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بةميميشياكردنى سوثاى عيَراق و كاريطةرى لةسةر ثيَلةوة ذيانى نةتةوة جياوازةكان
ً .ً.كازدوكسيي زغيد /كؤليَحي ياضاو زِاويازي /شاٌكوى طةغةجيداٌى وسوَيى
لةً تويَريٍةوةييةدا ِةوهَ ئةدةيَ تيػك خبةيٍة ضةز دةزةجناوةةكاٌى جسِوَضةةى ةةة ويميػةياكسدٌى ريَةساك وةك يةةكيك
َكسدٌى
َةتى ئيطالوي (دارؼ) .كةوٌَِِوَل
لةدزةئةجناوةكاٌى ضياضةتى ئةوسيكا لة ريَساك لةجاؽ داطريكسدٌى ووضنَ لةاليةُ دةول
َةتى ريَساك ِةذوازدةكسيَت -لةاليةُ دةولةى ئيطالوييةوة وةك خاَليَكى وةزضةزخاُ
غازى ووضنَ -كة ةةدوووني غازى دةول
َةتى ريَساك و ضياضةتى ئةوسيكا لة ريَساقدا وةِةزوةِا ةةوَ ِيَةصة ٌاوضةةييةكاٌى وةك ئةرياُ و توزكيةا و
ضةيسدةكسيَت ةوَ دةول
ووآلتاٌى كةٌداو.
َةتى ريَساقةوة:
لةزِواٌطةى دةول
َةةتى
َةتى ريَساك داطريكسدٌى ووضن و داواليٍى لة دةواودةشطا زةمسييةةكاُ و ةةضةةٍةوةى ئةةو غةازة ةةة دةول
ةوَ دةول
َةةث  -كةة ةسيةةى ةةوو لةضةوجا -
خةالفةوة ،ضةزةتاييةكى ٌوىَ دةضةيَحيَكسد وة يةكةيَك لةطسٌطِيَ داوةةشزاوةكاٌى دةول
َى و غكطةى ضةزةاشى ِاث .دةشطاى ضوجا و ِيَص و تواٌاكاٌى ةوَ ةةزةٌطازةووٌةوةى وةتسضى دارةؼ
تووغى دازِواٌيَكى ووَزِال
جسضيازى لةضةزكوَى جسِوَضةى ضياضى لة ريَساقدا دزوضةكسد ،جسضيازيَكى شوَزى دزوضةكسد لةاليةُ ةاآلدةضةةاٌى ةةدةدادةوة
ةوَيية لةً قوٌَادة ةةدواوة ةريوَكةى دزوضةكسدٌى ضوجاييةكى ٌيػةىاٌى و خاوةُ ةريوزِاييةةكى خةاكى ةةووة شزووزةتيَكةى شوَز
َوةغاٌدٌةوةو دزوضةكسدٌةوةى ضوجاى ريَساقى ،ةسِيازى دزوضةكسدٌى ( حػدى غيعى) دزاو لةً كاتة
خيَسا .ةةآلً لةجياتى ِةل
ةةدواوة ئايديوَلوَذياى ضوجا دزوضةكساييةوة ةة ِةزدوو ديوى ( وةشِةةى و تايفى).

لةزِواٌطةى ئةوسيكيةكاٌةوة:
لةجاؽ داطريكسدٌى ووضنَ لةاليةُ دارػةوة ،ئةوسيكيةةكاُ ةةغةيَكى شوَزى ضياضةةتى خوَيةاُ لةةً دوَخةةدا تةةزخاُ
َحػةى كسدُ لة حكووةتى وةزكةشى و وة دزوضةكسدٌةوةى ضوجاييةكى يةكطستووى ٌيػةىاٌى ،لةِةةواُ كاتةدا
كسدةوو ةو جال
َت
َى شوَزى زاشيكسدٌى ضةزوَك وةشيساٌى ئةوكاتةى ريَساك ( ٌووزى والكى) ةووُ ِةتا جوَضةى ضةزوَك وةشيساُ جيَبّيَم
لةِةول
َث ئةجناً ةدزيَت .تازِادةيةكى شوَز ئةوسيكيةكاُ ِيَةصو تواٌاييةةكى شوَزى
و ةةغيَواشيَكى ئاغةياٌة جسِوَضةى طواضةٍةوةى دةضةال
خوَياُ ةةكازِيٍَا ِةتا دةولةتى وةزكةشو وة ةةتايبةتى ةةدداد لةودوَخة ٌاضةةقاوطرييية ضياضةية دةزكةةُ كةة ريَةساك لةةدواى
َبرادٌى واٌطى ضوازى  2014توغى ةوو .ضِاتيحى و ئاواجنى ضياضى ئةوسيكيةةكاُ لةريَساقةدا زاديكالياٌةة طوَزِاٌكةازى
ِةل
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ةةضةزداِاث كاتيَك وةتسضى دارؼ ٌصيك ةووة لة ِةزيَىى كوزدضةاُ ،ةوَجازيَكى تس ةةغيوةيةكى زاضةةوخو ئةوسيكا ةةةِيَصى
ئامساٌى و دةزياى و شةويٍى ِاتةوة ٌاو ريَساك و ةوة ةةةغيَك لةجةٌطى ( حكووةتى وةزكةشى  -دارةؼ) ئةةً قوٌَادةة ٌويَيةة
جيَضةواٌةى ضياضةتةكاٌى ( ئوةاوا) ى ضةزوَك ةوو.
َطاى فسة ئايَ و ٌةتةوةو شواُ:
ةةغى يةكةً /ةٍةواكاٌى جيَكةوة ذياٌى ئاغةى لةكوَوةل
تةوةزى يةكةً
َةتى ريَساك  1958 -1921شوز ةةكوزتى)
(ويَرووى دزوضت ةووٌى دةول
ريَساك ةة يةكيك لة ووالتاٌة ئةذوازدةكسيَت كة جيَكّاتةيةكى فسة زةٌطى جياواشى لةخوَ طستةووة لةة ئةايَ و شوةاُ و
ٌةتةوة .لة ويَرووى دزوضت ةةووٌى ووآلتةى ريَةساك لةةدواى جةةٌطى جيّةاٌى يةكةوةةوة تازِادةيةةكى شوز ووالتةاٌى شزيَةص
َى كوَكسدٌةوةى ئةً ٌةتةوة جياواشاٌة ةووة لة حكووةتيَكى فسة زةٌطى وةزكةشى.
َتى ٌاوةزِاضت لة ِةول
لةٌاووضةكاٌى زِوَذِةال
َى ةةغدازيحيَكسدٌى ٌةتةوةجياواشةكاُ ةووُ و وةةوَئةً وةةةضةةةؽ وةةليك فةيطةةلياُ لةة
ةةزيةاٌييةكاُ ةةجمةى يةكةً لةِةول
َيَكى شوزداةةووُ لةطةةه وةليكةدا كةة حكووساٌييةكةةى ديوكساضةياٌةى ِةةةيَت.1
ئوزدٌةوة ِيٍايةوة ة َو ريَساك ،وة لةِةةول
لةِةواٌكاتدا ئةً قوٌَادةى ( )1958-1921كة ةة ويَرووى دزوضةبووٌى ريَساقةى ٌةوىَ ئةةذوازدةكسيَت شوَزتةسيَ ِةةوه و
َطاى ريَساقى وة شوَزتسيَ طوَزِاٌكازى ضياضى و كوَوةآليةتى و ئاةووزى زِووى داوة كة
كازكساوة ةو ةةديوكساضةكسدٌى كوَوةل
ئازاضةةيةكى ديوكساضياٌةى ِةةووة.
"Ironically, the time period from 1921-58 was the closest Iraq had ever been to having a historical precedent for
2
" democracy

" ئةوةى جيَطاى تةٌصليَداٌة ،ضاآلٌى  1958-1921ريَساك ٌصيكِ ةووة لة ديوكساضيةوة لةِةزكاتيكى تس"
ةةآلً ئةوةى كةئةً جسِوَضة ديوكساضيةى لةكازخطةةةوة لةةريَساك لةة ضةةزدةوى وةليكيةدا لةزِواٌطةةى (ربةدالعصيص
احلؿيـ) ِةزيةك لة ةةزيةٍاٌييةكاُ و ٌوخبةى ضياضى لةريَساقدا ضوودياُ وةزطستووة لةجالحػةى ( قةةيمةة و رةغةريةث) ةةوَ
جيَبةجيكسدٌى ةةزٌاوةى ضياضياُِ .ةزوةك لةً تةيبمةى خوازةوةدا ئةيبيٍني كة ةةزِيرةيةكى شوَز ةةزضاوو ئةٌداواٌى جةزلةةواٌى
ريَساك لةضةزدةوى وةلةكيدا جيكّاتبووُ لة ( ئاداكاُ و ضةزوكى رةغريةتةكاُ)

1 Benjamin, 2009: 4-5
2 Brooks, 2015: 1-15
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خػةةى 1
ذوازةى ضةزوَك ِوَش و رةغريةتةكاُ و ئاداكاُ لة جةزلةواٌى ريَساقدا ةوَ ضاآلٌى ( )1958-1925
Parliament

Number of Tribal
Sheikhs and Aghas

3

Total Number Of MPs

ذوازةى ضةزوَك ِوَشو غيخةكاُ

ذوازةى ئةٌداً جسملاُ

%

1925
1928

17

88

1993

13

88

1498

1930

14

88

1599

1933

18

111

2095

1937

21

116

1899

1943

37

135

3199

1947

45

135

3393

1948

46

135

3491

1953

49

135

3693

1954

49

135

3693

1954

51

135

3798

1958

52

145

3599

ئةو ضاالٌةى كة جسملاٌى تيدا ةووة

لةزِواٌطةةةى ٌوضةةةزةوة ةةزشةووٌةةةوة ئةةةً زِيرةييةةة لةجسلةةةواٌى ضةةةزدةوى وةةةلكى ةةزةةضةةةيَكى شوَز توٌةةدةووة
َطاييةكى ديوكساضى لةةةزئةوةى لةً جوَزة جةزلةواٌاٌةدا ( وةآلْ و ئيٍةيىةا) ةوَقةةيمةة و
ةوَزةتكسدٌةوةى دزوضةكسدٌى كوَوةل
ضةزوَك ِوَش شوَز شياتس زوه ئةةيٍيت لة زوىل كووةلطاى وةدةٌيدا .4لةضةزوو ِةووو ئةواٌةغةوة لة زِواٌطةى ( وازتني ضةايوز
َطايةك جيَويطةى ةةضةٌد طوَزِاٌكازييةكى زيػةى ِةيةة ةةزلةةوةى ةبيةةة ديوكساضةى ،كةة طسٌطةيٍيةاُ
ليحطيت) ِةووو كوَوةل
دزوضةبووٌى كةةلةوزيكى ديوكساضةية كةة ئةةً كةةلةووزة خةوَى شاك ئةةكاث ةةضةةز ضِاكضةةزى ضياضةى و ئةاةووزى و
َيةتيدا .5ئةوةى كة جةيوةٌدى ٌيَواُ تاكةكاٌى ٌاو قةةيمةيةك ياُ تريةيةك ئةةةضةيت جيكةةوةٌ ،يػةةىاُ ٌييةة ةةةلكو ئةةو
كوَوةال
3. Alheis, 2011: 30-33
4 Ibid. P: 2-4
5 Lipset, 1994: 1-22
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جةيوٌديية خوييٍيية كة لةٌيَواُ تاكةكاٌى تريةيةكدا وةك ويكاٌيصويكى كووةاليةتى ةةكازدةِيٍرييت .ةةدةزلةوةى كة ديوكساضى
ضيطةةويَكى ضياضية ئةةيَت ةػبيةة ويكاٌيصويكى كووةاليةتى ةو ضازةضةزكسدٌى طسفةة كووةاليةتييةكاُ:
" it is a social mechanism for resolution of the problem of societal decision making among conflicting interest
groups which permits the largest possible part of the population to influence these decisions through their ability to
6
" choose among alternative contenders for political office

