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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
فردريـك  ، بقلـم  معهد المشروع األمريكيمنشور في موقع   ،   مهم جداً  إستراتيجيقرير  لت  ترجمة في هذا العدد  

الطريق "  في هذا المعهد، وعنوانه لجنة التخطيط للعراق قبل ، تم إعداده منالمرحلة الرابعة، وهو تقرير كيغن

  " .القادم في العراق

أهم الوثائق   من   ٢٤/٣/٢٠٠٨الصادر بتاريخ   " الطريق القادم في العراق   : "يمكن إعتبار تقرير المرحلة الرابعة    

 ،  تـسعين صـفحة     ، ويمكن إعتبار هذا التقرير المتكّون مـن        المنشورة في مواقع مراكز األبحاث لحد اآلن      

، حيـث موعـد إجـراء       ٢٠٠٩الى نهاية عام    ٢٠٠٨خارطة طريق لألمريكان في العراق ، من بدايات عام          

  :تأتي أهمية هذا التقرير من عدة جوانب. إنتخابات مجلس النواب القادم

ـ    العقل اإلستراتيجي للمحافظين الجدد   ، الذي يمثل    معهد المشروع األمريكي  صدوره من     - وا ، الـذين الزال

  .يصنعون القرار االستراتيجي االمريكي ويمسكون بناصيته

وجهة نظـر كاتبـه     ، في المعهد المذكور، أي إن هذا التقرير اليمثل          لجنة التخطيط للعراق  إعداده من قبل      -

  .ومزاجه الشخصي

القـوات  زيادة عدد   ، التي إقترحت    المرحلة األولى ، الذي أعد تقرير     فردريك كيغان  معد هذا التقرير هو،       -

 من قبل الرئيس األمريكي، وتحول      تم تبني هذا اإلقتراح   ، وبالفعل   ٢٠٠٧ ، في بداية عام      األمريكية في العراق  

  .الى حقيقة واقعة على االرض ولحد اآلن

إشتراك أهم مراكز األبحاث في هـذه اللجنـة         إلقاء نظرة فاحصة على أعضاء اللجنة المذكورة، تدل على            -

مريكي، مجلس العالقات الخارجية، معهد بروكينغز ومركز سابان المرتبط بـه، معهـد             معهد السالم األ  : مثل

  .الخ...واشنطن لسياسات الشرق األدنى

، إستمرت إثنا عشر يوماً، تـضمن لقـاءات مـع بعـض             زيارة ميدانية للعراق  إعتمد إعداد التقرير على       -

  .ىالمحافظين ومع قواد عسكريين عراقيين وأمريكيين وشخصيات أخر

، ووجود بعض العبارات األمرية فيه وعمقه ووضوح أفكاره وتعدد جوانبه وجديته،     سلوب صياغة التقرير  إ  -

أهمية هذا التقرير النظريـة والعمليـة أو        مثالً يجب على الرئيس جورج بوش أن يفعل كذا وكذا، يدل على             

 الى الجنوب لإلختالط    إعادة اإلعمار تطبيق بعض المقترحات المتعلقة بإرسال فرق       ويالحظ  .  بالذات التطبيقية

 وأعلن فقبل أيام زار كروكر كربالء والنجفبالشيعة وفهمهم بشكل أعمق أوالً  ولمواجهة النفوذ االيراني ثانياً،        

، تقرير التطبيقـي المهـم    ومن ناحية أخرى يعتبر هذا ال     . إرسال الفرق المذكورة، عمالً بتوصية التقرير هذا      

الرئيس األمريكي والمسؤولين التنفيذيين الكبار في الواليـات المتحـدة،   ال ينتجـون               شاهداً أخراً على أن     
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 لذلك، األمر الذي ترك لمطابخ ومصانع       ايملكون الوقت الكافي  ، ألنهم ل  الخطط اإلستراتيجية التطبيقية الكبرى   

ـ          رغين فيهـا، مثـل     األفكار والخطط اإلستراتيجية، أعني مراكز األبحاث اإلستراتيجية، وللمتخصصين المتف

فردريك كيغان، العقل اإلستراتيجي الالمع، المتفرغ والمقيم في معهد المشروع األمريكي المـذكور أعـاله،               

  .والذي لديه فهم إستراتيجي وإدراك عميق لمايجري في العراق

ـ               اذ الخطـوات   لذلك وبناءاً على ذلك، يستحق هذا التقرير الترجمة واإلهتمام الكافي والتأمل وأخذ العبرة وإتخ

