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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
ـ          لمقالة   لخيص وت  ترجمة في هذا العدد   ر إستراتيجية مهمة منشورة في موقع مركز سابان األمريكي، الذي يعب

 وتشتيتها بـين    مفهوم المركزية السلطة  ، ويالحظ هنا التركيز على      عادة عن وجهات نظر اللوبي الصهيوني     

  :، ولنطالع معاً النصوص التاليةالمحافظات

  .تبقى الحكومة المركزية عائقاً رئيسياً، بالرغم من التقدم الحاصل في الشمال والغرب والمركز -

توزيـع  إستبدال الحكومة بأخرى قادرة على ذلك، أو تهميشها وإهمالها لفترة من السنين، عن طريق   -

 .السلطة المركزية بين المحافظات والبلديات والحكومة االقليمية الكردية

المركزية أكبر فـي المـوارد       بإتجاه   وأخيراً ولربما األهم، المتابعة من قبل الواليات المتحدة للدفع         -

 .والسلطات

، كما  الكانتوناتعلى المدى القصير والمتوسط، لعلّه من الضروري للعراق، التحرك بإتجاه قريب الى              -

كل محافظة ومنطقة تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي، يقلل الحاجـة  عليه الحال في سويسرا، حيـث   

 .ميع العرقية والدينيةالى التنسيق مع بغداد، وسط مختلف المجا

إن رغبة الواليات المتحدة للدفع بإتجاه  إنتخابات جديدة، قد تجعل الحكومة الحالية أكثر ليونة ورغبة                 -

 من الممكن أن يفعل نفس الـشيئ، أو أن يـدفع الحكومـة              الضغط بإتجاه الالمركزية  . في التسوية 

أو أن تساعد على ظهور عناصر محليـة        للدعوة الى إنتخابات جديدة في محاولة لالحتفاظ بسلطتها،         

 .جديدة مستقلة، تستطيع أن تقف بوجه أمراء الحرب

بـالتزامن  (وهناك عامل ضغط آخر يمكن حصوله من التعامل المناسب مع التهديد بالبقاء واالنسحاب               -

 أن   من الممكـن   ،)مع مخاوف الشيعة، المتعلقة بظهور صحوة االنبار، التي أوجدت ثقالً سنياً مقابالًَ           

ل الالمركزيةيكون كافياً إلقناع البرلمان، بتمرير القوانين التي تسه.  

  :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو

http://www.brookings.edu/articles/2007/1231_iraq_pollack.aspx 
 
 
 



 التحدي الصهيوين             )١٨٤(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                            ٧  من٣                                          ٢٠٠٨ -تشرين األول  

 

 
 
هناك ثالث معضالت، يجب على االمريكان أن يواجهوها، اذا ما أرادوا تحويل النجاح االخير الى نصر، االمر 

  أكثر مما يستدعي القليل من الحظالكثير من المهارة،الذي يتطلب 
 
 

 ، بسبب  رئيسياًتبقى الحكومة المركزية عائقاًبالرغم من التقدم الحاصل في الشمال والغرب والمركز، 

المصالح الشوفينية الشيعية، وعلى الخصوص مصالح كبار أمراء الحرب الشيعة، وعلى حساب البلد كله، 

 وعلى حساب االقليات المختلفة
 
 

ولذلك ولرفع هذه المشكلة المهمة، البد للواليات المتحدة وحلفائها، من العراقيين ودول الجوار والمجتمع 

االعتماد على هذه الحكومة للتوصل الى التسويات، التي التستطيع : لوك ثالث طرقالدولي االوسع، من س

توزيع إنجازها، إستبدال الحكومة بأخرى قادرة على ذلك، أو تهميشها وإهمالها لفترة من السنين، عن طريق 

  والبلديات والحكومة االقليمية الكرديةالسلطة المركزية بين المحافظات
 
 

متحدة أن تهدد باالنسحاب بأسلوب مناسب، للضغط على القادة العراقيين للتوصل الى التسوية على الواليات ال

 الالزمة، وعليها أن تربط تواجد القوات بمدى التقدم الحاصل في مسار المصالحة
 
 

اذا ما فشلت هذه الضغوط، فيجب على الواليات المتحدة أن تعمل مع المجتمع الدولي إلستبدال الحكومة 

