اذ تعـطى املبادرة لـلحكومة الـعراقية يف
توفير التفهم والدعم الالزمني.
-2الـدعـوة الـى قيـام "اجملمـوعـة الـدوليـة لـدعم
العـراق" :وهـذه تتـضمـن قيــام مجمـوعـة دوليـة
لـ ـ ــدع ــم العـ ـ ــراق ،ت ـتـكـ ـ ــون مــن ج ـم ــيع الـ ـ ــدول
اجملـاورة ،مبـا يف ذلك ايـران وسـوريـا ،وعـدد من
الــدول االقليـميــة املهمـة كـمصــر ودول اخلليج،
والــدول ال ــدائمــة العـضــوي ــة يف مجلــس االمن
واالحتــاد االوروبـي ،وميكـن اضــافــة دول اخــرى
كــامل ــاني ــا واليــابــان وكــوري ــا اجلن ــوبيــة ،اضــافــة
للعراق بالطبع ..وان التوصيات  8- 4تضمنت
ه ــذا املقـت ــرح .ونعـتقــد ان هــذه االداة الـب ــالغــة
االهـميـة هـي حمـالـة وجــوه .و سيعـتمـد االمـر
عل ــى اّليــاتهــا وصـالحيــاتهــا ،والــدور املــركــزي
لـلحكــومــة العــراقيــة .وهــو مــا يـجب ان يــدرس
جيداً قبل اعطاء رأي سلبي او ايجابي حولها.
 -3التعـامل مع ايـران وسـوريـا :ومحـور الفكـرة
العمل سويـة لتحقيق استقرار العراق ،والعمل
ضـد طالبـان ..ومسـاعدة الـدولتني يف الـدخول
يف املـن ـظـمـ ــات الـ ــدولـيـ ــة ومـن ـظـمـ ــة الــتجـ ــارة
الدولية ..واقامـةعالقات دبلوماسية ..وحتقيق
اصالحــات اقتـصـاديـة ..وعـدم الـسـعي لـتغـييـر
ال ـنـ ـظ ـ ــام ــني الق ـ ــائ ـم ــني ..وحتق ـيـق سالم بــني
ســوريــا واســرائـيل ،وحتقـيق انـسحــاب االخيــرة
مــن اجل ـ ــوالن ..والــتع ـ ــامـل مع املـلف ال ـن ـ ــووي
االي ـ ـ ـ ـ ــرانـ ــي مـ ــن ق ـ ـبـل مـجـل ـ ـ ـ ــس االمـ ــن ..وان
ـ
التوصـيات  12-10تتعامـل مع هذا امللف بشكل
ايجـابي ،الـى حـد فيه الـكثيـر من الـواقعيـة .اذ
نــذكــر بــاننــا طــالـبنــا دائم ـاً بــاهـميــة فـتح بــاب
احلــوار االقليـمي والــدولي والـدخـول يف نـظـام
م ـش ــارك ــة اقلـيـمـي ،يلـت ــزم فـيه اجلـمــيع بع ــدم
الـت ــدخل يف ال ـش ــؤون ال ــداخلـي ــة ،ويف تـط ــوي ــر
املصالح املتبادلة.
-4االطـ ــار االقلـيـمـي االوسع :كـ ــذلك االم ــر يف
االطــار االقلـيمـي االوسع فـيمــا يخـص ســوريــا
ولـبنـان وفلـسـطني واجلــوالن ..وان التــوصيـات
 18-13تـع ـ ـ ــامـلــت مـع ه ـ ـ ــذه
القـ ـض ـ ــاي ـ ــا وفـق املف ـ ــاه ـيــم
اعـاله ..وه ـ ــي ع ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
ايـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـع بـع ـ ـ ــض
املالحظات.