لمـا ينطـوي عليـه مـن حقـائق      العملية الالزمة، ويستحق التحليل والتفسير وإعادة الدراسة واإلسـتنتاج،    

  . إستراتيجية تطبيقية

الـصادر  )  صـفحة  ٥٠- خطة للنجاح في العراق   : إختيار النصر  ( المرحلة األولى  إقترح تقرير    -: مالحظة

ة في العراق، وهذا ما تم تطبيقه وتنفيذه، األمر الذي الذي أدى             األمريكي زيادة عدد القوات   ٥/١/٢٠٠٧بتاريخ  

  .الى إنخفاض مستويات العنف بشكل ملحوظ، وهو ما كانت تدعو وتهدف اليه هذه الزيادة

الصادر بتاريخ )  صفحة٦٦ -خطة للنجاح في العـراق : إختيار النصر ( المرحلة الثانيةتناول تقرير   -

 في بغداد وأطرافها باإلضافة الى األنبار، مـن الزاويـة           اب األمن إستتب ، فترة ما بعد      ٢٥/٤/٢٠٠٧

 والتركيز على المشاريع الصغيرة الفرديـة، التـي         إعادة اإلعمار اإلقتصادية وضرورة البدأ بفعاليات     

وتطـرق  . تساعد في إيجاد فرص عمل بشكل سريع، وضرورة إعادة تشغيل بعض المعامل الحكومية          

  .لقوات العراقية، والى جهود بناء دولة القانونالتقرير الى جهود تدريب ا

 -تحديات إستراتيجيات الخروج من العـراق     : ليس هناك طريقاً أوسطاً    ( المرحلة الثالثة تناول تقرير    -

 مـن العـراق،     اإلنـسحاب المرحلـي    ، الرد على خطـة       ٦/٩/٢٠٠٧الصادر بتاريخ   )  صفحة ٣٦

وناقش تفاصيلها، التي تدعو الى إعـالن جـدول         ،  مركز األمن األمريكي الجديد   المطروحة من قبل،    

  .  وإعدادها لتسلّم مسؤولية حفظ األمنتدريب القوات العراقيةزمني لإلنسحاب، والتركيز على جهود 

  :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو

http://www.aei.org/publications/pubID.27686/pub_detail.asp 
 
 
 
 

http://www.aei.org/publications/pubID.27686/pub_detail.asp
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لدى الواليات فرصة لتحقيق أهدافها االساسية في العراق من خالل، بناء دولة مسالمة ومستقرة وعلمانية 

 وديمقراطية، وحليف معتمد في الصراع ضد االرهاب السني والشيعي
  
 

ت المتحدة بإعادة ترتيب موقفها في الشرق االوسط، ومن االعتماد على دول مثل هذا االنجاز سيسمح للواليا

معادية للديمقراطية مثل مصر والعربية السعودية، والى االعتماد على شريك قوي وديمقراطي، يرفض 

 مواطنوه وبصراحة القاعدة واالرهاب بشكل عام
  
 

ي العراق، يسمح بتحول العراق الى حاجز منيع إن نمو العواطف المناهضة لاليرانيين بين السنة والشيعة ف

 أن يستعيد دوره في - وبمساعدة الواليات المتحدة-أمام االهداف االيرانية في المنطقة، والعراق قادر على

 موازنة النفوذ االيراني، وبدون أن يشكل تهديداَ في المنطقة، كما كان في عهد صدام حسين
  
 

 :إغتنام هذه الفرصة يتطلّب
  
 

 سب الحرب ضد االرهابيين والمتمردينك
  
 

 التوسط بين المجموعات المتخاصمة والمتباعدة  
  
 

 تشجيع نمو ديمقراطية تمثيلية وشمولية، الذي هو جاٍر فعالَ اآلن  
  
 

 االستمرار في بناء قابلية قوات االمن العراقية على القتال والنأي بنفسها عن االنحياز والطائفية  
  
 

 رد الضرورية النجاز هذه االهدافتوفير الموا  
  
 

اآلن، هو الوقت المالئم للمراجعة والنظر في الفرص االكبر والتحديات التي نواجهها في العراق، ورسم 

            . إستراتيجية طويلة المدى، ليس فقط لتحكيم ولكن الستثمار النجاحات  التي حققناها

 بعةهذا هو هدف تقرير المرحلة الرا
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  ملخص تنفيذي

