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 المصالحة نحويق العراق طر

 عمقةتم مقابلة 22 من تقرير

 2015 االول تشرين في اجريت

 

مع قيادات دينية، سياسية، وعشائرية، وقادة  العراقتم اجراءها في  1(عمقةتمقابالت م)اظهرت 

لجزء ا ص  ستخل  إالبلد. تواجهمظاهرات وشخصيات اجتماعية بان المصالحة هي عامل جوهري لتحقيق تقدم في العديد من التحديات التي 

ان العراق يمشي في المسار الخاطئ االكبر من المقابالت المنفردة التي تم اجراؤها مع عدد من القيادات النخبة في جميع انحاء البالد على 

لمؤوسسات الديمقراطية، والظروف االمنية السيئة، وجميع هذه المشاكل ادت انعدام الثقة باو المستشر، الفساد  و الضعيف، نتيجة لالقتصاد

 الى تفاقم الطائفية.

 

 توزيع المقابالت 

 المجموع غير محدد الكرد الشيعة  السنة 

 7 0 2 2 3 زعماء عشائر

دين زعماء  2 3 2 0 7 

مجتمع قادة  2 2 2 0 6 

مظاهراتقادة   0 0 0 2 2 

 22 2 6 7 7 المجموع

 

ة موحدة للبلد. مع يكبر لتهيئة رؤل العائق األمث  اسية هي التي تغذي االنقسامات الطائفية في العراق وت  ييتفق معظم هوالء على ان الطبقة الس 

 ة. ــــفي حال وجدت الرغبصالحة ق الم  ـــهمة لتحقيالعوامل الم  حد ا كأـــبرو الطبقة السياسية وقياداتهعتم أهذا، فان هوالء الذين تم مقابلته  

رات خفية من التوترات الطائفية في المجتمع العراقي ا، كشفت المقابالت عن وجود تيمركزيا   في حين يمكن للقادة السياسيين لعب دورا  

ستمر ن للعمل الموحد والضغطيمكو تحتاج أيضا إلى معالجة.  جة ة لمعالـــمن أفراد المجتمع أن يساعد على تحقيق اإلرادة السياسي الم 

   التوترات المتأصلة بين العراقيين أنفسهم.

قريبا تففي عملية المصالحة، وكيف يجب تنفيذ المشروع.  المصالحة، ومن يجب ان يشارك ما هو معنى لحة، من المهم فهماولتبني المص

 وم عنه؟ المصالحة مع من؟ لعلى موضوع المصالحة هو: "ما الذي تتك القادةالء ال االول لهؤؤــالس ان التعليق اوـــميع المقابالت، كــفي ج

 مــــمعالالوضع  عندوجزة ة بطريقة واضحة وم  ــة هذه المسائل األساسيـــأي جهود للمصالحة في العراق تحتاج لمعالجذلك ــــلعن ماذا ؟ 

 . التوقعاتو تدريجية، النتائج ال واثناء التعامل مع، للمشروع ةحدد  الم  

سعى ـــجهود المصالحة ايضا معالجة المعوقات المتواترة التي حددها القادة. بغض النظر عن الفهم المنتشر بان القيادات السياسية ت تتطلب

على جميع  رالم ستشسيس، الفساد معوقات مثل: النظام القضائي الم  ــــص قضايا اخرى كـــق مصالحها الشخصية، تم تشخيـــفقط الى تحقي

ساس بني على اة، و نظام التعينات الم  ـــين خارج سيطرة الحكومـــــــسلحعادل للموارد، وجود م  الالمستويات في الحكومة، التوزيع الغير 

 الحد منها. من  ة بدلا ــــزيد من التوترات الطائفير انه يــــعتقد الكثيالهوية والذي ي  

 

في جميع انحاء  مظاهرات قادةو  ومجتمع دينيين، و عشائريين، قادة مع متعمقة مقابلة 22 باجراء( IIACSS) الجتماعية والدراسات لالدارة المستقلة الشركة مع (GQR)للبحوث رونسير بيرك كرين شركة قامت 1

 كلبالتساوي، ماعدا قادة المظاهرات.  سنة ، وفي السليمانية( تضمنت كل مجموعة من القادة اكراد، شيعة 2في اربيل،  4في البصرة،  5في بغداد،  11الثاني )  من تشرين 16و  من تشرين الول 19 ،العراق مابين

  .القادة من أكبر عينة لدى وكذلك السكان، عامة بين تجريبيا األفكار هذه مقبل استالع يختبر سوف و النسخة الولية لهذا التقرير. باعداد GQR. قامت شركة اا إحصاء تمثل ل وبطبيعتها وعيةن هي النتائج
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 اميعـــمج تجلبالذي يمكن أن  الطريقةوير ــلمقابالت على تطاب عليها، تساعد هذه العقبات واسعة جدا ويصعب التغل   أن وعلى الرغم من

ن يالعراقي نأفي استطالعات الرأي السابقة التي قام بها المعهد الديمقراطي الوطني،  ظ  كما لوح   قبة المصالحة.  تحتإلى جنب  مختلفة جنبا  

 نــلهم موقف م ادةــــالق دمى بيد اآلخرين، سواء من الشرق أو الغرب. باإلضافة إلى ذلك، العديد منكمن رؤية بالدهم  يشعرون باالرهاق

ة فوق ــــعبأ أي جهود للمصالحة بشكل يضع الهوية العراقييجب أن ت   . 2اقي""عر سمىأن ي   فضلواو طائفة او عرق شخص مافكرة تحديد 

اخلية، العراق الد شؤونلتدخل الدول األجنبية في ،الطائفة أو العرق أو القبيلة. وبما أن هذه "الهوية العراقية" مدفوعة من قبل عدو مشترك 

  ن بغية خلق عراق واحد.ــــين ومن العراقيـــييجب ان تكون جهود المصالحة للعراقي

ة طريق ــمقابالت، والتي يمكن أن تسهم في وضع خارطالالمزيد من الوضوح على نتائج  ضفاءإالعام على  الوطني يساعد استطالع الرأي