مركزية، ليس بإحالل إئتالف محل آخر، داخل البرلمان الحالي، ولكن بتقديم تاريج إجراء االنتخابات من ال

برلمان جديد بالكامل للحصول على ٢٠٠٩ ، أو أوائل ٢٠٠٨ الى أواخر ٢٠٠٩أواخر   
 
 

افي، من الممكن أن فإن االنتخابات الجديدة وفي ظل قانون جديد يعتمد على القوائم المفتوحة، أو التمثيل الجغر

 يسفر عن برلمان أفضل، اليسيطر عليه أمراء الحرب الشيعة، يرغب بالتسوية والحكم بعدالة
 
 

  في الموارد والسلطاتالمركزية أكبروأخيراً ولربما األهم، المتابعة من قبل الواليات المتحدة للدفع بإتجاه 
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لعراق، التحرك بإتجاه قريب الى الكانتونات، كما عليه على المدى القصير والمتوسط، لعلّه من الضروري ل

، يقلل الحاجة الى التنسيق مع تتمتع بما يشبه الحكم الذاتيالحال في سويسرا، حيث كل محافظة ومنطقة 

 بغداد، وسط مختلف المجاميع العرقية والدينية
 
 

لحكومة الحالية أكثر ليونة ورغبة في إن رغبة الواليات المتحدة للدفع بإتجاه  إنتخابات جديدة، قد تجعل ا

 من الممكن أن يفعل نفس الشيئ، أو أن يدفع الحكومة للدعوة الى الضغط بإتجاه الالمركزية. التسوية

إنتخابات جديدة في محاولة لالحتفاظ بسلطتها، أو أن تساعد على ظهور عناصر محلية جديدة مستقلة، 

 تستطيع أن تقف بوجه أمراء الحرب
 
 

بالتزامن مع ( عامل ضغط آخر يمكن حصوله من التعامل المناسب مع التهديد بالبقاء واالنسحاب وهناك

، من الممكن أن يكون كافياً )مخاوف الشيعة، المتعلقة بظهور صحوة االنبار، التي أوجدت ثقالً سنياً مقابالًَ

  تسهل الالمركزيةإلقناع البرلمان، بتمرير القوانين التي
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سجاالت العراق : يادة القواتما بعد ز