هدافها االساسية فـي    أ فرصة لتحقيق    لدى الواليات 

بناء دولة مـسالمة ومـستقرة      العراق من خالل،    

يمقراطية، وحليف معتمد في الصراع     وعلمانية ود 

مثل هذا االنجـاز    . ضد االرهاب السني والشيعي   

بإعادة ترتيب موقفها في    سيسمح للواليات المتحدة    

من االعتماد على دول معاديـة      والشرق االوسط،   

الـى  وللديمقراطية مثل مصر والعربية السعودية،      

االعتماد على شريك قوي وديمقراطـي، يـرفض        

. احة القاعدة واالرهاب بشكل عام    مواطنوه وبصر 

نمو العواطف المناهضة لاليرانيين بين السنة      إن  

، يسمح بتحول العـراق الـى       والشيعة في العراق  

 أمام االهداف االيرانية فـي المنطقـة،         منيع حاجز

 - وبمساعدة الواليات المتحدة   -والعراق قادر على  

 ،يستعيد دوره في موازنـة النفـوذ االيرانـي        أن  

، كما كان في    ن يشكل تهديداَ في المنطقة    وبدون أ 

 ٢٠٠٧عمليات التحـالف فـي      .  صدام حسين  عهد

ب للقاعدة، وكان ذلـك     تعاملت مع االندفاع المخرّ   

النجاح ورد فعل العراقيين تجاهه، قد فـتح بابـاَ          

أهدافاَ إيجابية مهمة في العـراق، و فـي         النجاز  

  .المنطقة ككل

  :بإغتنام هذه الفرصة يتطلّ

  :رب ضد االرهابيين والمتمردينكسب الح -

o         االستمرار في حمايـة الـسكان العـراقيين

ومساعدة القوات االمنية العراقية للسيطرة على كالَ       

 . الطائفي واالرهابي–من العنف العرقي 

o   والتمرد السني فـي     القاعدة في العراق  دحر 

نفـسهم فـي    أعادة بناء   إآخر معاقلهم ومنعهم من     

 .رةالمناطق المحّر

o المجموعات الخاصـة   مرار في مهاجمة    االست

سـتهداف  إ.  في العـراق   المدعومة من قبل ايران   

تـصالهم  إقياداتهم وقواعدهم المساندة ومنع خطوط      

 .مع ايران

o   ومنـع  تشتيت جيش المهـدي االستمرار في 

 .عادة بناءه كقوة قتالية منظمة ومتجانسةإ

التوســط بــين المجموعــات المتخاصــمة  -

  :والمتباعدة

o   والعمل معهم   المتطوعين المحليين باالحتفاظ 

المجتمع العراقـي   ب لدمجهمومع الحكومة العراقية    

 .والحياة السياسية

o           دعم البعثة الخاصـة لالمـم المتحـدة فـي

 المثيـر للجـدل بـين       ١٤٠التفاوض حول البند    

 .االكراد والعرب

o      مجالس المساعدة في ربط الحكومات المحلية و

ل، فـرق   الوطنية من خـال   الحكومة   و المحافظات

 المدمجـة  والفـرق    في المحافظات إعادة االعمار   

مـا  لكفيها، وهيكل قيادة جيش الواليات المتحـدة،        

 .تصاالتهم الحكوميةإلعراقيون ر اطّو

o    وعلى  طالق سراح المعتقلين  إاالشراف على ،

الخصوص العرب السنة، وإعـادة دمجهـم فـي         

 .المجتمع العراقي

ة، تشجيع نمو ديمقراطية تمثيليـة وشـمولي      -

  :اآلنفعالَ  الذي هو جاٍر

o    ٢٠٠٨نتخابات  إلمن  توفير األ دعم ومساعدة 

 ٢٠٠٩نتخابات البرلمان في إو

o   فـي كـال     زرع بذور حركة ناشئة   مساعدة ،

حزاب سياسية  أالمجتمعين السني والشيعي لتطوير     

 تمثيلية للتنافس في االنتخابات
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o  د  التـي تهـدّ    الجهود الشريرة حتواء  إردع و