 .(لماذا، وكيفو ن، م  )ة قضايا ـــ أولية للمصالحة من خالل معالج

ُةهمُ صالحةُضروريةُومُ المُ 

هم. بالرغم من عدم ذكرها مر ضروري وم  حقيق الم صالحة الوطنية في البلد أان ت والمظاهراتيرى قادة الدين، و العشائر، والمجتمع، 

 ، "المصالحةالمظاهراتصالحة أولوية قصوى لهذا البلد. قال احد قادة ما كانوا يعتبرون الم   على الفور من قبل معظم القادة، لكن كثيرا  

مشابه  شيء كردي عشائريوقال زعم  ."خرىاللدان امة و مع البو، الحزب، الحكالفئة، العشيرةعائلة، ال المستويات: جميع علىهمة م  

 سالم في العالم اجمع". صالحة هي سبب االمن والصالحة نقطة ايجابية اذا ما حصلت في العراق، فالم  الم  "

 تراتالتو حيث زعموا أن، في المقام األول، وليس القادة السياسيين المواطنين العراقيين رض  صالحة أمر ي  غياب الم  ن إهؤالء القادة يرى 

" على العراقيين العاديين بشكل يومي.  القسوة من خالل المصالحة الناجحة( تؤدي إلى الموت والمعاناة و"يمكن ان ت خفف )القائمة التي 

خسائر بشرية ومادية، والمواطن هو من يعني سيكون هناك موت، و دمار، و هذا صالحة، فاذ لم يكن هناك م  شيعي " عشائريوقال زعيم 

 سيدفع الثمن". 

لتي قضية رئيسية فقط في السنوات ا تأن التوترات داخل العراق قد أصبح المشاركون في المقابالت كان الشعور السائد بين هؤالء القادة

دام سياسات ص حيث عملت التوترات في العراق صنعت في سنوات عديدة انهؤالء القادة  كشفتلت سقوط نظام صدام حسين. ومع ذلك، 

ر عميقة، ج أيضا انقسامات ذات جذوعال  صالحة يجب أن ت  وبالتالي، الم   .تعالجه بشكل صحيحالتوتر الطائفي، ولكن لم  على قمع ةاالستبدادي

ين في ح بعضهم،البعض، يضحكون مع  بعضهمدعون أنهم على ما يرام مع سني قائال " ي   عشائري زعيمو قديمة، ومعقدة للغاية. وضح 

لحة ، في صاقدموا الكثير من أجل الم   بالفعل نة يقولون أنهمأنهم يكرهون بعضهم البعض، ونحن جميعا نعرف ذلك. على سبيل المثال، الس  

 الحس انشيعي "  عشائري زعيم اشارلدماء". اضافة الى ذلك، نة والشيعة تلطخت ايدهم باحين أنهم في الواقع لم يفعلوا ذلك. كل من الس  

ر هذا الشعور . وقد آثيأعني السياسيين، السلطة في ل أولئك الذين لديهم طموحاتب  ل الناس، ولكن من ق  ب  ليس من ق  االرتفاع في  بدأ الطائفي

ل  الشيعة، مدعيا  أنهم كانوا من  ح  ومة، الحكقبل أصل إيراني ... كان هناك استبعاد للشيعة من بشكل واضح خالل عهد صدام حسين عندما ر 

  ."1991 وهذا األمر اصبح أعمق بعد عام

ال يمكن تحقيق تقدم حقيقي لمجوعة واسعة من ف ،مل االهم الذي سيحدد مسار العراق، حسب بعض هوالء القادةستكون المصالحة هي العا

صالحة البلد الى االتجاه ستقود الم  " الساسية. وضح احد الوجهاء الشيعةومناقشة، وحل مظالمهم االقضايا اال اذا بدأ العارقيون بتحديد، 

س نت عالمة تدل علىصالحة هي عتقد البعض ان الم  الصحيح، فاذا لم نتصالح ونتفق مع بعضنا البعض، فلن نحقق اي شيء". مع هذا، ي    ح 

 موارد الدولة. عادل لال توزيعالوامور اخرى، من ضمنها االقتصاد و الفساد 

و من نهم أثر متم مقابلتهم، ان رئيس الوزراء و مجلس النواب يتحملون المسؤولية االكبر في تحريك عملية المصالحة اك الذينيرى القادة 

از ات التي لديها القدرة فعال على إنجـــر الجهــــتعتب اوقد تم تحديد القادة السياسيين والمؤسسات الوطنية، في جزء منه، ألنهعامة الناس. 

ة ادـــا، وضع القــــعموم .ل شيء النه على قمة هرم السلطة"ــكب التصرفس الوزراء ـــعلى رئيعشائري سني " زعيماألمور. فقد اشار 

يون الى يحتاج العراق" توفرة.غير م حيث يرون انهاصالحة على المستوى الوطني لمقابالت اللوم على اإلرادة السياسية للم  المشاركون في ا

. يـــيعزعيم عشائري ش ذلك قال ،فرض القانون على الجميع"لبرلمان وكذلك االرادة السياسية بغية ن من قبل اس  قرارات شجاعة وقوانين ت  

ون ان مت مقابلتهم يعتقدالذين ت مظاهراتعلى الرغم من أن كل قادة ال، فستعمل الحكومة والقادة السياسيين فقط من خالل ضغط الرأي العام

 .آرائهمتعبير عن الفي  تكمنعراقيين ة العامأن قوة  ونيعتقد مازالوا لكنهموامكانية التأثير إلحداث تغيير حقيقي، يفتقر الى  المواطن العادي

 بونلقي و هم هذه المواضيع، يثيرونلماذا ال يخرج العراقيين انفسهم ليتكلمو؟ أنهم ينتظرون الحكومة لتنظر في مشاكلهم، ولكن لماذا ال "

  .المظاهرات احد قادة تسائلالطاولة على السياسيين؟ "

 

 ها طائفية بطبيعتعلى انها ر فس  ان القادة المشاركون في المقابالت قدموا بعض التصريحات التي يمكن ان ت الى ،على نحو مختلف، يجدر االشارة مع ذلك،  (2)
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 صالحةُتعريفُالمُ 