" ةة ضوغياه ويكاٌيصويك ويٍة ئةكسيت كة ئةزكى ةسيةية لة ضازةضةزكسدٌى ئةو طسفةاٌةى كة جةيوةضنت ةةةزدةزكسدٌى
َطا كة كازيطةزى ِةةةيت لةضةةز
ةسيازيك لةٌيواُ طسووجة جياواشةكاٌدا ،وة ِةه ئةزةخطيٍيت ةوَ شوَزتسيَ طسووث لةكوَوةل
ةسِيازةكاُ".......
ِةتا كوَتاى ضاآلٌى جةجناكاُ تازادةيةكى شوَز ٌةتةوةجياواشةكاٌى ريَساك ةةغدازةووُ لة جسِوَضةى ضياضى ريَساقيةداو وة
َةتى ررياقيدا ةةالً لةدواى ضاىل  1958ةةدواووة ِاوكيَػةى ضياضى لة ريَساك و
ئازاوييةكى ضياضى ةاىل كيَػاةوو ةةضةز دةول
ٌاوضةى زِوَذِةآلتى ٌاوةزاضت طوَزاٌكازى ةةضةزدا ِاث .لةطةه ِاتٍى ضةزوك رةةدولكةزيي قاضةي ةةغةيوةيةكى ئيٍبالةةى،
َةتيَكى ضيٍِاىل ةةِيَص ةووة ةةزٌاوةى ضياضى ةةوَ حكووةتةة يةةك لةدوايةكةةكاٌى دواى قاضةي وة ئةةً
تةوذوووى فيكسى دةول
ضيطةةوى حكووةتى ضيٍِاليصوى تاك حيصةى فةزواٌسةوا ةةزدةواً ةوو ِةتا ضاىل  2003و زووخاٌى زذيى ؾداً حطني.

تةوةزى دووةً
دزوضةكسدٌةوةى ريَساقيَكى ٌوىَ لةضةز

ةٍةواىEthnic Power Sharing

لةةدواى داطريكسدٌةى رةةرياك لةاليةةُ ئةوسيكيةكاٌةةةوة ةريوَكةةى ةةغةةدازى جيَكسدٌةى ِةةةووو ٌةتةةوة جياواشةكةةاُ
لةحكووةتيكى فيدزاليدا ِاتة ئازاوة كةئاواٌخ لةً ةريوكةية دزوضةكسدٌى ضيطةةويك ةوو كة ِةووو ضيٍة جياواشةكاٌى ررياك
ةةغداز ةَ لةةةزِيوةةسدٌى ووآلث وة لةِةواُ كاتدا وافةكاٌياُ لةدضةوزدا ةضةضحيٍرييت.
7

" "Establishing a governmental system that can accommodate Iraq‘s different ethnic and religious groups.....

" دزوضةكسدٌى ضيطةةويَكى حكووساٌى كة طسووجة جياواشة ٌةتةوةي و ئايٍيةكاُ لة خوَةطسيت"........
َطاياٌةى كة جيَكّاتةكةياُ لةٌةتةوة و زةطةش و ئيةٍيطةيةى و ئةايٍى جيةاواش
لةزِاواٌكةى ( دوٌالد ِوَزةوةتص )8ئةوكوَوةل
جيكديَت جةيسةوكسدٌى ديوكساضى تيياٌدا شوَز ئةضةةً و قوزضة ةةجى ( ِوَزوةتص) طسفةى ضةزةكى لةةً جةوزة كووةلطاياٌةةدا
ةةغيوةيةكى طػةةى ئةوةيةة كةة جازتةة ضياضةيةكاُ لةة فةوزويكى ئيةٍيطةى و زةطةشايةتيةدا خويةاُ فوزوةلةئةكةةُ ئةوةةؽ
كووةلطاداةةؽ ئةكاث لةجياتى ئةوةى يةكى خباث .لةضةز ئةً زِواٌطةيةة ضيطةةةوى ( فيةدزاىل) وةك يةةكيك لةةريوكةةكاٌى

6 Lipset, 1959: 70-71
7 Brancati, 2005: 7-21
8 Horowitz, 2014: 2-17
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ئةوسيكيةكاُ لةدواى داطريكسدٌى ررياقةوة خساية ةةزدةً ررياقييةكاُ وةجاغاُ لةدةضةوزى ررياقيدا ٌووضسايةوة ِةتا ةةواٌسيَت
كوٌفميكت و جيكداداُ لةٌيواُ ٌةتةوة جياواشةكاٌى ررياقدا ٌةويٍيت:
" Federalism is a system of government in which the same territory is controlled by two levels of government.
Generally, an overarching national government governs issues that affect the entire country, and smaller subdivisions
9
" govern issues of local concern

" فيدزا ليصً ضيطةةويكة لة حكووساٌى كة ِةواُ ِةزيَي ةةزيوة ئةةسيت لةالييةُ دوو حكووةتةوة .يةكيكياُ حكووةةتى
ٌيػةىاٌى وة ئةوى تسياُ حكووةتيَكى لوَكاىل"....
تةوزةى ضيَيةً
َطاى ررياقيدا دواى 2003
ةٍاواكاٌى جيَكةوة ذياُ لةكوَوةل
ةةجى ( داوُ ةساٌكاٌةى) ئةوسيكيةكاُ ِةغت واٌطياُ جيويطت ةوو ةوَ داٌاٌى جالٌى داطريكسدٌى رةرياك ةةةالً تةةٌّا
 28زوذياُ ةةكازِيٍا ةو داٌاٌى جالٌيك ِةتا كووةلطاييةكى ئاغةةواى ةيةة ئةازاوة .10ررياقةى دواى ضةةداً حطةني تسضةيكى
شوزى ةو ئةوسيكيةكاُ ِيٍاةووة ئازاوة لةوةى كة ئةلةةزٌاتيظ ةوَ ضيطةةوة رةضكةزييةكةى حصةى ةةرظ كة تازادةيةةكى شوز
ضةاةيميةى لةكووةلطادا ةةزقةزازكسدةوو ،غةزى تايفى و وةشِةةى و جازضة جازضة ةووٌى ررياك جيطةى ةطسيةةوة.
"Establishing a governmental system that can accommodate Iraq‘s different ethnic and religious groups,
previously kept in check by the political and military repression of the Saddam Hussein regime, is paramount to securing
that peace. In the absence of a system uniquely designed toward this end, violent conflicts and demands for
11
" independence are likely to engulf the country

" دزوضةكسدٌى ضيطةةويكى حكووساٌى كة طسووجة جياواشة ئايٍى و ٌةتةوةييةكاٌى ريَازك لة خةوَ ةطسيةتٌ ،ةةك وةك
ئةوةى كة لةجيػوودا زذيَىيكى ضةوضيٍةزى ضياضى ضداً حطني ةوو ،شوَز طسٌط ةوو دزوضةكسدٌى جوَزيك لةوضيطةةوة ةةوَ
ةةديّيٍَاٌى ئاغةى .لة دياةى ئةوضيطةةوةدا توٌدوتيرى و ويطةى ضةزةةخوى ِةووو ووآلتى ئةطستةوة"
ئةوةى كة وايكسد لة ئةوسيكيةكاُ كة ضيطةةوى فيدزاىل لةررياقدا ةكةٌة كازتيكى فػاز ةوضةز ِيصةكاٌى دواى ضةداً
حطني ئةوةيية كة لة ضيطةةوى فيدزاليدا ئةضةةوة جازيكى تةس زِيطةة ةدزيةةةوة كةة حكووةةتيكى وةزكةةشى دكةةاتوزى وةك
ضةزدةوى حيصةى ةةرظ دزوضت ةبيةةوة لةررياقدا .وة لةِةواُ كاتدا ضسوغةى ضيطةةوى ضياضى لة فيةدزاليصً جةيوةضةةة ةةة
ديوكساضييةوة.
"By dividing power between (two levels of government)—giving groups greater control over their own political,
social, and economic affairs while making them feel less exploited as well as more secure—federalism offers the only
12
" viable possibility for preventing ethnic conflict as well as establishing a stable democracy in Iraq

" ةة داةةغكسدٌى ِيَصى ةسيازداُ لةٌيواُ دوو ئاضةت لةة حكووساٌيةدا -ئةةوة شوزتةسيَ دةزفةةث ةةدييةةِيٍسيت ةةوَ
طسووجةكاُ ِةتا شوزتسيَ كوٌِولياُ ةةضةز ةازى ضياضى و كووةاليةتى و ئاةووزى ِةةةيت وة ِةةزوةِا وا لةةً طسووجةة
جياواشاٌة ةكاث كةوِ ِةضت ةة تةِىيؼ كسدُ ةكةُ".....

9 https://www.law.cornell.edu/wex/federalism
10 Dawn, 2005: 7-21
11 Ibid. p. 7
12 Ibid. p. 7-11
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لةةةغيكى شوزى ضةزضاوة ئةكادييةكاُ ةٍاواكاٌى ئاغةةواى كووةاليةتى ةةوةزجيكى جةيؼ وةخةت داٌةساوة ئةطةةز
ضيطةةويكى ديوكساضى ئاواٌخ ةيت.
"In particular, measures of the effectiveness of government such as the Economist Intelligence Unit‘s ‗Functioning
of Government‘ indicator, a sub-component of the Democracy Index, was found to be strongly associated with a
13
" country‘s peacefulness

" ةةتايبةتى ،ئةو جيَواٌاٌةى وةك حكووةتيكى ضاالك لة يةكةى ئاةووزيدا وا ويٍة ئةكسيت كة كازيطةزييةكى زاضةةخوى
ِةةيت لةضةز ئاغةةواى كووةاليةتى لةووالتدا"
لةزِواٌطةيةكى تيوزييةوة ئةو ةٍاواياٌةى كة طسٌطَ ةوَ ةوٌى ئاغةى كوَوةاليةتى ةسيةني لةً خاالٌةى خوازةوة:
خػةةى 2
َطاييةكى ئاغةةواى
ةٍاواكاٌى كوَوةل

كة ِةزيةكيياُ ةة ةٍةواييةكى طسٌط دادةٌسيَت ةوَ ِةووو كوَوةالكايةك كة خواضةى جيكةوة ذياُ تييدا داواكازى ِةووو
ضني و تويرة جياواشةكاٌى كوَوةلطاكةى ةيت .ئةوةى كة ةوئةً تويريٍةوةية طسٌط ةيت ةةغةيوةيةكى طػةةى تةةوةزةكاٌى (
قبولكسدٌى وافةكاٌى طسووجةكاٌى تسى ٌاوكووةلطا ،وة حكووةتيكى كازاو ليّاتوو) ئةً دووةٍةواية ِةليةةريسيَ ةةوَ غةيكازى
تةوةزةكةواُ وة لةِةواُ كاتدا تويريٍةوةكةواُ ضٍووزدازئةكةيَ ةةتيػكخطةٍة ضةز حكووةتى ررياقى لةضةزدةوى واليكيةدا،
لةضةز ئةً دوو ةٍةوايية:
"......... Pillars such as acceptance of the rights of others and well-functioning government are vital in ensuring
14
social cohesion, justice, and the prevention and mitigation of community tensions ".