ب-احلل الـ ــداخلــي ومفـ ــاده
"م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة الـعـ ـ ـ ــراقـ ـي ــني
ملـسـاعـدة انفــسهم" حـسـبمـا
يــذكــر الـتقــريــر .ويـتـضـمـن
ع ـ ــدد مــن املع ـ ــاجل ـ ــات وهــي
اساساً:
 -1اداء احل ــكـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ــة وفـق
ملف ــات وم ــواعـي ــد مح ــددة:
ويـ ـ ـطـل ــب الـ ـتـق ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــر م ــن
احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة االمـ ـ ـ ــري ـكـ ـيـ ـ ـ ــة
والرئـيس نفسه البـقاء على
اتصال مباشر مع الزعامات
العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة ،حل ــثهـ ـ ــا علـ ـ ــى
حتقــيق اهـ ــداف مح ــددة يف
مـواعيـد مثبتـة ،خصـوصاً مـا يخص املصـاحلة
ال ـ ـ ــوط ـن ـي ـ ـ ــة واالمــن واالداء احلـك ـ ـ ــومــي  .وان
التـخلف عـن االداء سيـعنـي تخـفيـض ال ــدعم.
وان تـعلن الـواليــات املتحـدة انهــا ال تبحـث عن
قـواعـد عـسكـريـة ،او ان تــسيـطــر علــى النفـط
ال ــع ـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي ،ذل ــك اال اذا طـلـ ــب م ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ـ ــا .وان
التـوصيــات  23-19تتعـامل بـشكل ال يخلـو من
معقولية ومبدئية مع هذه اجلوانب.
 -2املصـاحلة الـوطنيـة :فيطـالب التقـرير ان
يتم يف نـهاية الـعام او بدايـة  2007االنتهاء من
قـ ــانـ ــون انــتخـ ــاب ـ ــات مجـ ــال ــس احملـ ــاف ـظـ ــات..
وحتـديـد مـوعـد االنتخـابـات فيهـا ..واملصـادقـة
علــى قــانــون الـنفـط ..واملـصــادقــة علــى قــانــون
اجتثـاث البعـث ..وقانـون امليلـيشيـات ..وانه مع
اذار  2007يـتـم االســتفـت ـ ــاء علـ ــى الــتع ـ ــديالت
الــدستـوريـة اذا كــان ذلك ضـروريـاً ..وانـه يجب

سوية يجب
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مع اّيـ ــار 2007ت ـطـبــيق قـ ــانـ ــون املــيلـيـ ـشـيـ ــات..
واملصادقة علـى العفو ..وانهاء جهـود املصاحلة
لـتـتـم االنـتخ ــابـ ــات احمللـيـ ــة للـمح ــافـظ ــات يف
حزيران 2007.
-3االمــن والق ــوى امل ـسـلحـ ــة والق ـض ــاء واالمـن
اجلـنائي :وهـذه لها بـرنامج محـدد ايضـاً .يبدأ
بــاملـط ــالبــة بــزي ــادة مي ــزاني ــة االمن يف املــوازنــة
العراقية ..ويستهدف حتقيق سيطرة احلكومة
العـراقية على اجليـش ومع نيسان  ، 2007ليتم
بحلــول كــان ــون  2007سيـطــرة الع ــراقيـني علــى
امن احملافظات ،لكي يعتمد العراق على نفسه
بـحـ ـ ـ ــدود كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون االول  2007لـ ـيـ ـتـحـ ـ ـ ــول دور
الـواليــات املتحـدة الـى تــوفيـر الـدعـم واالسنـاد
وترك القيادة للعراقيني.
مالحظات على ما ورد اعاله:
املالح ـظ ــة االول ــى :ان اجل ــدول ال ــزمـنـي اعاله
اضـافة الـى التـوصيـات 44-24حسـاسة ودقـيقة،
ولـها تبعـات كثيـرة من حيث املـواعيد واملفـاهيم
وااللـت ـ ــزام ـ ــات ..بعــض الـت ـ ــوصـي ـ ــات ايج ـ ــابـي
ومفيـد ..لكـن بعضهـا غيـر دستـوري وفـيه قسـر
وفـ ــرض ،ال مل ـصـلح ـ ــة واضحـ ــة سـ ــوى الرضـ ــاء
البـعض .فـاقـرار الـقضـايـا بحـاجـة الــى منـطق
مقبـول وقـاعـدة اصـوليــة تسـري علـى اجلـميع.