صالحة" بشكل مختلف، بما في ذلك من ف مجموعات مختلفة "الم  ر  ع  صالحة، من الضروري تحديد ماذا تعني المصالحة. ت  قبل أن تحدث الم  

حول  لة التي تدورــــصالحة. االسئصالحة، وكيف ينبغي أن تتحقق هذه الم  هي الجهات التي تحتاج أن تتصالح، لماذا يجب أن يكون هناك م  

سية هناك نوعان من األسئلة الرئي" ،شيعي عشائريموضوع مشترك للقادة الذين تم مقابلتهم. وقال زعيم  تكان ،(من يجب ان يتصالح بمن)

ر ـــربما يكون اكثالجواب على هذا السؤال . ؟" ان نتصالحينبغي من هو مع السؤال االول صالحة. بخصوص الم   عليهاالتي علينا أن نركز 

لبعض ان الثقة نة،  بينما يرى اخلق الثقة بين الشيعة والس   على انها عمليةصالحة العديد ينظرون للم  فبلتهم. ما اختلف عليه القادة الذين تم مقا

 لينــــلمعتقا رد. ومع ذلك، يتسائل آخرون عن اهمية القضاء على التوترات ما بين البعثيين واالخرين، بينيجب ان تخلق مابين العرب والك  

 تى بين الدول األجنبية. ، أو ح وغيرهم من المدنيين

ا ــــهمة التي حقا سوف يكون لهصالحة الوحيدة الم  يبدو من الواضح ان القادة الذين تم مقابلتهم يرون ان الم  على الرغم من اختالف االراء، 

ضهم البعض  ح السياسيين مع بعـــــني، "اذا تصالقال زعيم عشائري س  حيث م. ه  تأثير على مستقبل العراق هي ما بين القادة السياسيين أنفس  

صالحة داخل المشهد السياسي في العراق، يرى اغلبهم ان تحقيق التقدم في البالد دون بذل جهود جادة لدمج الم  د". البل ستقر االوضاع فيست

، وينبغي با  ية والعرقية جان: "يجب على األطراف السياسية أن تترك الخالفات وانتمائاتهم الطائفقائال   امر مستحيل. وعلق زعيم ديني شيعي

   .أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين االطراف"

باإلضافة إلى الخالف حول أي من شرائح المجتمع هي في أمس الحاجة ف ذه الجهود،هصالحة بين القادة السياسيين ليست سوى جزء من الم  

ن العديد أعلى الرغم من القناعات ما بين القادة الذين شاركوا في المقابالت.  اختالفالمظالم األساسية، اشار البحث الى  التوافق علىإلى 

يطلب منه رؤية األشياء من هذه الزاوية، فإن معظم عندما عبرون عن نفور صريح ة وي  يعدم التفكير في الطائفالى من هؤالء القادة يدعون 

ذه هالمناقشات ان خالل ومن  فمن الواضح  ك.ــــلذل يندركم   ونوايكحتى لو لم ة الطائفية، ـــهؤالء القادة ينظرون الى العالم من خالل عدس

 .في موضوع المصالحة القادة السياسيين العراقيينالكبير الذي يواجه  التحديالفروق الدقيقة تكشف عن 

ي وليس جتمعصالحة على المستوى الم  الم   لجعإلى  نب مع أبحاثنا السابقة، إلى أن هناك حاجة أيضا  إلى ج   جنبا  يشير هذا االستنتاج بقوة، 

س الحقوق التي نفب رد، ويتمتعونو دهوك بالعرب الذين حصلوا على مساعدة الك  "االن، تمتلئ السليمانية و اربيل  فقط بين القادة السياسيين.

دن األخرى في وسط وجنوب ـــــمن الم مثل العرب إذا ما سافروا إلى بغداد أو أي   اولكن هل يمكن لألكراد ان يعيشو يتمتع بها االكراد،

 ، اعتقد ان المصالحة ال تقتصرلكنحن حتى ال نستطيع ارتداء مالبسنا الكردية هناك. لذا" كردي قائال ، زعيم عشائريتسائل " العراق؟

القة له بلوقت. بدال من ذلك، من الضروري الحد من المشاكل القبلية فالموضوع ال ع حاليةالمشاكل التاريخية او العلى حل النزاعات 

 كراهية يحملون مشاعرالشيعة  بان نيالمجتمع الس  إيهام ب نةس   دينزعماء يقوم شيعي: "قال زعيم ديني فيما والوطنية بين فئات معينة ". 

 من أجل تحرير االنبار والموصل و باطفالي التضحية نسبة ليبال المعقول... من غير  أننا نريد قتلهم، وهذا ليس صحيحا  وايضا نحوهم 

 داعش". فتح األبواب أمام بنة الس   فيما يقوم اهل الفلوجة

يجب أن تركز على هل الذين تمت مقابلتهم أيضا حول اتجاهات التي يجب ان تأخذها جهود المصالحة. على سبيل المثال،  اختلف القادة

حة في ما يخص االحداث في الماضي خطوة أساسية في التعامل سام  الحاضر؟ يرى البعض أن االعترف والم  أخطاء الماضي أو تتعامل مع 

 فاذا تجاوزنا هذه المشاكل، سيكون من األسهل بالنسبة لنا ،بنيت هذه القضايا على المشاكل التي وقعت في الماضي"لقد مع القضايا الراهنة. 

ضع كل وو ي ــــني نهج نسيان الماضب  ل بكثير ت  ــني. ومع ذلك، رأى آخرون أنه من االفضم ديني س  لك زعيذ تجاوز مشكالتنا الحالية" قال

هاء ـــــاحد وجني. وأشار لف" قال زعيم ديني س  ي وعفا هللا عما س  ـــ. "ذهب الماضاالهتمام على تحديد القضايا التي تعاني منها البالد حاليا  

 عدنا فياــــان تس يمكن لها واضحةنقاط  كي نحددتحدين ا أن نكون م  ــــاآلن علينف"دعونا نترك ما حدث في الماضي،  ي قائال  الشيعالمكون 

 اعادة بناء بلدنا".