13 Some researchers, 2013: 11-12
14 Some researchers, 2013: 6-7
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" ةٍةواكاٌى وةك داٌحياٌاٌى وافى ةةزاوبةز وة حكووةتيكى كازا و ضةاالك ةةة دوو لةة ةٍةةوا ضةةزةكياٌة ئةةذويَسيت ةة َو
َطادا"
ةةدةضةّيٍَاٌى يةكيةى كووةاليةتى وة يةكطاٌى وة زِيكطسيكسدُ لةِةز توٌدترييةوة لة ٌاو كوَوةل
ئةو دوَخةى كة ئيىة لةريَساقدا جيوةى دةٌاليٍَني ةةتايبةتى كةوة ٌةتةوةياتييةكاُ وة ةةغةيوةكى طػةةيؼ طةةىل ريَةساك،
جيَػيمكسدٌى وافةكاٌى كةوةيٍةكاُ لةاليةُ شوزيٍةوة ،وة ٌةك ةةتةٌّا ٌةخويٍدٌةوةى كةوةٌةتةواياتييةكاُ ةةلكو ضةوضاٌدٌةوةو
ةيبةغكسدٌياُ لةةةغدازيحيكسدٌيكى زاضةةقيٍةى ةةةزِيوةةسدٌى ررياقةدا .لةضةةز ئةوةٍةواييةةى ضةةزةوة ةيةت كةة زيصطةستَ و
داٌحياداٌاٌى وافةكاُ لةطةه حكووةتيكى كازاو ضاالك ةٍةوايةكى طسٌطَ ةوَ ةةزدةواوى يةكطستووى كووةلطا و وة زيطسيكسدُ
لةةووٌى كوٌفميكت.
لة ةةغيكى شوز ئةو ضةزضاوة ئةكاديياٌةى كة ٌووضساوة لةةازةى ررياقةوة تةئكيكسدٌةويةكى شوزكةساوة لةضةةز ئةةو
زاضةيية ،كة ئةواٌةى شوزيٍة ةووُ لة دةضةالث لةةررياقى دواى ضةةداً حطةني ةةِةةواُ غةيوةى ئةةو ئةوةٌةدةى لةخةةوى
قوزخكسدٌى دةضةالتداةووُ ئةوةٌدة ةةجةزوغةوةٌةةووُ ةةو واوةلةةكسدٌيكى رادالٌةة لةطةةه ٌةتةةوةكاٌى تةسدا .15ةةتايبةةتى
لةضةزدةو ى ٌوزى واليكيدا قوَزخاكازييةكى شوزكساوة لة حكووةتى ئةوكاتةى ررياقدا وة جوضةةكاُ ةةغيوةيةكى شوز تايفى و
وةشِةةى داةةغكساةووُ.
"16

"Al-Maliki‘s sectarianism led to the transformation of Baghdad into a largely Shiite city

"جسِوَضةى ةةتايفةكسدُ لةاليةُ والييةوة ةوة ِوَكازى طوَزِيٍى غازى ةةدداد ةوَ غازيَكى طةوزةى غيعة ٌػني"
ضةزةتاكاٌى دةضةالتى واليكى لةررياقدا شوز طسٌط ةوو ةو ئةوسيكيةكاُ لةطةه ئةوةى واليكى كةضةيكى ٌةٌاضةساةوو
لة ِاوكيػةى ضياضى ريَساقدا ةةالً دجموَواتكازة ئةوسيكيةكاُ ةةغيوةيية جيٍاضةى ئةكةُ:
17

".......unlike Jaafari, Maliki was ―a tough guy,‖ seemingly able to defy the Iranian regime ".

" ةة جيَضةواٌةى جةرفةزييةوة ،والكى كةضيَكى ةةِيص ةوو ،وة ئةوةى ئةةيٍسا كةة لةتواٌايةدا ةيةت ةةةزةٌطازى زذيَىةى
ئرياٌى ةيةةوة"
لةكازةطسٌطةكاٌى واليكى ئةوةةوو كة ةة واٌيت كازيطةزى ئرياٌييةكاُ كةوبكاتةوة لةضةز رةرياك وة لةِةةواُ كاتةدا
ئاضايؼ و ئازاوى ةطرييةةوة ةو ررياقييةكاُ .تواٌى ةةِاوكازى ِيصةكاٌى ؾةحوة قاريدة لةررياقدا لةٌاوةةزيت وة تازادةيةكى
شوزيؼ واوةلةكسدٌى لةطةه ويميػيا غيعةكاٌدا تووٌد ةوو ةةوةى كة وةاليكى ئةيةةويت ضةةك و ِيةصى ضةةزةاشى ٌةةويٍيت
لةدةزةوةى دةولةث .تواٌى قاٌارةث ةةئةوسيكيةكاُ ةكاث كة ئةً جةٌطى دذة ويميػيا ئةكاث وة ِيةصة ضةٍويةكاٌى لةضةةك
داواىل لةٌاو ةغداد وة ةةً غيوةية ِيصة ويميػيا غيعييةكاُ ئةً ِةلةيةياُ قوضةةةوةو جاكطةاشييةكى ئيطةٍيكياُ ئةجناوةدا ،كةة
دةزةجناوةكةى زيرةى ضٍوٌةكاُ لة ةغداد لة  2003دا ةة  45%ئةذوازئةكسا ةةالً لة  2007ئةو زيرةيية ةوو ةة :25%

15 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/iraq-war-on-terror/losing-iraq/who-is-nouri-al-maliki/
16 http://www.juancole.com/2014/08/mistakes-maliki-country.html
17 http://www.newyorker.com/magazine/2014/04/28/what-we-left-behind
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".....but as a result, the Shiite militias came into disarmed Sunni neighborhoods at night when the Americans
weren't looking, and ethnically cleansed them. Baghdad went from some 45% Sunni in 2003 to only 25% Sunni by the
18
" end of 2007

ََ وة جاكطاشى ٌةذادى ئةجناً ةدةُ ةةزاوبةةزياُ
" وةك دةزةجناويك ويميػيا غيعةكاُ تواٌياُ ضةك لة ضووٌةكاُ داوال
لةكاتي غةودا ئةو كاتاٌةى ئةوسيكيةكاُ ٌةياُ ئةةيٍى .ةةدداد لةدةزةجناودا لة  %45ضووٌة ٌػيٍةوة لة  2003ةوة طوَزِا ةوَ
ِ %25ةتا كوَتاى "2007
حكووةتى ررياقى ةةغيوةيةكى شوز زاديكالياٌة طوزاٌكازى ةةضةزدا ِاث لةضةةزدةوى واليكيةدا ةةةوةى كةة ِةةووو
ِةولةكاٌى واليكى ةةزةو ئازاضةةى كوكسدٌةوةى شوزتسيَ دةضةالث ةوو لةضةز ِةزضىَ ئاضةةكةى دةضةالتداٌاُ ( ياضاداٌاُ
و دادوةزى و جيبةجيكسدُ) .ئةً كسدازاٌةى واليكى ةةغيوةيةكى شوز كازيطةزى زاضةةوخوى ِةةوو لةضةز توٌدكسدٌةةوة و
خةضةكسدٌةوةى زك و كيٍة لةةةيٍى ٌةتةوة جياواش و وةشِةةة جياواشةكاُ تازادةيةك ئاغةى و ئاضايػى كووةاليةتى لة ررياقةدا
خطةوةوة دوخيكى شوز وةتسضيدازةوة .لةِةواُ كاتدا وةك دزةجناويكى ضسوغةى لةدياةى ئاغةةى و ئاغةةةواى كووةاليةتيةدا،
ةالةوٌةوةى طةٌدةىل و طةغةكسدٌى ةةغيوةى غاقوىل ( لةئاضت جمةةةزشةكاٌى دةولةتةدا) وة ةةغةيوةيةكى ئاضةوى ( لةضةةز
ئاضةى تاكةكاٌى كووةلطا) ِةووو داوودةشطاكاٌى دةولةتى طستبووة وة ةةتايبةتى لةٌاو ضيكةةزةكاٌى ضوجا و جوليظ و ئاضايؼ
و دادطاكاٌدا.
لةدواى حكووساٌى واليكى لةررياقةدا ةةو وةاوةى  8ضةاه جةوطةةزة وةشِةةةى و تايفيةةكاُ ئةوةٌةدة تةوة ةبوٌةةوة
ةةغيواشيك ليكِاشاُ و جازضة جازضة ةووٌى ررياك زوذ لةدواى زوذ ٌصيكِ ئةةةووة وة ،وة ِةزئةوةةؽ وايكةسد كةة ئاغةةى
كووةاليةتى و جيكةوة ذياٌى ٌةتةوة جياواشةكاُ ةةزةو دوَخيكى وةحاهَ ةةزيَت .لة ِةواُ كاتدا ةالووةووٌةوةى زيرةييةكى شوز
لة طةٌدةىل لة داً و دةشطاكاٌى حكووةث ةةِوى قوزخاكازى لةاليةُ والكييةوة ةةتايبةتى لةً ضيَى داوو دةشطايية ( جةوليظ
و ضوجا و دادطا) كازيطةةزى زاضةةةوخوى ِةةةوو لةضةةز ئاغةةى كووةاليةةتى .ةةةجوزيك ضةيىاى تةايفى و وةشِةةةى لةةً
ضيَدةشطاييةى ٌاوً ةسد ،ةالوةووةوة كة ِةز تاكيكى ضوٌى ةطريايية ةة تووةتى تريوز ياُ ِاوكازى ِيةصة تريوزيطةةةكاُ ،ئةيِ
ئةوة ةةضبوو ةو لةٌاوةسدٌى تاواٌباز .ئ ةً جاكطاشى وةشِةةيية ضةزةتاييةك ةو ةوً دزوضةكسدٌى دوخيك لةة الواشةةووٌى ِةضةةى
ةةغدازيحيكسدُ وة ةووُ ةة ةةغيك لةو حكووةتةى كةةةٌاوى ررياقييةكاٌةوة حكووساٌى ووالتى كسد لةضةزدةوى والكيدا .ةة
ةةزاووزديك لةطةه ووالتاٌى ئةوسيكاى التيٍى لةطةه ررياقدا دةطةيٍة ئةو دةزةجناوة كة ضوَُ لةِةٌدى ووالتى وةك ( ةساشين،
كولووبيا ،وكطيك) دوخيك لة ةةوافياكسدٌى كووةلطا دزوضت ةبوو لةةدةزةجناوى ئةوطةٌدةلياٌةةى كةة لةةٌاو ( جةوليظ و
دادطاكاٌدا) ةالوةبووة 19ئةوة ةة جيضةواٌةى ووالتاٌى التيٍى ئةوسيكا لة ررياقدا شيازتس ِةضةى كةوةٌةتوةييةكاُ ةةزةو جوزيك
لة جيكّيٍَاٌى ِيصى ضةكدازى زوَيػةوو وة ةةتايبةتى ضوٌٍةكاُ لة جازيصطا ضووٌيةكاُ تازادةييةةكى شوز لةة خوئاوادةكسدٌةدا
ةووُ ةو جيكداداُ لةطةه دةولةةتى وةزكةةش .ئةةويؼ لةةدةزةجناوى ئةةو قوَزخكسدٌةةى دةشطاكةاٌى ( جةوليظ و ئاضةايؼ و
دادطاكاُ و ضوجا) ةو تايةفةيةكى دزيايكساو كة ةووةوٌة ئاوساشيك ةو جيبةجيكسدٌى ةريوةوَضووٌة وةشِةةييةكاٌياُ:

18 Ibid.
19 Domínguez & Shifter, 2013 341-345
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Research by IEP has also found a strong link between corruption within the police, military and judiciary and
levels of peace. Furthermore, there appears to exist a ‗tipping point‘ such that after a certain level of corruption small
20
increases in corruption result in large falls in peacefulness .