ه العملية الديمقراطية فـي     او تشوّ وتقتل المرشحين   

 االشهر التي تسبق االنتخابات

االستمرار في بنـاء قابليـة قـوات االمـن           -

 عن االنحيـاز    االعراقية على القتال والنأي بنفسه    

  والطائفية

o        دعم زيادة عدد القوات االمنية العراقية، التي

 هي جارية اآلن

o        تعجيل تجهيز القوات االمنية العراقية ووفـق

 ،  امج االمريكي للمبيعات العسكرية الخارجية    البرن

 ي طرق آخرىأاو 

o    شراك وحدات التحـالف مـع      إاالستمرار في

فـضل طريقـة    أالوحدات العراقية في العمليات، ك    

 لتحسين الكفاءة القتالية لتلك الوحدات

o     من  النشاطات الطائفية االستمرار في تعقيب 

قبل وحدات القوات االمنيـة العراقيـة، وبالـذات         

لشرطة الوطنية والشرطة العراقية، والضغط على      ا

الحكومة العراقية التخاذ االجراءات المناسبة النهاء      

 مثل هذه النشاطات

توفير المـوارد الـضرورية النجـاز هـذه          -

  :االهداف

o    فـي   االقل بخمسة عشر لواءاَ   االحتفاظ على 

مكانيـة  إ، مـع    ٢٠٠٩العراق حتى كانون الثاني     

 ٢٠٠٨ي خريف وشتاء زيادة بسيطة في القوات ف

o         تمديد وتوسيع برنامج القيادة للـدعم المـالي

 لحاالت الطوارئ

o        توسيع مقدار أموال المـساعدة المخصـصة

العادة إعمار العراق، الضرورية اليجاد حـوافز       

وآليات في مساحات تكون فيها القوات االمريكيـة        

 مقيدة

o         االشارة الى القيود القانونية علـى إسـتعمال

ية التابعة لوزارة الخارجية االمريكية،     الموارد المال 

خـرى  ألدعم المتطوعين المحليين وتأسيس برامج      

عادة تأهيلهم  إذات معنى، لنزع سالح الميليشيات و     

 ودمجهم

o         االستمرار في التعريـف والتعيـين الـسريع

للخبراء المدنيين لمساعدة الحكومة وقواتها االمنية      

جيـد  في بناء القابلية الضرورية للعمـل بـشكل         

 مستقل و

ن نـساعد   أيجـب   . واضـح  الطريق الذي أمامنا  

العراقيين فـي دحـر المتطـرفين واالرهـابيين         

هذه المهمة هي   .  السنة منهم والشيعة   ،والمتمردين

يجب أن نتوسط في    . جارية وعلى شكل حسن اآلن    

الجدال الدائر بين العراقيين، على المستوى المحلي       

 وجود االمـم     والوطني، وبالترابط مع   حافظاتوالم

المتحدة في العراق، ومع اآللية العراقية لحل هـذه         

يجب أن ندعم تلك العناصر في المجتمع       . النقاشات

العراقي والحكومة، التي تتقـارب بـشكل كبيـر         

مصالحهم مع مصالحنا، وبالذات الجيش العراقـي        

والحركــات الناشــئة فــي المجتمعــات الــسنية 

ن العراق فـي     يجب أن نتعهد بالدفاع ع    . والشيعية

وجه تدخالت او هجمات جيرانه، لتشجيع ظهـور        

 والعواطف المـضادة لاليـرانيين    الوطنية العراقية   

يجـب أن   . التي بدأت بوادرها بالبروز في العراق     

نساعد العراقيين في االنتخابـات القادمـة، التـي         

اذا .ستكون فترة حساسة لتشكيل دولة العراق الفتية      

اليـة واذا مـا لعبـت       ما إستمرت االتجاهات الح   

الواليات المتحدة دورها بشكل مناسب، فـستؤدي       
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 الـى ظـروف     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨االنتخابات فـي    