 

ُأمامُالمصالحةُرئيسيةخمسةُعقباتُ

صلة بشكل عميق في المجتمع، وهناك ايضا لوم على القوى الخارجية مثل لعراق نحو المصالحة ممتلئ بتحديات منتظمة ومتآان طريق ا

التي أدناه و سنتناوله على الرغم من أن األبحاث تشير إلى عدة خطوات محتملة للمضي قدما،الواليات المتحدة االمريكية، ايران، و تركيا. 

 أي عملية مصالحة. من خاللددة مع نتائج االستطالع، يجب معالجة التحديات المح متناغمة في الواقع هي

ق ـــــياتفق جميع القادة الذين تم مقابلتهم على ان العائق الرئيسي نحو تحقتقريبا، يدعمُالسياسيونُالمنتفعونُالتوتراتُالطائفية.ُ -1

م ــــحهلاشخاص يعملون لتحقيق مصا على انهمن يالمصالحة هي الطبقة السياسية، حيث ينظر الى االغلبية العظمى من السياسي

 "كل شي   نيس   عشائري زعيممساعدة عامة العراقيين. وبين وزيادة نفوذهم، غير مكترثين بالشخصية، ويسعون الى ملئ جيوبهم 

 اوـــــالى العراق لتحقيق مصالحهم الشخصية غير مكترثين للبلد. اذا ما كان ايسير باالتجاه الخاطئ بسبب السياسيين، فكلهم عادو
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منهم يطلب من  "ال ارى اي   ،زعيم عشائري شيعي اشار فيما .و مسيحين، جميعهم يعملون النفسهم فقط"شيعة، او سنة، ا

 م ي فكرون فقط بسرقة اموال الشعب". فهلشعب... تقديم الخدمات ل البرلمان

ُ

م ــــافعهلذي خدم مناغير راغبين بتغير الوضع الراهن ن على انهم ينظر الى السياسيالى المصالح الشخصية المفترضة، ي   نظرا  

ي نسيج المجتمع الطائفية ف تأجيجيتعمدون ن يلفترة طويلة. في الواقع، يعتقد بعض القادة الذين شاركوا في المقابالت، ان السياسي

ن يريدون ييمن الواضح ان السياسعشائري سني "العراقي بغية الفوز باالصوات الضرورية لبقائهم في السلطة. حيث قال زعيم 

 ع.ـــــالطائفية، ولكن ال يريدوها من الداخل الن حصتهم ستقل". بمعنى أن السياسيين يستفيدون فعال من الطائفية على نطاق واس

 

لك ـــــراق الذي يمتـــــم داخل هيكل الحكم في العيس الوزراء على انه الشخص المالئاغلب القادة الذين تمت مقابلتهم حددو رئ

ود ــــهعظم الذين تمت مقابلتهم يعتقدون ان الطبقة السياسية تقف عقبة امام جمع هذا ان م  صالحة. الم   صالحيات تنفيذ خطوات

ر يدـــيت في رئيس الوزراء حأصالحة الني رل لتحقيق الم  ــــام كان هناكني " يق المصالحة. قال احد وجهاء المجتمع الس  تحق

لناس ادليل على ذلك انه استسلم لكتلته رغم ان لكنهم لم يسمحوا له بالعمل، والالعبادي عندما تسنم منصبه الرغبة على العمل، و

 ه الـــــان رئيس الوزراء غير قادر على إقالة أي مسؤول من منصبه، وان" وبالمثل، ذكر زعيم ديني شيعي . "هول  ح   من التفو

ان رئيس الوزراء لم يحرز أي تقدم. لقد سمعت أنه طلب "يستطيع حتى دمج الوزارات وخفض رواتب المسؤولين. وقال ايضا 

 له". يستمعونمنهم فعل  ذلك، لكنهم ال 

 

اركوا في ـــــالذين ش ى القادةرــــ، حيث يالمستويات العليا من السلطة مصدر رئيسي للقلق علىتوافق في اآلراء ال يعتبر غياب

التي  (من، ولماذا، و كيف)صالحة. االسئلة د من االموار ذات الصلة بالم  ن على العدييعدم اتفاق مابين السياسيالمقابالت وجود 

ن دوـــب ستكون المصالحة اقرب الى المستحيل صالحة.هناك حاجة للم   اعاله، وكذالك السؤال الذي يقول هل اصال   تم مناقشتها

الت، على لقادة الذين شاركوا بالمقابيرى ابعد عقد النقاشات وتنفيذ القرارات.  حتى ن،يتوافق على المستويات العليا من السياسي

 فق قبل العمل على مشروع المصالح.السياسيين معالجة مسألة غياب التوا

ُ

ن اركييالمشالعديد من القادة المستشري مشكلة جدية للعراقيين. يرى  مازال الفسادتحزب.ُانتشارُالفسادُوُالنظامُالقضائيُالمُ  -2

 بغياب العقوبات واالنظمة التي تمنع او تعاقب اصبح الفساد جزء طبيعي في الحياة الفساد اصبح س نة، حيث ان لمقابالتفي ا

 هو ليس فقط بعائق، وانما كارثة صالحة، و هو الفساد.بالطبع هنالك عائق كبير امام الم  شيعي " عشائريالمتورطين. قال زعيم 

معيب في المجتمع".  ر شيءعتب  وجه الفساد النه لم يعد ي  ف بووال اعتقد بوجود من هو قادر على الوق ،فايروساو سرطان او 

هم ــــعلى السياسيين الخوف من هللا، انهو المقياس لتمثيل السياسيين. " لمقابالت ان الفسادن في ايرى بعض القادة المشاركي

عشائري  زعيملك" هذا ما اشار اليه ولكنهم في الحقيقة ال يقومون بذ عةنة او الشييتظاهرون على انهم يحاربون من اجل الس  

 . س ني

ُ

يشوه الفساد مفاهيم العدالة والنظام القضائي للبلد، حيث يرى القادة المشاركون في المقابالت المجتمع بانه فوضوي، مع غياب 

يفية يرون حول كثالمواطنين. وقد تحير الك حتجازوامتلك السلطة لالعتقال فهم واضح عن الجهة التي تقضاة مستقلون وغياب 

لى امع كل االحترام " عشائري شيعي قائال  زعيم وضح فالقبض على شخص مهم له صلة بقضايا فساد واحالته الى المحكمة. 