" لة تويريٍةوةييةكى دةشطاى ئاةووزى و ئاغةةواى ئةو دةزةجناوة دةزكةوتووة كة ليٍكيَكى ةةِيَص ِةية لةٌيَواُ ةةووٌى
َطادا"....
َى لة ٌاو جوليظ و ضوجا و دادطا وة ئاضةى ئاغةى لةٌاو كوَوةل
طةٌدةل
كةوةٌةتةواتييةكاُ ةو جازيصطازيكسدُ لةخوياُ لةدةضةطريكسدٌياُ ةةتووةتى تريوزِ ،اٌياُ ةةسدةوة ةةةز ةةريو ةوَضةووٌة
وةشِةةى و تايفةكاٌياُ .جاكةاوى وةشِةةى و الواشى ِةضةى ةةغدازيحيكسدُ لة حكووةتةكةى والكيةدا ررياقةى طةياٌةدة ئةةً
دوخةى ئييطةا كة دووةوني غازى كة غازى ( ووضن) ة لةواوةييةكى شوز كوزتدا كةوتة ذيسدةضةى زيكخساويكى تريوزيطةى،
َّاث و ٌةيةواٌى ةةزطسى ةكاث.
لة كاتيكدا ئةو ضوجاييةى كة ضةٌد ضالة ةةةوجةييةكى خةياىل جسِضةك ئةكسا ِةل

ةةغى دووةً /ضةزةتاكاٌى جسوضةى ةةويميػياكسدٌى ررياك:
تةوةزى يةكةً
طسٌطى جيَطةى ريَساك لةضياضةتى دةزةوةى ئةوسيكا لةضةزدةوى (ةازاك ئوةاوا) دا
لةً ةةغةى تسى تويَريٍةوةكةدا ِةوه ئةدةيَ تيػك خبةيٍةة ضةةز دوو تةةوةز ،يةكةةوياُ طسٌطةى رةرياك لةضياضةةتى
جةيسةوكساو ارالٌكساوى ةازاك ئوةاوادا وة ضوُ ئوةاوا و حكووةتةكةى ئةزواٌٍة ئةةو جيطةة ضةِاتيحييةى كةة رةرياك ِةيةةتى
لةزوذِةآلتى ٌاوةزاضةدا ،وة تةوةزى دووةوياُ ئةو قوٌَادة ِةضةيازةى كة ريَساقى جيَدا تيدةجةزيت ،وةةةضةىاُ لةً قوٌادة ئةةو
ذيٍطة ٌاتةٌدزوضةةية كة دةولةتى ررياقى تيداية ةةوةى ةةغيكى شوزى غازة ضووٌيةكاُ كةوتووةتة دةضةى دةولةتى ئيطةالوى
وة زيرةييةكى شوزى ئاوازة ِةية كة غاز و طوٌدةكاٌياُ ةةجيّيَػةووة .ضةز كةوتَ ةةضةز دةولةتى ئيطةالوى و كوَتةاى ئةةً
زيكخساوة لةٌاوضة ضةٍوويةكاٌدا داِةاتووى رةرياك ديةازى دةكةاث وة لةة ِةواٌكاتةدا ةةزذةوةٌةدى ووآلتةاٌى ِاوضةيَى و
ٌيودةولةتيؼ ئةكةويةة ذيس كازيطةزى ئةً داِاتوةوة.
ئةطةز ضاويك خبػيٍني ةة (ضِاتيحى ئاضايػى ئةوسيكا  )2015كةة لةاليةةُ ئيةدازةى ئوةاوةاوة لةة وةاٌطى ( )2ى
 2015ارالٌى ةوكسا ،طسٌطى ضةزكةوتَ و لةٌاوةسدٌى دارؼ لة ريَساقدا ةةغيوةيةكى شوَز ةةزضاو جةخةى لةضةز كساوةتةوة
ةو من ووٌة ٌاوى ررياك شووزتسيَ جاز دووةازة ةوتةوة ةة ةةزاوبةزاوبةز ةة ووآلتاٌى وةك ضوزيا و ئرياُ و ئةفغاٌطةةاُ و ليبيةا و
ضوواه ،وة ةةِةواُ غيوةؽ ٌاوى دةولةتى ئيطالوى شوزتسيَ جاز دووةازة ةوتةوة ةة ةةزاووزد ةةة زيكخةساوى قاريةدة .لةةً
خػةةيةى خوازةوةدا شياتس زوومنكسدوتةوة :خػةةى  3و 4

20 Some researchers, 2013: 5-8
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خػةةى 3
ضِاتيرى ئاضايػى ٌةتةوةيى

2015

21

National Security Strategy 2015

ٌاوى ووآلث

ضةٌدجاز ٌاوى ِاتووة

ريَساك

13

ضوزيا

7

ئرياُ

11

ئةفغاٌطةاُ

10

ليبيا

2

ضوواه

3

خػةةى 4
ضِاتيرى ئاضايػى ٌةتةوةيى 2015

22

National Security Strategy 2015

ٌاوى زيكخساوى تريوزيطةى

ضةٌدجاز ٌاوى ِاتووة

دةولةتى ئيطالوى  -دارؼ

11

قاريدة

7

طسٌطى زشطازكسدٌى ررياك ةوَ ئةوسيكيةكاُ ئةطةزِيَةةوة ةوَ ئةةو ِةضةةكسدٌة ووزالييةةى كةةالى ئةوسيكيةةكاُ ِةيةة
ةةزاوبةز ةة رةرياك ،لةةةزئةةوةى ئةةواُ ةةووُ كةة زِذيةى جيػةووياُ الةةسدو ةةةليٍى دةولةةتيكى وةوديسُ و ديوكساضةياُ
ةةررياقييةكاٌدا وة ئيطةا ئةو طةلة تووغى وةتسضى دارػى ةووٌةتةوة:
"Moreover, the President said, the U.S. has a moral obligation in Iraq to defend populations that face slaughter at
23
"the hands of ISIS fighters .......

" لةزِواٌطةى ضةزوَكى ئةوسيكاوة ئةوة ئةوسيكاُ جاةةٌدةووٌيكى ووزالياُ ةةزاوبةز ررياقييةكاُ وة ئةةيت ةياٌحازيصُ لةة
دةضةى دةولةتى ئيطالوى"....
21 https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf. P 1-35
22 Ibid. 1-35
23 http://time.com/3095598/obama-iraq-isis/
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وة جاغاُ ٌاكسيت ضةيسى ررياك ةكةيَ وةك ضوزيا لةةةزئةوةى لةررياقدا حكووةةتيكى داٌحيةاٌساوى ٌيودةلةةتى ِةيةة
ةةالً لةضوزيادا حكووةتةكةى ةةغاز ئةضةد لةئاضةى ٌيودةولةتيدا كازكسدُ لةطةليدا وةضةيٍساوة .لةطةه ِةةووو ئةواٌةغةدا
حكووةث ررياقى و حكووةتى ئةوسيكى كوٌِاكةيكى ئاضايػى ئيىصاكساو ِةية لةٌيواٌياٌدا ةةوةى كة ِةزكاتيك ررياقييةةكاُ
جيويطةةةياُ ةةيازوةةةتى ضةةةزةاشى ةيةةت ةةةةواٌَ داواى ةكةةةُ لةئةوسيكيةةةكاُ .24خةةاليَكى تةةس وةك ضةةِاتيحيةكى طسٌطةةى
ئةوةزيكيةكاُ ئةوةيية كة كوزد تاكة ِيَةصى ِاوجةةياٌى ئةوسيكيةكاٌةة لةررياقةدا كةة لةجةةٌطى دذ ةةةزذيى حيصةةى ةةةرظ
ةةغدازةووة وة ِيصة ئةوسيكيةكاُ ةةئاشاداٌة لةٌاوضةكوزدييةكاُ واوٌةوتةوةٌ ،اكسيت ئةً ِيَصة ِاوجةياٌةة جػةةطوى خبةةيَ و
تةضميىى دةضةى دارػياُ ةكةيَ:
"The Kurdish region, which has been semi-autonomous since the United States invaded in 2003 and has grown
more autonomous from Baghdad ever since, also happens to be a much more reliable US ally than is the central Iraqi
25
" government

" ِةزيَىى كوزدضةاُ كة شياتس وةك ٌاوضةيةكى ضةزةةخوَ ئةةيٍسيت ةةتايبةتى لةدواى ِيَسغى ئةوسيكا ةوَ ضةز ررياك لة
 2003وة لةً كاتة ةةدواوة شياتس ضةزةةخوى خةوى وةزطستةووة لةةةدةدادِ ،اوجةةياٌيكى وةىاٌةة جيكةساوى شيةازتسة ِةةتا
حكووةتى وةزكةشى"
لةزواٌطةى ئةو خاالٌةى كةةامساٌكسد لةضةزةوة ٌةخػةى زشطازكسدٌةوةى ررياك لةةدارؼ لةاليةةُ ئةوسيكيةكاٌةةوة
ةوةةةغيك لةضِاتيحى و ئاضايػى ٌةتةوةيى ئةوسيكا ةةتايبةتى وة ووآلتةاٌى زوذئةاواؽ ةةغةيوةيةكى طػةةى .ضةةزةتاى ئةةً
ٌةخػةيةؽ ةةةريوكةى ( طازدى ٌيػةىاٌى) دةضةى جيكسد كة لةً ةةغاٌةى تسي توذيٍةوةكةدا ِةوه ئةدةيَ شوز ةةقوىل تيػك
خبةيٍة ضةز اليةٌة جوضةتيظ و ٌيطةتيظةكاٌى.
تةوةزى دووةً
ةريوَكةى ( طازدى ٌيػةىاٌى) وةك ضازةضةزيَك ةوَ ةةزةٌطازةووٌةوةى دارؼ:
لةجاؽ داطريكسدٌى غازى ووضن لةاليةُ دارػةوة لة واٌطى متوشى  2014وة كػاٌةوةى ضوجاى ررياك لةو غةازة،
وةزجةرى غيعةكاُ ةةفةواييةك لةاليةُ ضيطةاٌيةوة داواى دزوضةكسدٌى ( حةغدى غةةربى) كةسد وةك ِيةص و ضةوجاييةك ةةو
وةضةاٌدٌى فسواٌبووٌى وةتسضييةكاٌى دارؼ ةوضةز غازة غيعة ٌػيٍةكاُ وة ةةتايبةتى غازى ةغداد ،وةك وةآلوداٌةوةييةةك ةةو
داواكةى ضيطةاٌى ةةِةشازاُ طةجنى غيعة وةشِةب لةٌاوةزاضت وخوازوى ررياقةوة جةيوةٌديياٌكسد ةةةً ويميػةياييةوة  .لةةً
كاتة ةةدواوة ةةغيوةيةكى شوز زاديكالياٌة ةةزيوةةسدٌى جةٌط ةةزاوبةز دارؼ دزاية دةضت ويميػةيا غةيعةكاُ و وة ضةوجاى
ريَساقيؼ وةك يةكةييةكى ضةزةاشى كةتاكة زوىل ةسيةى ةوو لة كسدٌةوةى كوَطاكا و جبخاٌةكاٌى كةضكةياُ تيدا ِةلطستبوو،
ة َو حةغدى غةربى .ة َو زاطساتٍى ةاالٌطى ِيَصةكةاُ لةررياقةدا وة ةوئةةوةى ةةواٌسيةت ٌةخػةةى ئةوسيكيةةكاُ ضةةزةطسيت
لةدةزكسدٌى دارؼ لةجا زيصطاضوٌٍةكاُ ،ةريوَكةى (طازدى ٌيػةىاٌى) ِيٍسايية ئازاوةوة و وة ةةغةيوةييةكى ضةةزةكى (جةوُ
كيريى) وةشيسى دةزةوةى ئةوسيكا ةةدازيرةزى ئةً ةريوكةيية دادةٌسيَت.