فقـ ــد سـ ــارت املاليـني الـ ــى االنــتخـ ــابـ ــات وســط
ظ ـ ــروف الــته ـ ــديـ ـ ــد والق ـتـل ،النه ـ ــا وج ـ ــدت يف
االنتـخابـات وسيلـة للتـنديـد باالرهـاب والعنف
وبنــاء نظـام دميقـراطـي متثـيلي يـنهي مـشكلـة
االسـتب ــداد واالبتــزاز يف الـبالد .فكـيف يـضـمن
الـتقريـر االن ان جمـوع الشـعب ستتـوجه خالل
االسـ ــابـيـع واالشه ـ ــر القـ ــادمـ ــة  -ووســط هـ ــذه
الظـروف االمنيـة املعقـدة -الـى مـا يطـالبهـا به
مـن اسـتفـتــاءات وانـتخــابــات لـتعـمـيــد مـسـيــرة
وبـرنامج فـيه الكثيـر من املالبـسات الـدستـورية
واالمـنـي ــة ،ويف ت ــوازن الق ــوى
يف الــبالد ،ويف اعـ ــادة ان ـصـ ــار
النـظـام الـســابق الــى احليـاة
الــسيــاسيـة واحلـكم .سـنكـون
اسعـ ـ ــد ال ـنـ ـ ــاس مب ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة
االخـ ـ ــوة ال ـ ـس ـن ـ ـ ــة العـ ـ ــرب يف
احلــكـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــة ويف احلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــاة
الــسيــاسيــة ،وبــالــشكل الــذي
يـرضـيهم ويــرضي اجلـميع..
لـكــن الـ ـ ــشعــب ،وبـ ـض ـم ــنهــم
الـ ـسـنـ ــة العـ ــرب انف ــسهـم ،ال
ميـكن ان يبقى رهينة البتزاز
الق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة والـ ـص ـ ـ ــدام ـيــني.
السـيمــا وان الـتقــريــر نفــسه
يــشيــر الــى ان الــسنــة العــرب
يتعـرضـون ايـض ـاً لتـصفيـات
من قـبل هؤالء  ،وهـو ما يـئد
احلل ـ ــول املقـتـ ــرحـ ــة وهـي يف
مهــدهــا .ان ال ـسـيــاســة الـتـي
يـقتــرحهــا "الـتقــريــر" يف تقــدمي الـتنــازالت او
الضغـط كوسـيلة وحـيدة لالرضـاء وحل العنف
ليـس بــاملـنهج الـصحـيح .وق ــد بيـنت الـتجــربــة
ايـضاً ان بـعض التـنازالت قـد قادت احـيانـا الى
عكـس الـنـتــائج ،فــشجعـت االرهــاب والفــوضــى
وامليليـشييات .كـما ان تأجـيل القضايـا كتأجيل
املـ ـ ــادة  140وحـ ـ ــدود احملـ ـ ــافـ ـظ ـ ـ ــات دون اتفـ ـ ــاق
حـق ـيـقــي مـع مـخ ـتـلـف االط ـ ـ ــراف ..وت ـ ـ ــأج ـيـل
ـظ ـ ـ ـ ــام الـف ــيـ ـ ـ ـ ــدرال ــي ..وت ـ ـ ـ ــوزيـع امل ـ ـ ـ ــوارد..
الـ ـن ـ ـ ـ
وصالحيـات احلكـومات احمللـية واملـركزيـة ،بدال
من ان يحسن اداء احلكومة ،ويقود للمصاحلة
الـوطنـية ويقـدم اخلدمـات ،واالمن للمـواطنني
ف ــانه سـيـبقـي القـضــايــا مـعلقــة ،ويــولــد بـيـئــة
مرتبـكة متـناقضـة فاقـدة الية زخم او مـصلحة
او مـســؤوليـة ،ممـا يـشجع االرهـاب والـتخــريب
وامليـليشيـات وعدم املـسؤوليـة لكل االطراف .ان
الع ــراق اجل ــديـ ــد ال ميكـن ان تق ــوم له ق ــائـم ــة
بدون املـشاركـة الكليـة والفاعلـة للعرب الـسنة،
لكن ذلك يجـب ان ال يتم علـى حسـاب الشـيعة
واالكراد او بقيـة املكونـات العراقـية بل يجب ان
يــأتي مـتكــامالً معـه ..كمــا ان هــذه املـشــاركــة ال
تـشـمل عنـاصـر االرهــاب والتخـريـب ،ومن دمـر
البالد طـوال عقود كثيـرة ،كما ال تعني مـشاركة
فــرق امل ــوت واجلمــاعــات املــسلحــة ،ســواء ك ــانت
سنية ام كردية ام شيعية.