 مرتشون وخاضعون لتاثير الحكومة".اغلبهم  ولكن قضاة،ال

 

لكن مقابالت على العفو العام وال ييوافق اغلب القادة المشاركون ف حيثعقدة تجاه مفهوم العفو، ترتبط هذه المشاعر بالمواقف الم  

اب، ــــ، و قانون مكافحة االرهاث البعثــــ، معترفين بان قانون اجتثيشوبهم القلق. العديد منهم رحبوا بالفكرة في بادئ االمر

م ــــهترك العديد من العراقيين البريئين قابعين في السجون بدون اي ت   وسياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ادت الى

ثقة اك ــــن بدماء العراقيين. يبدو أن هنيؤيدوا تطبيقه على هوالء المتورطواالغلبية لم  ،مع ذلكولكن رسمية او سياق قانوني. 

قضاء منحاز جماعي أن الالاالعتقاد شبه بشكل مباشر بلة جدا بامكانية تنفيذ العفو بشكل صحيح، وهذا االعتقاد كان مرتبطا يضئ

لقد ي. "رجل دين شيعذلك  ح  اقتر  ين وغير فاسدين"، على الحكومة تعيين قضاة مهنيعلى نحٍو واسع. "ويخضع للنفوذ السياسي 

ي ــــكومة بالتدخل فاح للحــعلى القاضي عدم السماحد قادة التظاهرات في البصرة، " ذلكس يس النظام القضائي بالعراق" قال 

 ن". يالطوائف والسياسي ه... العفو هو التسامح بين الشعب وعمل

 

مشاركين ال السنة والشيعة للقادةيقدم األكراد تحديا فريدا من نوعه لتقدم العراق نحو المصالحة. وخالفا الكردي.ُُتصلبُالموقف -3

ح كيل طف لقدصالحة. راق، بدال من العمل على الم  ــــاالنفصال عن بقية العة في ــــاألكراد رغبة قوي القادةلمقابالت، أعرب في ا

األكراد بالمسار الذي تسلكه االمور في العراق لدرجة أنهم يفضلون العمل نحو االستقالل، أو على االقل مزيد من الحكم الذاتي 

ل دين ها بغداد فكيف يمكن لنا ان نثق بهم؟ تسائل رجتعيش كردستان ازمة اقتصادية سبب" .البلدبدال من تحسين العالقات مع بقية 
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األكراد والشيعة والسنة  يعيش فيهسليم  لم يعد من الممكن بناء عراق" ،كردي عشائريكردي. وفي حديث آخر، أوضح زعيم 

. ومع ذلك، "العراق الحل الوحيد الممكن هو من خالل تقسيم . لقد اختلطت القضايا السياسية والدينية مع بعضها البعض، لذلكمعا  

رة كــــاعترف بعض القادة األكراد على أهمية المصالحة في كردستان والعراق على نطاق أوسع. "يمكن أن يتخلى األكراد عن ف

 معظم المشاكل الطارئة، مثل القتل والقتال." المصالحة كفيلة بحلالمصالحة ...   تتشكيل دولة مستقلة إذا حدث

ُ

ة ــــنظر الى عدد من الدول وخاصة الواليات المتحدة، روسيا، إيران، تركيا، والمملكي  تدخلُالدولُاالجنبيةُبشؤونُالعراق.ُ -4

ير ثلي المكونات المختلفة في العراق اللوم في كثم  م   يحمل، حيث وضع العراقالعربية السعودية، بأن لها تأثير سلبي شديد على 

ه ـــــلفة . فيرى هؤالء القادة ان القوى الخارجية تستفيد من الفوضى واختالل الوضع في العراق ألنمن األحيان على بلدان مخت

نهما في خضم محاولة لتقسيم الشرق األوسط على نحو يتالئم أك نظر الى أمريكا وروسيا ي   من النفط العراقي. م االنتفاعيسمح له

 يــــأعتقد أن هناك بعض الدول تراهن على جعل العراق ف" تلعبه ايران. الذي الكبيرمع االخذ بالدور  ،مع مصالحهم الخاصة

 رة.ـــحاجة مستمرة للبلدان األخرى. انهم ال يريدون للعراق ان يزدهر وينتج ما يحتاج إليه" قال احد قادة التظاهرات في البص

 

ة ــــكبير من قبل جهات خارجي على نحور عليهم يط  س  م   السياسيينعلى نحو مماثل، يرى القادة الذين شاركوا في المقابالت بان 

عي، "لسوء شي عشائريقال زعيم حيث ق االعتقاد بان الطبقة السياسية العراقية ال تنظر الى شؤون العراقيين. عم  ي  بدوره والذي 

اك ـــالعراق فليس هنعمالء وينفذون اجندات دول أخرى هنا في  همبعبارة أخرى،  وا أجندات خارجيةبالحظ يرتبط السياسيين 

ع ــــكدافالدول األجنبية  تدخلاستخدام على العراق في النهاية، أو من يهتم لمصلحة العراقيين على محمل الجد".  موحدةجهات 

 لتحديد هوية عراقية قوية. مع بعضهم البعضعمل لل لجميع االطراف

 

ة ــــن يكون قادرا  على هزيمــــالمشاركون في المقابالت بان العراق لقادة الد بعض عتق  ي  االنقساماتُتضرُالحربُعلىُداعش.ُُ -5

 نــــم لي تزيدـــتيوحون بأن الحرب بشكلها الحا هؤالء القادةــــف، عا  داعش حقا حتى تتوحد المجموعات المختلفة من العراقيين م  

سبة ومع ذلك، بالن اضي، واستمرار العنف الطائفي.االستيالء على األر وطائفية  مسلحة التوترات من خالل االعتماد على قوى

لمعظم هؤالء القادة، وينظر إلى مكافحة داعش بأغلبية ساحقة على انها فرصة لنقل المصالحة إلى األمام. من وجهة نظرهم، فإن 