24 world.time.com/2011/10/21/iraq-not-obama-called-time-on-the-u-s-troop-presence/
25 http://www.vox.com/2014/8/8/5982275/obamas-implicit-bargain-with-isis-for-iraq
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".....On Wednesday, Mr. Kerry held a whirlwind series of meetings in Baghdad with Haider al-Abadi, the new Iraqi
prime minister, and other top Iraqi officials. Afterward, Mr. Kerry told reporters that Iraqi leaders had made sufficient
political progress toward forming an inclusive government to warrant further cooperation with Iraq against ISIS, including
efforts to help train Iraqi security forces. ―We stand by Iraq as it continues to build a government that meets the needs of
each of Iraq‘s diverse communities, ― Mr. Kerry said.
Mr. Kerry hailed the Iraqis‘ decision to create new national guard units that would be recruited locally and given
the main responsibility for security in their home areas. ―The United States is prepared to provide technical advice and
26
assistance in order to help the Iraqis move this very important initiative forward,‖ Mr. Kerry said ".

َيك لة ضاوجيكةوتَ و داٌيػةٍى ئةجناودا لة ةةدداد لةطةةه حةيةدةز
" ......لة زِوَذى ضوازغةممةدا ةةزَيص كيَسى كوَوةل
رةةادى ضةزوَوةشيساٌى ٌوى ررياك وة لةطةه ضةٌد طةوزة ةةزجسضيكى تسى ررياقيدا .لةجاغاٌدا ةةزيص كيَسى ةة زِذٌاوةواٌةكاٌى
زاطةياٌد كة ضةزكسدةى ررياقييةك اُ ةةزةو ةسِيازيكى ضياضةى ئةةزوَُ ةةة دزوضةةكسدٌى حكووةةتيكى ةٍكةةفساواُ ةةةئاواجنى
ِاوكازيكسدٌى شياتسى يةكِى ةوَ ةةزةٌطازةووٌةوةى وةتسضى دةولةةتى ئيطةالوى وة ِةةزوةِا ةةوَ وةغةبحيكسدٌى ِيصةكةاٌى
ئاضايؼ" زايطةياٌد ةةزِيَص كيَسى.
" ةةزِيص كيَسى دةضةخوَغى لةو ةسيازةى ررياقييةكاُ كسد تايبةث ةة دزوضةةكسدٌى يةكةةكاٌى طةازدى ٌيػةةىاٌى كةة
ةةواٌيت لة خةلكى لوكالةكاُ دامبةشزيٍيت لة يةكةكاٌى طةازدى ٌيػةةىاٌى و وة ئةةً داوةشاززاواٌةة ِةضةةى ةةزجسضةيازيَةى
جازاضةٍى ئاضايػى ٌاوضةكاٌى خوياٌياُ لةال دزوضت ةبيت"
ئةً جازةياُ ةةجياواش لةجازى جيَػوو كة ( ِيصى ؾةةحوة) دزوضةةكسا ةةوَ لةةٌاوةسدٌى قاريةدة لةٌاوضةضةٍووييةكاُ
َةكاٌى (  ،) 2009-2006ئةةً ِيصاٌةةى تةس كةة لةة طةازدى ٌيػةةىاٌى
لةضةزدةوى حكووى واليكدا وة ةةتايبةتى لة ضةال
جيكيةِيٍسيَ ئةةيت ةكسيٍة ِيصيك كة وووضةياُ ةوداةيٍبكسيت لةاليةُ حكووةتى وةزكةشييةةوة وة ٌاةيةت ِةلةةكاٌى وةالكيى
دووةازةةيةةوة كة لةجاؽ لةٌاوةسدٌى قاريةدة لةررياقةداِ ،يصةكةاٌى ؾةةحوةى جػةةطوى خطةت و ٌةيّيػةت ةبٍةة ةةغةيك
لةِيصةكاٌى جوليظ و ئاضايؼ و ضوجا .ئةً جازةياُ ئةً ِيصاٌة ٌةك ِةزئةةٍة ةةغيك لةداوةشزاوةى ضةوجاى رةرياك و وووضةة
وةزئةطسُ لةضةز وةشازةتةكاٌى ديفاع و ٌاوخو ،ةةلكو جازاضةٍى ئاضايػى جازيصطاكاٌى خوياٌيػياُ جيدةضحرييت وة ئةيِ ضةيِ
ِيصيكى تسى وةشِةب غيعة ٌاةٍة فةزواٌسِةوا لةً ٌاوضاٌةدا:
"US officials said al-Abadi had promised to create a national guard of local fighters to secure Iraq's 18 provinces
– each run by a governor. That would ensure that the Iraqi army and its mostly Shia force would not be in charge of
security in Sunni regions. That would bring salaried jobs, government pensions and other benefits to areas of Iraq
27
neglected during al-Maliki's eight years in power and which proved fertile breeding ground for Isis ".

" ةةزجسضة ئةوسيكيةكاُ ئةوةياُ زاطةياٌةد كةة رةةةادى ةةَليٍَيةداوة ةةة جيكّيٍَةاٌى طةازدى ٌيػةةىاٌى ةةو جةةٌطاوةزة
َييةكاُ وةِةز يةكةيةك لةطازدى ٌيػةىاٌى ةةزِيوةئةةسيت لةاليةُ جازيصطاوة .ةةً غيوةية طسيٍةى ئةوة ئةدزيت كة ِيةصة
لوَكال
غيعةكاُ ِةووو ِيصة ئةوٍيةكاُ كوٌِوه ٌاكةُ ةوخوياُ وة ضووٌةكاٌيؼ ةةغداز ئةةَ"...
ياضاى طازدى ٌيػةىاٌى كة جيكّاتووة لة ( )8وادة شوز ةةةزووٌى ئةةو تةئكيدكسدٌةةى تيةدا دةخويٍسيةةةوة كةة ئةةو
ِيصاٌةى ئةكةوٌة ذيسضةتسى ئةً ياضاييةوة ئةةٍة ةةغيك لة ضوجاى ٌيػةىاٌى و وةتيكةليةكسيَ لةطةه ِيصةكاٌى تسى جةوليظ و
26 nytimes.com/2014/09/11/world/middleeast/saudi-arabia-isis.html?_r=0
27 theguardian.com/world/2014/sep/10/john-kerry-baghdad-obama-isis-strategy
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ئاضايػى حكووةتى وةزكةشى ،28ئةً تةئيكسدٌة ةوَ ئةوة دةطةزيةةوة كة ئةةاازةياُ ئةةةيت ِيةصة ضةوٌٍيةكاُ دلٍياكساةيةٍةةوة
لةوةى كةلةدواى دارةؼ ئةوةةٌيؼ ِاوغةيوةى دارةؼ لةةٌاو لةٌةةةسيَ و توغةى ليحسضةيٍةوةى ياضةاى و ئةةوٍى ٌةةٍةةوة.
لةِةواٌكاتدا لةدزيَرةى ياضةكةدا ِاتووة كة ِيصةكاٌى طازدى ٌيػةىاٌى ضةزةةجازيصطاييةك ةوى ٌيية لةدةزةوةى جازيصطاكةةى
خوى ِيضكازيك ئةجناوبداث وة ِيض ِيصيكى تسيؼ ( ض ضوجاى ررياقى ةيت ياُ طازدى ٌيػةىاٌى جازيصطاييةةكى) تةس ةويةاُ
ٌيية ةضٍة ٌاو جازيصطاييةكى تسةوة ،ئةً خالةغياُ ةةِةواُ غيوة دلٍياكسدٌةةوةى جازيصطةا ضةوٌييةكاٌة لةةوةى ِةيض ِيصيكةى
دةزةكى ٌاتواٌيت تةدةخوه ةكاث لةكازوةازى جازيصطاكاٌيةاُ وة خويةاُ لةزِيطةةى ئةجنوووةةٌى جازيصطاكاٌياٌةةوة كازوةةازى
ئاضايػى خوياُ ئةةةُ ةةزيوة.
املادة اخلامضة :ال جيْس لكْات احلزظ الْطين اٌ متارظ عنلَا خارج حدّد احملافظة مطلكا كنا ال جيْس دخْل قْات مً
خارج احملافظة صْاء مً اجلٔش العزاقٕ اّ احلزظ الْطين حملافظات أخزى ،اّ بكٔة األدَشة األمئة منً خنارج احملافظنة اال بعند
مْافكة الضلطات احمللٔة املضؤّلة داخل احملافظة اّ بياءا على طلبَا اصنثجياء ععن ٌ حالنة الطنْارحل ّاحلنزا بكنزار منً دللنط
اليْاا.29
ئةوةؽ لةوةوداييةكى دزيرخاييةٌدا ئةيةويت ئةو ئاوةجنة ةحيكيت كة جازيكى تس ئةو جازيصطاضووٌياٌة ٌةةٍةةوة وولطةةى
دارؼ و ِاوغيوةكاٌياُ وة ِةزخةلكى ٌاوجازيصطايياٌةجسِضةكيةكسيَ ةةكازئةِيٍسيَ ةةزاوبةز ِةزِيصيكى تسى ضةك ةةدةضةت.
لةاليةكى تسةوة و ئيِ وةك ضةزدةوى حكووساٌى والكيى جويطت ٌاكةاث ِيصيةك كةة ةةة ئايدولوذييايةةكى وةشِةةةى غةيعى
جةزوةزدةكساةووُ و لةٌاو غاز ى ووضن ،ئةٌباز ،ؾالحةديَ جيطسةكسيٍةوة ،ةةلكو ئةاازةياُ ئةً ِيصاٌة ضةةز ةةخةةلكى ئةةو
جازيصطاياٌة ئةةَ و وة ةةئايدولوَذيياى ٌاوضةى و تايفى ئةجةٌطني.
تةوزةى ضيَيةً
ٌاضيٍةوةى طازدى ٌيػةىاٌى لةضوازضيوةى جيٍَاضةى ويميػيا وة وةتسضييةكاٌى طازدى ٌيػةىاٌى لةضةز ئاغةى كؤوةاليةتى
لةدزوضةكسدٌى دةولةتى ٌةتةوةي لةضةةزدةوى ووديسٌةةدا جازاضةةٍى ئاضايػةى ٌةاوخو و دةزةكةى جياكساوةتةةوة وة
ِةزضوَُ جازاضةٍى ئاغةى و ئاضايػى ٌاوخوى ووآلث طسٌطة ةوَ ِةزضيطةةويكى ضياضى ةةِةواُ غةيوةؽ جازاضةةٍى ئاضايػةى
ووآلث لةِةزةغةى دةزةكى طسٌطة ،لةِةواٌكاتدا ئةزكى جازاضةٍى ئاضايػى ٌاوخوَ ضحريدزاوة ةةة داوودةشطةاى ( جةوليظ و
ئاضايؼ) وة زِيطسيكسدُ و احةواكسدٌى ِةزةغةى دةزةكى ضحيَسدزاوة ةة داوةشزاوةى ضوجا:
"The differentiation between internal and external security, and between police and military, has been a core
30
principle of the modern nation-state ".