املالحـظــة الثــانيــة :يف بنــاء القــوات العــراقيـة
ومـ ـسـ ــؤولـيـ ــة اجلـ ــانــب العـ ــراقــي ..فقـ ــد اشـ ــار
التقـريـر الـى امــرين غـايـة يف االهـميــة تقلالن
من تعـزيـز العـراق السـتقالليـته وسيـادته ،ومن
توفير التوازن االمني:
أ-سيـاسـة ادغـام مقـاتلـني وخبـراء امــريكـان يف
ال ــوحـ ــدات الع ــسك ــريـ ــة الع ــراقـي ــة ال ــى درج ــة
مستـوى السرية العسكريـة ملساندة القوة ..وهو
االج ــراء ال ــذي سـي ـســمح ب ــان ــسحـ ــاب الق ــوات
املقــاتل ــة من املـتع ــددة اجلنــسيــات ،مع تــواجــد
داعم من االمريكان للقوات املسلحة العراقية.
ب -ثانـياً :اقتـراح هيكليـة جديـدة يف الداخـلية
والدفـاع ،بحيث تنـقل الشرطـة الوطنيـة وقوات
احل ــدود مـن ال ــداخلـي ــة ال ــى ال ــدف ــاع .وسحـب
صالحيـات احملــافظـات فـيمـا يـخص الـشـرطـة،
من حيث اخملـصصات والرواتب (التوصية .)53
ان مـج ـمـل ه ـ ـ ــذه االج ـ ـ ــراءات بـح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى
منـاقشـات مسـتفيضـة .وهي لـن حتل –بشكـلها
احلـالي -املـشاكل الـراهنـة ،بل قد تـولد مـشاكل
جـديـدة ..بـاملقـابل ،يتقـدم التقـريـر بـفهم جيـد
"حلـمايـة املنـشآت" وتـتعامل الـتوصـية ( )54مع
ه ــذه امل ـس ــأل ــة ب ــاح ــال ــة الـتــسجـيل والـتع ــريف
والسيطرة لهذه القوات الى وزارة الداخلية.
املالح ـظـ ــة الـثـ ــالـثـ ــة :هـنـ ــاك مــنحـ ــى عـ ــام يف
التقـريـر هــدفه تقـويـة الـنظـام املـركـزي (الـذي

ت ـنـ ــصح بـه بع ــض ال ـ ـ ــدول العـ ـ ــرب ـي ـ ـ ــة وبع ــض
الف ــرق ــاء) عل ــى ح ـس ــاب الـنـظ ــام الالم ــرك ــزي
والفيدرالي الذي قـرره الشعب العراقي ..وهذه
م ـســاومــة خـطـيــرة مـن معــدي الـتقــريــر .اذ ال
ميكن العبث بامور اساسية ودستورية الغراض
الـتكتيكـات السيـاسية ،والرضـاء البعـض ،بدون
اّلـيـ ــات دسـتـ ــوريـ ــة وتـ ــوافقـ ــات وطـنـيـ ــة كـبـ ــرى.