 لتخلصبغية اتوحد : "جميع القبائل بحاجة للقائال   لمحاربة عدو مشترك. وعلق زعيم عشائري سني يتوحدوا ان العراقيين يجب

ق ــــنة هم من داعش ... ]اآلن[ هو أفضل وقت ]لتحقين ليس كل الس  ــــنية، ولكمن داعش. يقول الناس أن داعش هي منظمة س  

يمكن لنا تحقيق المصالحة في الوقت الذي نقاتل داعش[، ألن كل بمشيئة هللا : "نعم، ]المصالحة[ ". وقال زعيم ديني شيعي مرددا  

 هم من يرفض ان يتوحدوا[ "المشكلة هي أن السياسيين ]لكن يقاتلون داعش ونحن متحدون في ساحة المعركة. والطوائف 

 

ُبناءُخارطةُالمصالحةُالوطنيةُُدعائم

ت ذات السياساو ة ــــعلى الرغم من التحديات في تعريف المصالحة ومعالجة العوائق الرئيسية، تم تحديد عدد من اإلصالحات التشريعي

ر ياألولوية التي من شأنها بناء الثقة في المؤسسات السياسية في العراق ودفع تدابير المصالحة إلى األمام. بغض النظر عن انتمائاتهم، كث

لى رأي القادمة سوف تسلط الضوء عالمزيد من البحوث في استطالع  مع ذلك ان متشابهة،من هؤالء القادة حددوا إصالحات و أولويات 

  قوة هذه القواسم المشتركة.

ن للجدل للغاية، والدليل على ذلك أن العديد م مثيرا   ا  سيكون امرمن الذي يحتاج إلى تقديم تنازالت سياسية تحديد ن مسألة أمما ال شك فيه، 

ي نفس ف من أجل المصالحة. ولكن حتاج إلى "التخلي عن" شيءي الذيقبيلة، أو المجتمع الطائفة أو المن  وليس مأنهب يشعرونهؤالء القادة 

 من الخالفات فيما يتعلق ببعض الخطوات الواسعة الالزمةاكثر عالمة إيجابية على أن هذه المقابالت كشفت قواسم مشتركة  هنالك، تالوق

  .لتحقيق المصالحة

 انالحسبخطة للمصالحة. تحتاج الخطة أن تأخذ في  اـــــفي حد ذاته تشكلأن قائمة الخطوات الممكنة ال  نظر االعتبارأن نأخذ بمن المهم 

لمصنفة التحيزات العميقة او راء غير النخبة، وا ،واألولويات المتنافسة واالتفاق ما وراء الطائفية،التسلسل، والجدوى، واإلرادة السياسية، 

 العديد من هؤالء القادةالتي يراها  من الحلول المحتملةة ــــــقائمة أولي نقدم مدى عقود من االنقسام والعنف. ومع ذلك، هنا التي بنيت على

 ضرورية ومجدية.

 

اثنان من اصل ثالث قادة شاركوا في هذه المقابالت اعتبروا اصالح القضاء كأحد اهم متطلبات تحقيق يُشامل.ُاصالحُقضائ -1

اكثر من اي خطوة اخرى اقترحناها خالل المقابالت. أن تفاصيل اإلصالح القضائي المقترحة متنوعة، ولكن هناك  ،المصالحة

 .الواضحةبعض األفكار 
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ُ

أو بسبب معتقداتهم السياسية ينبغي اإلفراج عنهم. قال  نوا زورا  ج  معظم القادة يرون ان اإلصالح القضائي يعني أن أولئك الذين س  

 المقابالت ميزوا ما بينفي ن القادة المشاركي ولوية. تقريبا كلاالهذا اإلجراء من كل المجموعات، يجب أن يكون ل عدد من القادة

ل ــــشكشاركوا بعن اولئك الذين  ،فوالع   لهم قدمي  ينبغي أن  وهم من ،ن بسبب معتقداتهم وانتماءاتهموفي السج جواز  أولئك الذين 

ز إلى ـــــ. يشير هذا التمييالسجون م فيـــــبقى عليهي  يجب أن  هوالء-أيديهم بالدماء"  تلطخت منمباشر في القتل أو اإلرهاب "

لى األقل، أو، ع للسجناءكلفة بمراجعة القضايا القانونية ستقلة م  من التركيز على إنشاء هيئة موثوق بها وم   اعطاء المزيدضرورة 

  .قضاياهمالنظر في اعادة تحديد مجموعة من المعايير وجدول زمني عاجل لكيفية 

 

لطة القبض وكم من الوقت يمكن احتجاز شخص ما دون تهمة وبالنسبة آلخرين، فالإلصالح القضائي هو تحديد من الذي لديه س  

 تة، كانــــالمشاركون في المقابالت أنه في السنوات القليلة الماضي القادةحاكم. رأت مجموعة كبيرة من أو دون المثول أمام الم  

اهو و مرئيسية من المجتمع العراقي  مكوناتاستعداء  االعتقاالت مما ادى الى خلقالدافع وراء  هي الطائفية والشهادات الكاذبة

ملحة  ةاإلصالحات القضائية ضرور ، "]الشيعية  احد وجهاء الطائفة. وقال البلدتقسيم الى  يصل الى عمل يهدف اكثر من ذلك

النظام القضائي وإطالق سراح المعتقلين األبرياء". وبالمثل،  بنزاهة فهم يطالبون...  نةللس   األول المطلب ألنهلتحقيق المصالحة[ 

   ".بت سابقا  ك  ت  ار  عن األخطاء التي "إذا تم إصالح النظام القضائي، فإنه سيكون تعويض وجهاء المكون السني  احدجادل 

 

ام القضائي لضمان استقاللية القضاء وعدم ــــل إعادة تنظيم النظـــــشميمن اإلصالحات يجب أن  ومع ذلك، رأى آخرون جزءا  

خضوعهم للمشاعر الطائفية المؤثرة. وقال احد وجهاء الطائفة الشيعية، "يجب إعادة العديد من القضاة الذين لديهم تاريخ نظيف، 

الحيات د من صــــن لدينا العديد من القضاة المستقلين، ولكن نحن نعاني من الطائفية ". وتشير هذه المطالب الى الحاجة للحفنح