الوطين 28

" http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2014لعراق ..نص مشروع قانون "تشكيل احلرس
" http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2014لعراق ..نص مشروع قانون "تشكيل احلرس الوطين 29
30 Lutterbeck, D. (2004): 45–46.
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لةريَساقى ضةزدةوى حكووساٌى واليكيدا ِيض كاً لةً دةشطايياٌة (جوليظ و ئاضايؼ و ضوجا) ٌةياٌةواٌيبوو ةبٍة ِوَكازى
جازاضةٍى ِاووآلتياُ و ٌيػةىاٌةكةياُ وة تازادةييةكى شوَزيؼ ئةً دةشطايياٌة ةةِوَكازى دزوضةبووٌى طةٌدةىل و طةغةةكسدٌى
دةوازطريى تايفى و وةشِةةى ئةذويَسزاُ .يةكيك لةئاواجنةكاٌى واليكى ِةز لةضةزةتاى طستٍةدةضةى حكووساٌى لة ررياك ةسيةى
ةوو لة دزوضةكسدٌى دةشطاييةكى جيبةجيكازى وك ( جوليظ و ئاضايؼ) وة ِةزوةِا ضوجاييةك كة زاضةةةخوَ ضةزةةضةةزوَكى
ئةجنوووةٌى وةشيساُ ةيت وة ِةز لةيةكةوني ديةدازى تمفصيوٌيةدا لةطةةه ( ضةى ُ ُ) لةضةاىل  2006ةةزٌاوةةى كةازى ةةوَ
ضوازضاه خطةة زوو وة ٌةى غازدةوة كة ئازاضةةى كازةكاٌى ةةزةو ئةخالة ئةةاث كة ئةةيت ِةووو ِيصيكةى ضةةكداز ضةةز
ةةوةزكةش و لةذيس فةزواٌى حكووةتى وةزكةشداةَ:
"Al-Maliki said Iraqi society must be cleansed of terrorism, the government must be rid of "administrative
corruption" and factional militias must be disarmed. We must also address the issue of government centrality and the
centrality of the armed forces and that weapons must only be in the hands of the government and the people must be
disarmed," he said.
31

" He said that "no militia in Iraq can share authority with the government's armed forces

َطاى ريَساقى جاكبكسيَةةةوة لةة تريوزيطةت وة ئةةةيت حكووةةث ئةةو طةٌدةلييةة
" واليكى ووتى ئةةيت ِةووو كوَوةل
ئيدازييةى كةة ِةييةة الى ةةةزيت وة ويميػةياكاُ لةة ضةةك داوةالسيَ .وة ئةةةيت وةزكةشييةةتى حكووساٌيىةاُ ِةةةيت وة
وةزكةشييةتى ضوجا ةةجوزيك كة ضةك ةةتةٌّا لةدةضةى حكووةتدا ةيت"...
ِةةةز لةةٍةزةتةةدا رةقميةةةتى ةةةة وةزكةةةشيبووٌى رةةرياك يةةةكيكبووة لةةةو ضياضةةةتاٌةى كةجةةةيسِةوكساوة وة ةةتايبةةةتى
داوودةشطاكاٌى ( جوليظ و ئاضايؼ و ضوجاؽ) لةضةزدةوى والكيدا كساةووٌة جاغكوى تاكةكةضيك و وة جسِوفيػةيوٌاليصيي و
كازاو ليّاتووى لةً دةشطايياٌةدا ةسيةى ةوو لةطةٌدةلييةكى لةزادةةةدةز وة خةةلكاٌيكى شوز داوةةشزاةووُ كةتاكةةِوكازى
داوةشزاٌدياٌدُ ئةوةةوو كة وةالئياُ ةو والكى و حيصةةكةى ِةية لةجياتى ةةووٌى وةالْ ةةوَ خةاك و ٌيػةةىاُِ .32ةةزوةك
لةخػةةى ( ) 2دا ئيػازةمت جيدا لةةٍاواكاٌى ئاغةى كوَوةآلتى لةِةزكوَوةلطاييةك ةسيةبوو (لةكوٌِولكسدٌى زيرةى طةٌدةىل و
كةوى طةٌدةىل وة قبولكسدٌى وافةكاٌى طسووجةكاٌى تسى ٌاوكووةلطا ،وة حكووةتيكى كازاو ليّاتوو ) ةةالً ِيض كةاً لةةً
ةٍاواياٌة ٌةِاتبووٌة دى وةِةزةوَيية ريَساك ةةو ِةووو ضوجا و ضةك و تةقةوةٌييةوة ٌةيةواٌى ةةزطةى ِيَصيكى وةك دارؼ ةطسيت
و ِةزضى ِيٍَا.
ةوَيية دزوضت ةووٌى ِيَصى ويميػيا (وةك حػدى غعبى) وة ةوٌياُ ةةة ةةغةيَكى ضةةزةكى لةة جةةٌطى دذ ةةةدارؼ
لةررياقدا وةك كازداٌةوييةكى ضسوغةى ضةيس ئةكسيَت لةةةز ئةوةى ةووٌى دةضةالتيكى داٌحاٌساو كةة ووٌوجةوىل ةةةكازِيٍاٌى
ِيصى ِةةيت لةزواٌطةى ( واكظ ظيبةزةوة) ةسيةيية لةو ِيصةي ياُ يةكةيةى كة جي دةوتسيت دةولةث:
"Weberian concept of the state, which views the state as a monolithic entity and as the only beholder of the
33
" monopoly of violence

31 http://www.huffingtonpost.com/john-a-tures/how-we-enabled-isis-by-di_b_5947796.html
32. http://www.independent.co.uk/news/world/americas/iraqs-50000-ghost-soldiersanalysis-this-is-further-proof-of-army-corruption9896611.html
33. Balcells. (2012): 406-411
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" تيَسِواٌيٍى ظيبةز ةوَ دةولةث ئةوةية كة ئةةيت دةولةث ووٌوجوىل ةيت وة تاكةة ضةزضةاوة ةيةت كةة ووٌَوَجةوَىل توٌةدو
تيريػى كسدةيت"
َةث ئةو تواٌاييةى لةدةضةداوة ةوَيية وة ِةز لة زواٌطةى ( ظيبةزةوة) ِوكازى دزوضةةبووٌى ئةةً
ةةآلً لةريَساقدا دةول
ويميػياياٌة ئةطةزيةةوة ةو فةغمّيٍاٌى دةولةث لة ةةئةةجناً ٌةطةياٌةدٌى ئةةو ئةزكةةى كةِةيةةتى لةة ووٌوجةولكسدٌى ِيَةص و
ةةكازِيٍاٌى لةدةضةى خويدا:
34

" "......Weberian accounts of militias as constitutive of state failure

َةتةوة دزوضت ئةةيت"
" ظيبةز ويٍةى ويميػيا ئةكاث ةةوةى كة لةفةغةىل دةول
لة ةوَ ضةملاٌدٌى ئةً قطةيةى (ظيبةز) ئةتواٌني ةوَ منووٌة ضةيسى ووآلتيكى وةك لبٍاُ ةكةيَ كة ضوَُ لةدياةى دةولةتةدا
َةةتى لبٍةاٌى ٌاتواٌيةت جسِياٌبكاتةةوة( .اليةا
ِيصة ويميػياكاٌى (حصب اهلل) ةةغيكى شوَزى ئةو ئةزكاٌةياُ جسِكسدوَتةوة كة دةول
ةالضى) لةو خويٍدٌةوةى كة كسدوييةتى ةوَ كةيبةكةى (ازياه ئةِساً) ( جةٌطاوةزاُ ةةوةكالةث :لةدايكبووُ و لة ٌاوضووٌى
ئةو ويميػياياٌةى كة دةولةث ضحوٌطةزياُ ئةكاث) ئيػةازةث ئةةداث ةةة جوَزةكةاٌى ويميػةيا كةة لةاليةةُ (ئةةِساً) ةوة
ديازيكساوة ،وة ضوَُ ئةً جوَزة جياواشاٌةى ويميػيا كازيطةزياُ ِةية لةضةز ئةو فوَزوةى كة دةولةث وةزى ئةطسيت.35
خػةةي 5
جوَزةكاٌى ويميػيا
ويميػياى ٌيىضة
ويميػيا ةةضحوٌطةزى

زةمسىQuasi-Official Militias
دةولةثState-Sponsored Militias

ِيَصى ٌيىضة

ضوجاىParamilitaries

ضةزكسدةكاٌى

جةٌطWarlords

ويميػياى ضةز ةة حكووةث

36

Pro-Government Militias

كاتيك كة دةولةث جػت ئةةةضةيت ةةً جوزاٌةى ويميػيا لةو دوَخةدا خوى ئةةيٍيةةوة كة جيَى ئةةوتسيت (ِايييةد)37
ةةواتاييةكى تس دةولةث ِةزخوى ٌاتواٌيت كازةكاٌى زاجةزيٍيت ةةلكو جػت ئةةةضةيت ةة ِيَصيكى تس ةوَ يازوةتيداٌى كةة لةةً
حالةتةغدا وةةةضةىاُ جػت ةةضةٍة ةةويميػيا ةوَ كوٌِولكسدٌةوة و طةزاٌةوةى ِةيبةتى دةولةث .دةولةتى ررياقى ئيطةا لةً
34 Sabine C. Carey, Neil J. Mitchell & Will Lowe, (2013): 4-5
35 Balcells. (2012): 405-409.
36. Sabine C. Carey, Neil J. Mitchell & Will Lowe, (2013): 4-6
37 Balcells. (2012): 406-407
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دوَخةداية لةةةزئةوةى تواٌاكاٌى خوى وةك دةولةتيك كة خاوةٌى دةشطاييةكى ضةزةاشى ةةِيصةيت لةدةضةداووة وة ئةو جوََزة
لةويميػيا كة جػةى جيَبةضةبيت ( ضةيةيت ضحوٌطةزايت) ويميػيايية كة دةولةث ضحوٌَطةزيياُ ئةكاث وةك حةغةدى غةةربى
كة لةياضاى ةودجةى ضاىل  2015جازةياُ ةوَ تةزخاٌكساوة.
جيؼ ئةوةى ةاع لةوةتسضيةكاٌى ةةويميػياكسدٌى ررياك ةكةيَ ئةكسيت ةحسضني :ئايا ضوَُ ةةواٌني ويميػيا ةٍاضيٍةوة؟
لبى يةكةًٌ :اضيٍةوةى ويميػيا
ةوَ وةآلوداٌةوةى ئةً جسضيازة جػت ئةةةضةني ةةو توذيٍةوةييةى كة ِةزيةك لة (ضةةيٍا كازى و ٌين ويةضن و وه لةوى)
ئةجناوياٌداوة لةضةز جةيوةٌدى ٌيواُ دةولةث و ضيكةةزى ئاضايؼ و ووٌوجوىل توٌدوتيرى .لةالى ِةزضىَ ٌووضةزى ٌةاوةساوو
ئةً خاالٌة جيٍاضةى ويميػياُ وة ةةتايبةتى ( جسِوَ طةظسواٌت ويميػيا):
)"1. is identified as pro-government or sponsored by the government (national or sub-national
2. is identified as not being part of the regular security forces,
3. is armed
38
4. has some level of organization ".