فــالـتقــريــر –وهــو يــسع ــى ملعــاجلــة االخـطــاء-
يـرتكب اخطاء اداريـة ودستورية وسـياسية ..بل
يـ ــرتكـب خ ـطـ ــأ مف ــاهـيـمــي ،ويق ــرر عـن خ ـط ــأ
بــتقـ ــويـ ــة احلـكـ ــومـ ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة علـ ــى حـ ـسـ ــاب
احلك ــومـ ــات واالدارات احمللـي ــة .وان رسـم ه ــذه
املع ــادل ــة ب ــان ق ــوة ط ــرف يجـب ان يك ــون عل ــى
حـسـاب طـرف اّخـر هـو خـطـأ خـطيـر ،واحلـكم
عل ـ ــى العـ ــراق ومـ ـســتقـبـله ،وتـ ــزكـيـ ــة لـت ـ ــاريخ
االسـتـب ــداد والــظلـم فـيه ،لـيــضع الع ــراق ام ــام
خيـاريـن احالهمـا مــر ،وهمـا :امـا الـسقـوط يف
شبـاك التقـسيم واحلـرب االهليـة والتـصفيـات
العـرقيـة ،وامـا الـسقـوط يف شبـاك االسـتبـداد.
يف حــني ان جتـ ـ ــارب دول ك ـث ـيـ ـ ــرة مبـ ـ ــا يف ذلـك
الـواليـات املتحـدة قـد بـرهـنت وتبـرهن بـان قـوة
طـرف تعـزز من قـوة االخـر .وان قـوة املـركـز هي
يف الـوقت ذاته قـوة الالمـركـز ،والعكـس صحيح
ايضاً ،وذلك اذا ما انتظمت العالقات واعطيت
الـوقت الكـايف ،لتـوازن من نـفسهـا ،ولتـستـوعب
جت ــربـته ــا ،ولـي ــأخـ ــذ كل حقـ ــوقه وصالحـي ــاته
بدون ضرر او اضرار.
-4القـطاع الـنفطي :ومـرتكزه تـشجيع تـأسيس
شـركـة نفـط وطنيـة واالسـراع يف اصـدار قـانـون
الـنفـط ،والـت ــأكـي ــد عل ــى ان امل ــوارد الـنفـطـي ــة
تــديــره ــا احلكــوم ــة الفـيــدرالـي ــة ،مع اشــارات
لـبعض املناقشات الـتي وردت يف الدستور ،حول
احلقول احلالـية ،ودور االقاليم واحملافظات يف
االس ـت ـث ـمـ ـ ــار يف غ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا..
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة االن ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ووضـع
الـعدادات ،وحـمايـة املنـشآت،
ورفـع سـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدع ــم،
وغ ـي ـ ـ ــره ـ ـ ــا مــن ت ـ ـ ــوجـه ـ ـ ــات
مقـب ــول ــة عـم ــومـ ـاً ،وه ــو م ــا
ت ـضـمـنــته الـتـ ــوصـيـتـني 62
و. 63
 -5ويـتطـرق التقـريـر اخيـراً
الـ ـ ــى عـ ـ ــدد م ــن القـ ـضـ ـ ــايـ ـ ــا
تتعلق باالقتصاد االمريكي،
ومـســاعــدات اع ــادة االعمــار،
وطـرق ادخـال الـشفــافيـة يف
االنـفـ ـ ـ ـ ـ ــاق االمـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـك ـ ــي يف
العـراق ..وطـبيعـة العــاملني
االمـ ـ ـ ــري ـكـ ـي ــني يف الـعـ ـ ـ ــراق،
وم ـك ـ ـتـ ــب االس ـ ـتـخـ ــب ـ ـ ـ ـ ــارات
الفيدراليـة ودوره يف العراق،
وهو مـا تضـمنته الـتوصـيات  ،79-67وهـي امور
داخـليــة امــريـكي ــة رغم ان يف عــدد مـنهــا امــوراً
عــراقـيــة تـتـعلق بــامـنه وسـي ــادته ممــا يـتـطلـب
املراجعة والتدقيق.
ويف كل االح ــوال يجـب الـتعـ ــامل مع الـتق ــري ــر
بـاقصـى درجـات اجلـديـة ،سـواء يف رفـض بعض
املقتـرحـات ،او قبـول الـبعض االخـر ،او تطـويـر
ما عداها ..فاجلانب االمريكي قد اوصى ..وان
الـكلـمـ ــة الــنهـ ــائـي ـ ــة يجـب ان تـكـ ــون لـلجـ ــانـب
العراقي ،مبا يسمح باختراق اسوار االزمة بكل
جــوانبهـا الـسيــاسيـة واالمـنيـة واالقـتصـاديـة..