 ثيرين للجدل. القضاة أو إنشاء لجان مستقلة لتعيين القضاة أو إجراء مراجعات للقضاة الم  

 

، ولكن كان هناك اتفاق واسع على أن اإلصالحات القضائية التطبيقلن يكون من السهل كما هو الحال مع أي من هذه األفكار، 

 خطة للمصالحة.اي  على قمةيجب أن تكون 

 

عدالة  أكثر الموارد توزيعل وضع نظام ان ،في المقابالت المشاركينقادة القالت أغلبية ضئيلة من توزيعُاكثرُعدالةُللموارد.ُ  -2

واعرب القادة المشاركون في المقابالت من جميع اإلصالح القضائي.  لك بعد اهميةو ياتي ذ المصالحةامر بالغ األهمية لتحقيق 

ط هوالء الذين لديهم ارتباطات سياسية ينتفعون من الثروة و الموارد الكبيرة للبد. المكونات عن استيائهم وادراكهم للحقيقة ان فق

 . ظات معينة تحصل على حصة اكثر من الم نصفوهناك ايضا شعور ان المكونات "االخرى" تعيش في حال افضل او محاف

 

المطالبة بتوزيع عادل للموارد قوية بشكل خاص في كردستان حيث الخالف لفترة طويلة على مسألة اطالق مخصصات االقليم 

 ذلك، يبقىاحد الوجهاء في كردستان "العراق بلد غني جدا. ومع  دم دفع الرواتب. قالمن أموال الحكومة والذي تأخيرها يعني ع  

؟ ينبغي ان يحصل كل فرد على حصة من اموال  نتظار من شهر إلى آخر للحصول على رواتبهم. هل هذا يعقلاألالعراقيين ب

 العراق". 

 

 عنإتاحة معلومات  يكون فيكردستان، جزء من الحل يمكن أن ايجاد حل لمشكلة الموازنة مع  مجرد ابعد مناذا ما نظرنا 

دفع القادة السياسيين لتوضيح كيف يتم اتخاذ قرارات الموازنة الخاصة ايضا  نحو يسهل الوصول إليها والموازنة العامة على 

توى سبالمحافظة، مثل كيف تم تحديد المبلغ المخصص؟ متى سيتم الدفع؟ كيف تمت المناقشات الخاصة بالمشاريع على م  

 حافظة؟ الم  

 

أن هناك حاليا  هذا االمر وهو ألفكار ، ولكن القادة السياسيين بحاجة لقبولمرة أخرى، لن يكون من السهل تنفيذ اي من هذه ا

 موجودة.المشاعر المرارة  من أ  ن على األقل ان يساهم في تخفيف بعضمك  ساواة وأن توفير معلومات واضحة ي  الم   بعدمشعور 

 

بأن الالمركزية، أو وضع مزيد من سلطة  ونيشعر همفي حين يرى هؤالء القادة الحاجة لتوزيع منصف للموارد، فإن معظم

ليست هي الخطوة األكثر أهمية في تحقيق المصالحة. تشير هذه المقابالت والبحوث السابقة  المحافظاتاتخاذ القرار في أيدي 

لطات سيشعرون بالقلق من وضع سلطة اتخاذ قرار إضافية في أيدي ال )خارج كردستان(  التي قمنا بها في العراق ان االغلبية

. وباإلضافة إلى ذلك، اعرب العديد من القادة عن قلقهم بأن البلدالمحلية حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم االنقسامات في 

 ركز.سؤولي الم  من م   رون  أكثر فسادا  عتب  الالمركزية الواسعة من شأنها اعطاء سلطة اكثر للمسؤولين المحليين، الذين ي  
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سلحة مثل وحدات الحشد الشعبي في الحرب على الجماعات الم   به  على الرغم من الدور المهم الذي تلع  حلُالجماعاتُالمسلحة.ُُ -3

 صالحة و تقليلالم   غية تسهيلالح هذه الجماعات ب  ن في المقابالت بضرورة نزع س  بالمئة من القادة المشاركي 43تقد عداعش، ي  

حاجة  ظهر ذلك ايضا  تقدم المصالحة في خضم الحرب مع داعش. مع هذا، ي  كد هذا الشعور على التحديات التي تجابه ؤي   العنف.

 االن لكيفة التعامل مع الجماعات المسلحة ما بعد هزيمة داعش.  من القادة السياسيين الى التخطيط

ُ

تبر ئري شيعي " ت عالقانون. قال زعيم عشاهم فوق عتبرون أنفس  د القادة المشاركون بالمقابالت أن الجماعات المسلحة ي  عتق  وي  

ون. يستطيعون الدخول نه، يقتلون وينصرفيريدو  الجماعات المسلحة حكومة داخل حكومة... يستطيعون الوصول الي مكان

 كذلك يقتلون الناس، ويأخذون اموالهم واراضيهم. مجابهة، وهم واخذ المتهم بدون اي  لقاعة محكمة

 

الطائفي. قال  المواطنون االكثر تطرفا من كل طائفة وهم سبب التوتر والعنفيقول اخرون ان عناصر المجاميع المسلحة هم 

 ا يحصلمنة، ولكن قتل الشيعة والشيعة ال يريدون قتل الس   انة العاديين لم يحاولولناس اآلن أن الس  يعرف ا"زعيم عشائري سني 

 الشيعة".  نة أومجرد رد فعل من جانب الميليشيات غير المنظمة سواء كانوا من الس   هو

 

الح استشعر هؤالء القادة المشاركون بالمقابالت أن األحزاب السياسية والدول األجنبية فقط من لديها القدرة على نزع س  

نتمي ت، "قائال شيعي عشائريللقيام بذلك. انتقد زعيم  ليهمابعدم وجود حافز لدى ك   معن اعتقاده واسلحة، وأعربالجماعات الم  

ديني في أربيل، "أعتقد أن جميع األحزاب زعيم اقترح فيما  .والدول المجاورة مثل إيران" حزاب السياسيةاالالميليشيات إلى 