 .1ئةٌاضسيةةوة ةةوةى ضةز ةةحكووةث ةيت ياُ ةةضحوٌَطةزى حكووةث كازةكاث.
 .2ئةٌاضسيةةوة ةةوةى كة ةةغيك ٌيية لة ِيَصى ئاضايػى طػةى
 .3جسِضةككساوة
ِ .4ةٌديك لةئاضةى ئوزطةٌيصةيػٍى ِةية
ئةطةز ِةلطةٌطاٌديك ةكةيَ ةوَ ِةزيةك لةو ويميػيا غيعاٌةى كة ِةُ وة ِةزوةِا ضةيسى ئةو ويميػيا ضووٌاٌة ةكةيَ
كة لةِةزيى كوزدضةاُ دزوضت ئةكسيَ وة ضكدازاٌةى كةة ضةةز ةةة قةةيمةة و رةغةريةتة ضةٍووٌةكاُ لةة ٌاوضةة ضةٍووٌة
ٌػيٍةكاُ ،ئةوة ةةغيوةييةكى طػةى ئةوخاالٌةى ضةزةوةياُ تيدا جيَ ةةجي دةةيت .لةجيؼ ِةوووغةكدا ئةً ِيَصاٌة ( ةةتايبةتى
ِيصة ضووٌةكاُ ) جسِ ضةكيةكسيَ وةئةً ِيَصة ضةكدازاٌة كةلةضوازضةيوةى طةازدى ٌيػةةىاٌيدا دزوضةت ئةةكسيَ زاضةةةوخوَ
ئةةةضِيٍَةوة ةة (امظ اوَ احملافظة ) 39وة ئةً وةجميطى ئاضايػةؽ لة جازيَصطاكاٌدا لة ِاوكازييةكى زاضةةةوخودايية لةطةةه
حكووةتى وةزكةشدا:
املادة الضادصة :تثشكل جلاٌ ذللٔة يف كل ذلافظة لثيفٔذ احكاو ٍذا الكاىٌْ بعد اصدار الثعلٔنات اخلاصة بثضَٔل تيفٔذِ
مً قبل ّسارة الدفاع ّتثالف اللذاٌ مً ممجلني عً ّسارة الدفاع ّالكٔادة العامة للكنْات املضنلخة ّاعءناء دلنالط احملافظنات
ّتزتبط بج ثة جلاٌ رئٔضٔة مزكش ٓة ٓرتأصَا ىْاا رئٔط الْسراء ّعءْٓة ّسٓز الندفاع ّمضثشنارُٓ االمنً النْطين ّممجنل عنً

38 Sabine C. Carey, Neil J. Mitchell & Will Lowe, (2013): 5-6

 39املادة الثالثة ادارة وتسليح القوات العسكرية:
 -1تتشكل قيادة للقوات العسكرية يف كل حمافظة على مستوى قيادة فرقة تكون هلا استقاللية يف اختاذ القرارات الداراة شؤوهنا وترتبط
باحملافظ وحتت اشراف جملس امن احملافظة الذي ميلك الغاء قرارات احملافظ العسكرية باغلبية الثلثني.
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الكٔادة العامة للكْات املضلخة ّممجلٕ الشعب عً كل ذلافظة ّتكٌْ اللذاٌ الج خ مزاقبة ّمْدَة كل ميَا للذاٌ فزعٔة عنً
ث خ مياطل ٍٕ اجليْبٔة ّالغزبٔة ّالشنالٔة.
ةةزاوبةز ئةً جسِضةك كسدٌةياُ غيَواشيك لة كوٌِاكت دزوضت ئةةيت لةةةيٍى ئةواٌداو حكووةتى وةزكةشى ةةوػيوةؽ
ِاوكازييةكى دووالييةُ دزوضت ئةةيت لةٌيواٌياٌدا .لةضةزةتادا ئةً ِيَصاٌة ةةغيك ٌني لة ِيَصى جوليظ و ئاضايػى دةولةةث
ةةآلً جاؽ ِاوكازيكسدُ لةٌيواُ داً ودةشطاكاٌى حكووةث و ئةواٌدا ،ئةوة جوزيَك لةة ( ئيٍةيطسيػةَ) دزوضةت ئةةةيت وة
لةئاواجنى كوَتاييدا ةةغيوةيةكى ياضاى ةوٌى ئةً ِيَصاٌة ئةغسريٍسيَت ةوَ منووٌة ياضاى طازدى ٌيػةىاٌى لةريَساقةدا ةةةو ئاواجنةة
دازيرزاوةتةوة:
ٓكْل اليائب عً ائث ف دّلة الكاىٌْ مْفل الزبٔعٕ يف حدٓح مع “الصباح اجلدٓد” عٌ “كثلثيا مع اقزار احلزظ الْطين؛
ألٌ فُٔ ضناىة للخشد الشعيب ّتيظٔه لْادباتُ”40
خاليَكى تس كة وةك ضيفةتيكى جةوِةزى ضةيسةكسيت لة ٌاضاٌدٌةوةى ئةً ِيصة ويميػياياٌة ئةويؼ ئةوةية ئةةً ِيَصاٌةة
ةةتةٌيا جسِضةكٍكساوُ ةة ( فايةز ئازوظ) ةةدةواٌضةيةك يةاُ كالغةيٍكوفيك ،ةةةلكو ئةةً ِيصاٌةة جةةزوةزدةكساواُ ةةِةةواُ
ئايدولوذياى توٌدو تيرى و وة جسِضةك كساواُ ةةِةواُ كةزةضةتةكاٌى تسى وةك مشػري و خةجنةةز ،كةتازادةييةةكى شوز ئةةً
كةزةضةاٌة ةةكازئةِيٍٍةوة وةك ضوَُ ةةزاوبةزةكةياُ ئةً كةزةضةاٌةياُ ةوَ لةٌاوةسدٌياُ ةةكازِيٍَاوة ،ةوَ منووٌةة لةةٌاو دارػةدا
لةكاتى كوٌِولكسدٌى ووضمدا ويدياكاٌياُ زيكالوياُ ةوَ ( اةو وِيب) كة ضوَُ ضةزةاشة ررياقييةكاٌى ضةزئةةسى وة ةةِةةواُ
غيوةؽ لةٌاو حةغدى غةربيدا زيكالً ةوَ ( اةو اشزائين) ئةكسيَت كةضوَُ دارػةكاُ لةٌاو ئةةاث.41
لبى دووةً :وةتسضييةكاٌى طازدى ٌيػةىاٌى و ويميػيا غيعةكاُ:
وةتسضيةكاٌى ويميػيا غةيعةكاٌى وةك ( حػةدى غةعبى و ةةدز و اِةن رؿةائب احلةر و ؾةةدزييةكاُ) وة ويميػةيا
ضوٌٍةكاٌى كة لةذيس جسوضةى دزوضةكسدٌداية لةضةزئاغةى كوَوةآليةتى و جيَكةوةذياٌى ٌةتةوة جياواشةكةاُ شوَز شوَزة .وة زِوَذ
لةدواى زِوَذ وةتسضيةكاٌياُ شياتس ئةةيت وة كازة توٌدو تيريية وةشِةةى و تايفيةكاٌياُ شياتس جةزة جيَيةضةةٌيَت .ئةةكسيَت ئيطةةا
وةتسضى ئةً ويميػياياٌة شوَز ةةغيوةييةكى شةك ِةضةى جيٍَةكسيَت ةةِوَى جةٌطكسدٌياُ لةطةهَ دارػدا ةةةآلً وةتسضةييةكاٌياُ
شياتس لةدواى ٌةواٌى دارؼ دةزكى جيدةكسيَت .ضةزةتا ياضاى طازدى ٌيػةةىاٌى ةةةدةز لةةوةى كةة ويميػةياكاٌى ضةووٌة و
غيعةكاُ ئةغةزريٍَيت و ةةياضايياُ ئةكاث ،ئةوة ئةً ياضايية جسِوَضةى ةةويميػياكسدُ شوَزئاضاٌِ ئةكاث و وة لةضةةز ئاضةةى
ريَساك ِةزجازيَصطاييةك ئةةيةة خاوةٌى ضوجاى خوَى .ئيِ ئةتواٌني ةمني لةً قوٌَادة ةةدواوة يةكةيةك ٌاويٍيت ةةةٌاوى ( ضةوجاى
ٌيػةىاٌى) كة جيطاى ٌةتةوة جياواش و وةشِةةة جياواشةكاُ ةيةت .لةزِواٌطةةى ( ضةظني طوٌةاز ضيىٍطةوُ) دزوضةةكسدُ و
ةريوكةى ضوجاى ٌيػةىاٌى لة ووآلتاٌى ( جوَضةت كوَلوٌيةاليصً) شوَز طسٌطةى جيَيةةدزا ةةةِوَى ةةووٌى ئةةو ِةضةةة ٌةتةوةييةة
َطةةةكازةى ةةزاوبةةةز ووآلتةةاٌى كوَلوٌَيةةاليصً ِةةةةوو وة لةِةواٌكاتةةدا ضةةوجاى ٌيػةةةىاٌى وةك يةةةكيك لةةةةٍاواكاٌى
ةةزِةل