تقود العـراق الـى     إجتماعية وسياسية وإقتصادية    

، تعتمد علـى    عالقات قريبة مع الواليات المتحدة    

  .المصالح والتهديدات واالهداف المشتركة

  مقدمة

إن االكثريـة   . إنتهت الحرب االهلية في العـراق     

الطاغية من العراقيين من كل الطوائف واالعراق       

طردت . ، أيديولوجيتها وطريقتها  القاعدةقد رفضت   

بإسـتثناء  (  من أغلب المناطق الحـضرية       القاعدة

، وتم خفض   )الموصل ، التي سيتم تطهيرها الحقا     

قدرتها على القيام بهجوم كبير عبرالعراق بـشكل        

 وسقط في مـستنقع     ق قد تمزّ  جيش المهدي . كبير

 المدعومـة   المجموعات الخاصة . االقتتال الداخلي 

من قبل ايران، إستمرت بهجماتها مستعملة االسلحة       

واالساليب المتطورة والزالت تثير القلق، ولكـنهم       

يزدادون عزلة عن الجماهير وعن دعمهم من قبل        

الشيعة، ويواجهون التوترات مع التيار األصلي في       

النخفاض الشديد فـي العنـف      ن ا إ. جيش المهدي 

ممزوجاَ مع نمو بوادر الضغط الـسياسي، جعـل         

 ،الحكومة المركزية تتقدم في مجال سن القـوانين       

جل االنفاق المـالي علـى      أن تزيد الجهود من     أو

ن المكاسب المحققة مـن     إ. عادة االعمار إالتنمية و 

داء أخـذ   أقبل الجيش العراقي تثير االعجـاب، و      

لشرطة الوطنية بالتحسن، على    الشرطة العراقية وا  

 ٢٠٠٦في كانون االول    . الرغم من وجود المشاكل   

ن الواليات المتحدة وحلفاءها العـراقيين      أكان يبدو   

غلب االتجاهـات   أ. ينحدرون نحو الهزيمة والفشل   

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية في     

ن مهمتنـا   إ. العراق تتحرك اآلن باالتجاه الصحيح    

. بهـذا االتجـاه   جعلها، تتحرك   يست ببساطة   هي ل 

 هو الوقت المالئم للمراجعـة والنظـر فـي          ،اآلن

 نواجههـا فـي     الفرص االكبر والتحـديات التـي     

 ليس فقط   ،ستراتيجية طويلة المدى  إالعراق، ورسم   

. لتحكيم ولكن الستثمار النجاحات  التـي حققناهـا   

  .هذا هو هدف تقرير المرحلة الرابعة

سيحتاج .  الفرصة سوف لن يكون سهالَ     إن إغتنام هذه  

الى االستمرار في الجهود الناجحة  لمواجهة االرهـاب      

والتمرد، بينما يتم تطوير إطار فكري للتفكير بالمراحل        

االعـداء الحـاليون،    . اآلتية من تنمية الدولة العراقية    

يحاولون تحسس وإستعادة مواطئ أقدامهم، وسـتنخرط       

حالف وبشدة فـي عمليـات      القوات العراقية وقوات الت   

ولكـن  . لمنعهم من النجاح  ،   ٢٠٠٨المواجهة في عام    

النجاح الطويل االمد في العراق، يحتاج الـى تطـوير          

، ستراتيجية منسجمة لبناء االمة وبناء الديمقراطيـة      إ

تكون مواجهة االرهاب والتمرد جـزءاَ واحـداَ        سالتي  

ـ      إهناك  . منها فقط  ى تجاهات عديدة في العراق تشير ال

على الرغم مـن العيـوب      . مكانية نجاح هذه الجهود   إ

المعروفة جيداَ في الحكومة االمريكية، مـن الممكـن         

 ، اذا   ستراتيجية متناسقة وطويلة االمد   إنجاز  إتطوير و 

درك المسؤولون الرئيسيون  فـي االدارة الحاليـة         أما  

عادة التعهد بالنجاح في    إوفي الكونغرس، الحاجة الى     

صبح النجـاح   ألخصوص اآلن، حيث    ، وعلى ا  العراق

 خيـاراَ ممكنـاَ، واليمكـن       ن الفشل هو دائماَ   إ. ممكناَ

جتناب العواقـب التـي     إسوف اليمكن   . ضمان النجاح 

ن بعض الوعود ستفضي على االقل الى       إ و ،تتبع التقدم 

صبح مـن   أول مرة عبر السنين،     ولكن وأل . االحباطات

جاح صـار   ن هذا الن  إالممكن القول وبكل ثقة بالنفس،      

، ليس فقط الحل الجيـد والكـافي، مـا          ممكناَ بالتأكيد 

ستعلن االنتـصار   " خرى،  أدارة  إن إ سيسمح بهذا، او    

ولكن النجاح الحقيقي   ،  "نكار مقبول إ" مع  " واالنسحاب  

هو الذي سيدفع وبقوة المصالح االمريكية في الشرق        

  .االوسط وعبر العالم
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