وي ــدخل يف دوائ ــر احلل ..وي ـسـتعـيــد املـبــادرة..
ويـك ـ ـســب ت ـ ــأي ـي ـ ــد ال ـ ــشع ــب ،ويع ـ ــزز املـك ـ ــاســب
الـت ــاريخـيــة الـتـي حتققـت ،وي ــواصل العـملـيــة
ال ـسـي ــاسـي ــة ،ويـبـنـي دول ــة الق ــان ــون والـنـظ ــام،
ويـدعم احلكـومـة املنـتخبـة النـاجحـة الفـاعلـة،
ويفـتح اوسع مجــاالت اللـتعــاون مع االخ ــرين،
سواء داخل العراق او خارجه..
املهــم ان يخـ ــرج الـ ـشــيعـ ــة و الـ ـسـنـ ــة و االكـ ــراد
وعـم ــوم الــشعـب مـنـتـص ــراً ..يجـب ان يـنـتـص ــر
هـؤالء جـميع ـاً ليـس ضـد بعـضهـم البعـض ،بل
ان يـنـت ـصـ ــروا علـ ــى انف ــسهـم ..وان يـنـت ـص ــروا
لــشعـب العــراق .فـي ــربحــوا قـضـيـتهـم وقـضـيــة
العــراق .فـيهــزمــوا االره ــاب ،والعـنف ،والقـتل،
والـ ـطـ ـ ــائف ـي ـ ــة ،واالس ـت ـب ـ ــداد ،وامل ــيل ـي ـ ـش ـي ـ ــات،
واجلمـاعات املـسلحة ،وفـرق املوت ،وايـة تسـمية
تبقـى خـارج القـانـون والـنظــام وسلطـة الـدولـة
واحلـكـ ــومـ ــة ..وان يـ ـســتعـيـ ــد العـ ــراق سـيـ ــادته
واستقالله كـامالً غيـر منقـوص ،لتعـود القوات
االجـنبية الـى ديارهـا دون خوف مـن فراغ امني
او تداعيات ارهابية او طائفية..
وس ــويـ ــة يجـب ان نق ــول ال ل ـسـي ــاسـ ــة الغ ــالـب
واملـغلـ ــوب ..وال لـ ـسـيـ ــاسـ ــة االنــتق ـ ــام واحلقـ ــد
االعـم ــى ..وال ل ـسـي ــاس ــة ن ـسـي ــان عـب ــر ودروس
املـاضي ،او البقـاء يف اطاره ،او عـدم النظـر الى
احلـاضر ،او املستقبل .ونعم لسياسة "من دخل
دار ابــي سفـي ـ ــان فهـ ــو امــن" ..نعـم لـ ـسـيـ ــاسـ ــة
الـتعــاون مع كل مـن يلـقي الـسـالح ولم يــرتـكب
جـ ــرائـم كـب ـ ــرى ،ويقــبل ب ـ ــالقـ ــانـ ــون والـن ـظـ ــام
وال ــدسـتـ ــور والع ــراق اجل ــدي ــد ،وال ي ـســتخ ــدم
احلـريـات واملـؤسـســات وسيلــة للقـضـاء عـليهـا.
ونعــم ملـ ـ ــواصل ـ ــة ال ـ ــدرب ،وب ـن ـ ــاء امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات
الدستورية والقانونية وسلطة القانون ،وتوفير
االمــن ،ووقـف ال ـتـهـج ـي ـ ـ ــر والـق ـتـل واخل ـ ـطـف،
وجنــاح املصـاحلـة الـوطـنيـة ،وحتقـيق املكــاسب
واخل ـ ــدم ـ ــات واع ـ ــادة اع ـم ـ ــار ال ـبـالد ،وانف ـت ـ ــاح
العراق على جيرانه واجملتمع الدولي على حد
سواء
واهلل من وراء القصد

تكررت يف
التقرير
توصيفات
غير دقيقة
واحيانا
مغلوطة
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