40 http://www.newsabah.com/wp/newspaper/41382
41 foreignpolicy.com/2015/02/19/irans-shiite-militias-are-running-amok-in-iraq/
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دزوتطكسدٌى دةولةتى ٌةتةوةى ضةيسئةكسا ،وة ِةزوةِا داً دةشطاكاٌى ضوجاى ٌيػةىاٌى ةةو يةكةية جيائةكسايةوة لةِةةووو
يةكاكةةةكاٌى تسلةةة ووآلتةةاٌى جوَضةةةكوَلوٌَياليصً ةةةةوةى كةةة وةك ئةةاوساشيكى ( ئيٍةيطسيػةةةيَ) ئيٍةةدواجكسدٌى ِةةةووو
َطاةووة .42ةةآلً ئةً ضوجا ٌيػةىاٌيية ةةزطيَكى (ئيطٍيكى )43جيَداكسا لة ووآلتاٌى ريَةساك و ضةوزيا و
زةٌطةجياواشةكاٌى كوَوةل
ليبيا وة ةووة ئاوساشيَكى ةةدةضةّيٍَاٌى ( ليحيةيىطى) غةزريةث ةوَ دةضةآلث .44ئةكسيَت ( طازدى ٌيػةىاٌى) وةك جسوَضةي (
ضيحةزيػَ) جياكازيبيت لةٌيواُ تايفة جياواشةكاُ واتة لةجياتى ئةوةى كوياُ ةكاتةوة لةضوجاييةكى يةةكطستوو ةةةلكو شيةاتس
لةيةكِياُ دائةةسيت ةةً غيوةيةؽ جسوَضةى ( ئيطٍو  -ضيَكةازياُ) رةزقى  -تايفى ئةةيَةة ةٍادة و ةٍاوةاى ئةةً ِيَصاٌةةى كةة
لةجازيصطاكاُ دزوضت ئةكسيََ.
طسٌطى ةووٌى ضوجاييةكى ٌيػةىاٌى لةوةدايية كة يةكيَةى ٌيػةىاُ و خاك و كةضاييةتيةكى ٌيػةىاٌى ةووةيةة رةقيةدة و
ئيٍةيىاى تاكةكاٌى ةةجيَضةواٌةى ئةٌداواٌى ويميػياوة كة ئيٍةيىاى قةةةىل و وةشِةةى و ئةايٍى ةٍاواكةاٌى ةريوزايةاٌَ .ئةةوة ئةةً
وةتسضيية كة ئةوسِ وَ ةةزشوكى ررياك و ررياقييةكاٌى طستووة ةةوةى ( طةازدى ٌيػةةىاٌى) لةةٌاو جازيصطاكاٌةدا ئيٍةيىايةاُ ةةوَ
ضةزوك ِوَش و قةةيمةكاٌياُ ئةةيت ِةتا ةوَ حكووةتيكى وةزكةشى ،ةوَ منووٌة لةً واوةى زاةسدوودا جيكداداُ زِوويدا لةةٌيَواُ
دوو قةةيمة لةةةؾسة ةو ئةوةى ئةً جيكداداٌة دزوضت ٌةةيةةوة وةشيسى ةةةزطسيسى ريَةساك داواى ضةةكداواليٍى كةسد ةةةآلً
داوايية شوَز ةةتوٌدى زةتكساييةوة لةالييةُ حةغدى غةربييةوة.45
خاليَكى تس كة ئةكسيَت شياتس لةدواى لةٌاوضووٌى دارػةوة دةزكى جيبكسيَت ئةوةيؼ ئةوةيية كة ض طسٌةيةك ِةيية ةوَ
ئةوةى ئةً ِيَصاٌة ةةكاز ٌةِيٍَسيَ لةالييةُ ووآلتاٌى دزاوضيَى ريَساقةوة؟ ئيطةا ئةةيٍني كة ئرياٌييةكاُ زِوَىل ضةزةكى ئةةيٍَ لةة
جوآلٌد و طواضةٍةوةى ويميػيا غيعةكاُ وة ئةوةٌدةى ضةزكةزداييةتى قاضي ضولةياٌى و ئرياٌييةكاُ كازيطةزيياُ ِةية لةضةز
ئةً ويميػياياٌة ئةوةٌدة حكووةتى رةةادى و وةشازةتى ةةزطسى ررياقى ٌياٌة .وة ةوَ زاطستٍى ةةآلٌطى ِيَصةكاُ و ةةةِيَصكسدٌى
جيطةى خوى توزكيا زةشاوةٌدى ٌيػاٌداوة كة زاِيٍاُ ةة ويميػيا ضووٌةكاُ ةكاث ةوَ طستٍةوةى ووضنَ .46ئةوة ضةةزةتاييةكى
شوَز تسضٍ اكة ة َو ئايٍدةى ئةةً ويميػةياياٌة ةةةوةى كةة ئةةتواٌسيَت ضةوودياُ ليَوةزةطرييَةت لةاليةةُ ووآلتةاٌى ِاوضةيَوة وة
ةةكازِيٍَاٌياُ لة ( جةٌط ةةوةكالةث ( )47جسوكطى وَوز) وةك ضوُ حيصب اهلل لبٍاٌى ئيطةا لة لبٍاُ و ضوزيادا ئةجٍيدايةكى
ئرياٌى  -ضوزى جيَبةجىَ دةكاث ئةكسيَت ضا وةزواٌى ئةوةؽ لةً ويميػياياٌة ةكسيت كة لةررياقدا ةةجالحػةةى ئةوةزيكيةةكاُ
دزوضت ئةكسيت .ةويية ئةكسيَت لةئايٍدةدا كة خاكى ريَساك ةكسيَةةة وةيةداٌى ومىالٌةى ٌيةواُ ِيَةصة ٌاوضةةييةكاُ وة ِيَةصة
ٌيودةولةتييةكاُ كة لةزِيطةى ويميػيا ضووٌى و غيعةكاٌةوة جةٌطةكاٌياُ ةةزاوبةز يةك يةكالةكةٌةوة.

42 Simonsen S. G, (2006): 1-20
 43مةبةستم ليَرةدة ئةوةيية كة دةسةآلت لة رِيطةى تايفةيةكةوة شةرعيةت بو خوى ثةيدا دةكات بو منوونة لةرِطاى تايفةى عةلةوييةكانةوة رِذميى ئةسةدى باوك كوَنرتوَىل دةزطاى سوثاى
كردبوو وة هةر لةسةر ئةم بهةماييةش شةرعييةتى لةالى عةلةوييةكان بةدةست هيهابوو وةثاشان لةرِيطةى بةكارهيهانى دةزطاى سوثاوة بةرامبةر نةيارانى توانى تايفةكانى تريش خباتة
ذير كونرتوىل خوييةوة و شةرعييةتى ثيبدةن.
44 Simonsen S. G, (2006): 5-6
احلشد الشعيب" يف البصرة يرفض قرار احلكومة بنزع السالح" 45 http://www.alaraby.co.uk
46 todayszaman.com/diplomacy_turkey-to-train-sunni-fighters-iraqi-army-troops_374929.html
47 . Frederic Wehrey & Ariel I. Ahram. (2014): 1-6
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دةزةجناً
ريَساك ةةزةو داِاتوويةكى شوَز تازيك و ٌازوَغَ ئةزواث وة ضةقاوطريى ضياضى ةوَتةة كاالييةةك كةة ةةةِيض ٌسخيةك
ٌاتواٌَ ررياقييةكاُ جةيداى ةكةُ .ةويية ئةكسيَت ةةدةز لةغةزى دارؼ و جسوضةةى ةةويميػةياكسدُ ريَةساك لةداِاتوويةةكى
َيَت كة ريَةساك
ٌصيكدا تووغى كيَػةى طةغةى ئاةووزى و ةالوةووٌةوةى ِةذازيؼ ةيةةوةِ .ةووو ئةً فاكةةزاٌة ئةوةواُ جيَدةل
ئةطةز ةةضةز دارػيػدا ضةزكةويَت ئةوة ِيَػةا دةزفةتى جةيداةووٌةوةى ِيَصى تريوزيطةى ِةز ئةويٍيت لةةةزئةةوةى كيَػةةى
دارؼ شيةاتس لةكيػةةيةكى ضياضةيةوة ضةةزى ِةلةداوة وة رةقميةةتى شوَزيٍةةى ديكةاتوز(كةة خةوى لةغةيعةدا ئةةيٍيةةةوة)
لةحكووةتى ةةدداد وةك ِوَكةازى ضةةزةكى ضةةيسئةكسيَت ةةةوةى ئةةً رةقميةتةة شوزيٍةيةة قةٌارةةتى ةةة ةةغةدازيحيكسدٌى
َطة ةووة لةضةز ئةةً رةقميةتةة .دزوضةةكسدٌى ( طةازدى
زاضةةقيٍةى كةويٍة (ضووٌة) ٌيية وة  8ضاىل حكووساٌى والكيى ةةل
ٌيػةىاٌى) ةوَ ةةزةٌطازةووٌةوةى دارؼ و ضةزكةوتَ ةةضةزياٌدا كوتاى كيػةو طسفةةكاٌى ررياك ٌيية لةزاضةيدا ةةةةى ةةووٌى
ضازةضةزيَكى ضياضى ةوَ ضةزلةٌووى داةةغكسدٌةوةى زاضةةقيٍةى دةضةآلث لةٌيواُ ( غيعة و ضةووٌة و كةوزد) كيػةةكاٌى
َحةضيٍساوى ئةويٍيةةوة .وة شوَز طوواُ ئةكسيَت لةوةى ( طازدى ٌيػةىاٌى) ةبيةة ِوَى شياتس ئالوشةووٌى جةيوةٌةدي
ريَساك ةةِةل
ٌيواُ وةشِةةة جياواشةكاُ و ٌةتةوة جياواشةكاُ وة شيازتس زةٌطى تايفى و رريقى شاه ةيت ةةضةز جةيوةٌدى ٌيةواُ ٌاوضةةكاٌى
ررياك وة لةِةواٌكاتيػدا ئةً ويميػياياٌة جةٌط ةةوة كالةث لةريَساقةدا ئةةجناً ةةدةُ و غةةز و كةوٌفميكةى شيةاتس يةخةةى
ررياقييةكاُ يطسيةةوة .لة كوتاييدا طازدى ٌيػةىاٌى ئةةيَةة ِوَكازيكى ةةِيَص ةو جازضة جازضة ةووٌى ريَساك لةةةةز ئةةوةى ئةيِ
ِةزٌاوضة و ةةغيوةيةك لةغيوةكاُ ضةك و ضوجاى خوى ِةية ةو منووٌة جازيصطةا ضةووٌةكاُ ،وةكاتيةك حكووةةتى شوزيٍةةى
غيعةكاُ لة ةةدداد ٌايةث ةةدةً داخواشييةكاٌياٌةوة ئةوة ئيِ ئةةيت ضاوةزواٌى ئةوةةكسيت كة ئةواٌيؼ ةيىٍةث ئةةَ لةة واُ
و ئاوادة ئةةَ ةو ةةزةٌطازةووٌة.
زاضحازدة
ةوَزيَطسيكسدُ لة ضةزكةوتٍى جسوَضةى ةةويميػياكسدٌى ووآلتى ريَساك جيويطةة لةضةز ئاضةى ٌاوضةى ووآلتاٌى ِاوضيَى
َةةكاٌياُ يةكبخةةُ ةةوَ
ريَساك ةة جمةى يةكةةً وة ووآلتةاٌى تةسى ٌاوضةةى لةة ِزوَذِةةآلتى ٌاوةزاضةةدا ةةجمةةى دووةً ِةول
َحػةيكسدٌى لة حكووةتى ررياقى ةو دزوضةكسدٌى ضوجاييةكى ٌيػةىاٌى لةضةز ةٍةواٌى ةووٌى ئيٍةيىا ةوَ ٌيػةىاُ .ئةةً ِيَةصة
جال
َكو ئةةٍة وةتسضييةكى شوز ةوَ ضةز تيكداٌى ئاضايػةى ووآلتةاٌى
ويميػياياٌة ةةتةٌّا وةتسضيياُ ةوَ ضةز طةالٌى ريَساك ٌاةيت ةةل
ِاوضيؼ .ئ ةوةى كة تايبةتة ةة ِيصة ٌاوخوييةكاٌى ريَساقةوة جيويطةة ضياضةتى ِةزيَىى كوزدضةاُ وةتسضى ئةً جسوَضةية شوز ةة
جددى و واقيعيةوة ةبيٍيت وة يةكيك ةيت لة ةٍاواكاٌى ضياضةتى كوزد ةةزاوبةز ةةدداد ةةوةى كوزد ةةةِيض جوزيَةك ةةة لةة
ئاواجنى كوزث خايةُ و دزيَرخايةٌى زةشاوةٌدى دةزٌةةسيَت لةضةز دزوضةكسدُ و ةةِيصكسدٌى ئةةو ويمػةياياٌة .ضةوٌكة ئةةً
َةضةٌدٌةوة لة ٌةيازةكاٌياُ وة ةةِيض جوزيَك زةضةاوى
َطسى ئايدوَلوَذي اييةكى توٌدزةو وة طوَغكساواُ ةة طياٌى توَل
ِيَصاٌة ِةل
ياضاكاٌى جةٌط ٌاكةُ وة شوَزتسيَ جيَػيَمكازى ةةزاوبةز وافةكاٌى وسوَظ لةالييةُ ئةةً ِيةصة ٌادةضةةوزى و ٌاداوةشزاويياٌةةوة
ئةجناً ئةدزيَت.
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