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هلخص البحث

على الرغم من اإلنقسامات الداخلية العميقة والتهديد األمني الخطير الذي مثلو تنظيم
"داعش" ،واإلنهيار المالي بسبب انخفاض أسعار النفط ،إال أن ىناك مؤشرات إيجابية في
المسار العراقي تستحق التعاون والدعم من القوى اإلقليمية والدولية .ولعل اإلنتصارات التي
حصدتها تكاتف الجهود العراقية السنية والشيعية لتحرير الجغرافيات المحلية السيادية العراقية
من بذور الرعب التي زرعتها تنظيمات إرىابية يمكن أن تكون مدخلً ىاماً ومقاربة وطنية ىامة
ستلعب دوراً كبيراً في وضع أسس إعادة الثقة بين المكونين ،بالتالي ما ينعكس على بناءات
العملية الديمقراطية للمجتمع العراقي .فعلى الرغم من التوترات والصراعات العديدة التي
أصابت العلقات السنية  -الشيعية في السنوات األخيرة .فإنو ال بديل وال أمل إال بالتعايش
في ظل دولة موحدة المركزية مع مشاركة عادلة في السلطة.
ىذا في إطار تراجع القوى اإلقليمية عن منطق الحرب اإلقليمية المدمرة واستخدام

نفوذىا للتأثير على القيادات السنية والشيعية في العراق للقبول بالتعايش والتوافق حول صيغة
سياسية أمنية مشتركة .كما يمكن للقوى الدولية وبالتنسيق مع القوى اإلقليمية ،التعاون
والسعي في ىذا اإلتجاه ،ما يمكن أن يساعد القادة في بغداد وفي الجغرافيات الطرفية
المحيطة بالعاصمة ،من سائر اإلتجاىات ،في بناء األرضية المطلوبة.
لقد واجو العراقيون صموداً منقطع النظير في وجو التحديات الضخمة التي واجهتهم
في السنوات والعقود الماضية وقد أحرزوا اليوم تقدماً ملحوظاً في الحرب ضد "داعش" ،لكن
العراق ما زال بحاجة إلى مساعدة عاجلة واستشراف أمني لتفادي اإلنهيار والوصول إلى بر

األمان.
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Abstract
Despite the deep internal divisions, the serious security threat
posed by the "ISIS" organization and the financial collapse due to low
oil prices, there are positive signs in the Iraqi track that deserve the
cooperation and support of the regional and international powers.
The victories achieved by the Iraqi and Shiite efforts to liberate the
local Iraqi nationalities from the seeds of terror planted by terrorist
organizations can be an important input and national approach that
will play a major role in laying the foundations for restoring trust
between the two components. Despite many tensions and conflicts that
have affected Sunni-Shiite relations in recent years. There is no
alternative but to coexist under a unified and decentralized State with
a fair participation in power.
This is part of regional powers retreating from the logic of the
destructive regional war and the use of its power to influence Sunni
and Shiite leaders in Iraq to accept coexistence and consensus on a
common political security formula. The international forces, in
coordination with the regional powers, can cooperate and pursue in
this direction, which can help the leaders in Baghdad and in the
peripheral geographies surrounding the capital, in other directions,
in building the required ground.
Iraqis have faced unprecedented resilience in the face of the
enormous challenges they have faced over the past decades have
made significant progress in the war against Saddam Hussein. But
Iraq still needs urgent help and security to avoid collapse and safety.
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