. بهذه لتطبيق ذلكقانون  لسنينبغي أن تمر المسألة إلى البرلمان و]نزع سالح الميليشيات[، ضرورة السياسية تتفق على 

 ".الميليشيات إطاعة القانونعلى  الطريقة، سيكون

 

ب بقي على المناصحيث كان النظام المدرج في الدستور والذي ي  عدمُالتأكيدُعلىُنظامُالحصصُللمناصبُالقياديةُأوُإلغائه.ُُ -4

حيث لم تؤخذ الطوائف  2003مصدرا  مستمرا  لإلحباط لهؤالء القادة. فالبعض يتذكر الفترة الزمنية قبل عام  معينة العليا لطوائف

ي نة عن رغبتهم فد اتخاذ قرار بشأن المناصب القيادية. وعلى وجه الخصوص، أعرب القادة الس  في االعتبار بشكل صريح عن

وقال زعيم عشائري سني، "إن نظام الحصص  الغاء نظام الحصص الذي ينظر إليه على أنه يرسخ الخالفات الطائفية بدال  من حلها.

وراء تدهور البالد". ومع ذلك، يتنازع ايضا العديد من القادة الشيعة في البالد هو مسألة مستحدثة بالنسبة للعراقيين، وهي السبب 

ذا ما هممن تمت مقابلتهم على منافع نظام الحصص. "علينا االبتعاد عن نظام الحصص ألنه يزيد من االضطرابات في البالد"، 

ب على الشخص المسؤول ان ال يعطي طائفته، ولكن يج يتبع كٌل منا مضيفا  "أشار اليه احد قادة المظاهرات في البصرة "، 

نة ". وبالمثل، علق زعيم عشائري شيعي،" النظام األولوية للطائفة. إذا كنت رئيس وزراء شيعي ... علي االهتمام بإخوتي الس  

ُ.البرلماني يعني نظام الحصص، ونظام الحصص يعني التقسيم، والتقسيم يعني الصراع"

 

العرقية أو الطائفية، فان الكثير ال يدركون أن  خلفياتهمرغبون بنظام تعيين القادة على أساس على الرغم من أن هؤالء القادة ال ي

عرفة المواطن العادي عن نظام الحصص يهدف الى حماية وضعهم ويحفظهم من هيمنة آراء األغلبية. ونحن نتوقع أن تكون م  

بان تكون المناصب القيادية على أساس الجدارة، فان فكرة  مع الرغبة الشديدة .ربما يكون اقل الهدف من وراء مثل هذه الحصص

االستغناء عن نظام الحصص يوضح الحاجة الصدار  كتيبات مواد او أقسام واضحة لتثقيف المواطنين عن الديمقراطية الدستورية 

تعمل  الموظفين المدنيين، وكيففي العراق. وينبغي ان تتناول هذه المواد: كيفية اتخاذ القرارات في الحكومة، وكيف يتم اختيار 

 كيفية اعداد الدستور لحماية آراء أولئك الذينايضا عن  البيروقراطية، وكيف يمثل القادة السياسيون مصالح جميع المواطنين، و

 ليسوا من األغلبية.

 

ن عن ممثلي عقد لقاءات مابينهناك حاجة الى  شعر القادة المشاركون في المقابالت أنمؤتمراتُالمصالحةُالقائمةُعلىُالنتيجة.ُُ -5

مناقشة حلول ملموسة لإلنقسامات في البالد، ولكن االمر يتوقف على إرادة األطراف السياسية إما للعمل بغية مختلف المجموعات 

بإخالص لخلق رؤية موحدة للمصالحة أو عرقلة المناقشة. في حين تم عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات في العراق، شعر 

ت ختلف األحزاب السياسية التي تعرضمثلي م  شاحنات بين م  م  الى من ذلك، أدت فقط  ظم القادة انها لم تسفر عن أي نتائج، وبدال  مع

لإلكراه والتأثير من أطراف خارجية. هناك حاجة إلى نوع مختلف من المنتديات: منتدى يكون لديه هدف واضح للخروج بخارطة 

 التي تم تعريفها بوضوح.األمد، و وسطة وطويلة طريق تتضمن أهدافا قصيرة ومت

 

وعالوة على ذلك، اقترح القادة المشاركون في المقابالت، الذين يعتقدون الى حد كبير ان األحزاب السياسية هي العقبة األساسية 

ح كيفية الضغط على وض  أمام المصالحة، أن خارطة طريق مثل هذه تحتاج إلى أن تكون غير طائفية وتشمل استراتيجيات ت  

على  ،المظاهراتاألحزاب السياسية حتى تستمر في تحديد األولويات وتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها. كما أشار احد قادة 

األحزاب السياسية "ان تنزل الى الشوارع، تلتقي بالناس، وتعرف همومهم، وترد على ما طالبنا به في المظاهرات. عليهم أن 

حين واألديان األخرى، مثل المسيحيين واليزيديين. يجب عليهم أن يكونوا في الميدان من أجل ان يؤمن ]العراقيون[ يهتموا بالناز

 أنهم يعملون حقا من أجل المصالحة الوطنية ".
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إُ -6 م لالم  نتقد العديد من هؤالء القادة التأثير مواجهةُالنفوذُاألجنبيُبواسطةُالوطنيةُوالتعليمُالذيُيتجاوزُالطائفيةُ. لدول األجنبية قس 

في العراق، ورأى البعض أن الكثير من هذا التأثير يأتي من خالل القنوات التلفزيونية الفضائية. في الوقت الذي سوف تستمر فيه 

المحطات الفضائية بأداء دور في المشهد السياسي العراقي، يمكن لقادة الحكومة إعداد استراتيجيات تواصل لبناء الثقة بين 

 لمجتمعات المحلية من خالل حمالت التوعية.ا

 

"العراق  -نتوقع أن تكشف مسحوحاتنا الكمية عن أن الرسائل التي تركز على السيطرة العراقية على الموارد والقرارات العراقية 

على  لبيس   لعراقفي ا ستكون قوية خصوصا   بسبب ان الشيعة والسنة متحدون في شعورهم أن الغرباء كان تأثيرهم –للعراقيين" 

 .األغلب