  القادمة

مركز سابان /رئيس قسم االبحاث/كينيث بوالك: بقلم

  لسياسة الشرق االوسط 

  ٣١/١٢/٢٠٠٧ –نيو ريببلك ذي صحيفة  

، بعد االشادة بالنجاحات االمنية التي تحققت أخيراً

بعد تطبيق سياسة تعزيز القوات االمريكية في 

يشير الى أن ، نباربصحوة االالعراق، وبعد االشادة 

هناك ثالث معضالت، يجب على االمريكان أن 

يواجهوها، اذا ما أرادوا تحويل النجاح االخير الى 

نصر، االمر الذي يتطلب الكثير من المهارة، أكثر 

 .مما يستدعي القليل من الحظ

، سحب القوات االضافيةبعد أن يتساءل عن إمكانية 

يقول بأن الوضع ، عودة نشاط القاعدةوعن إمكانية 

، اذا االنبار ونينوىاالمني الجيد الحاصل أخيراً في 

ما حافظ على إستمراره في االشهر القادمة، فإن 

وبخالف ذلك، فإن . هناك فرصة جيدة لخفض القوات

إما أن نمنع ،  نواجه خياراًَ صعباًَعلينا كأمة أن 

، التي ستثير إشتعال الحرب االهلية الشاملة

و االستنتاج بأن العراق قد أاالضطراب في المنطقة، 

ضاع، وإعادة نشر القوات والموارد في محاولة 

  .إلحتواء الفوضى الحاصلة

أهمية الجنوب السكانية والدينية بعد أن يشير الى 

، والوضع المزري في الجنوب، واالقتصادية

وضعف ، وسيطرة الميليشيات وأمراء الحرب عليه

طرة الحكومة المركزية هناك، يذكّر بأن النجاحات سي

النسبية المتحققة في الشمال والغرب والمركز، كانت 

واذا كان المطلوب . وجود القوات االمريكيةبسبب 

منها  االستمرار في إحراز التقدم في تلك المناطق، 

ومن الواضح . فإن هذا يتطلّب من عامين الى خمسة

ستقرار في النصف أنه اليمكن الحفاظ على اال

  . الشمالي اذا ما إنزلق النصف الجنوبي الى الفوضى

يعتقد المسؤولون األمريكان، بأن إعادة االستقرار الى 

الجنوب، هي مسؤولية القوات العراقية، وبمساعدة 

، وهذا ما ال االستشارة والدعمأمريكية في مجال 

يمكن تحقيقه، بسبب عدم تهيؤ هذه القوات لهذا 

 واليمكن إرسال قوات من مناطق أخرى، .التحدي

وبعبارة . خشية تردي االوضاع فيها مرة أخرى

ن إلنجاز هذه يالعراقيون غير مستعدأخرى، 

مر الذي سيؤدي ، األالمهمة، إالّ بعد عدة سنوات

اف أي تقدم آخر عخالل هذه الفترة، الى تعقيد وإض

  .في الشمال والغرب والمركز

مريكية أخدام قوات البديل يمكن أن يكون بإست

، كما كان عليه الوضع في الشمال وعراقية كبيرة

ولكننا لسنا في وضع يمكننا من . والغرب والمركز

عامين الى ثالثة اال بعد حل، ال مثل هذاإستخدام 

 .  أعوام

في نفس الوقت يجب على الواليات المتحدة العمل مع 

 بما  واالمم المتحدة وجيران العراقحلفائنا العراقيين 

منع فيهم ايران، وكل جهة ترغب في المساعدة على 

.  بشكل سريع جداًتدهور االوضاع في الجنوب

الجنرال بالتأكيد هناك قادة جيدون في الجنوب مثل 

وهؤالء . موحان حافظ والجنرال جليل خلف

يحتاجون الى كل أنواع الدعم المادي والعسكري ، 
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 كله الى لتمكينهم من االوقوف أمام إنزالق البلد

 .الحضيض بسبب تدهور الوضاع في الجنوب

بالرغم من التقدم الحاصل في الشمال والغرب 

 ، تبقى الحكومة المركزية عائقاً رئيسياًوالمركز، 

، وعلى بسبب المصالح الشوفينية الشيعية

، وعلى مصالح كبار أمراء الحرب الشيعةالخصوص 

 .ةحساب البلد كله، وعلى حساب االقليات المختلف

ولذلك ولرفع هذه المشكلة المهمة، البد للواليات 

المتحدة وحلفائها، من العراقيين ودول الجوار 

: ثالث طرقوالمجتمع الدولي االوسع، من سلوك 

االعتماد على هذه الحكومة للتوصل الى التسويات، 

التي التستطيع إنجازها، إستبدال الحكومة بأخرى 

لها لفترة من و تهميشها وإهماقادرة على ذلك، أ

السنين، عن طريق توزيع السلطة المركزية بين 

.المحافظات والبلديات والحكومة االقليمية الكردية

على الواليات المتحدة أن تهدد باالنسحاب بأسلوب 

مناسب، للضغط على القادة العراقيين للتوصل الى 

التسوية الالزمة، وعليها أن تربط تواجد القوات 

 .صل في مسار المصالحةبمدى التقدم الحا

اذا ما فشلت هذه الضغوط، فيجب على الواليات 

إلستبدال المتحدة أن تعمل مع المجتمع الدولي 

، ليس بإحالل إئتالف محل آخر، الحكومة المركزية

داخل البرلمان الحالي، ولكن بتقديم تاريج إجراء 

 ، أو ٢٠٠٨ الى أواخر ٢٠٠٩االنتخابات من أواخر 

 .صول على برلمان جديد بالكامل للح٢٠٠٩أوائل 

المشكلة الرئيسية هي أن البرلمان الحالي يسيطر 

عليه أمراء الحرب الذين اليمثلون العراقيين، وتم 

، نظام القائمة المغلقةوصولهم الى البرلمان بسبب 

وإعترض السنة على النتائج وأثاروا إتهامات 

فإن واذا ما إستمر التحسن في االوضاع، . التزوير

االنتخابات الجديدة وفي ظل قانون جديد يعتمد على 

 أو التمثيل الجغرافي، من الممكن القوائم المفتوحة،

أمراء أن يسفر عن برلمان أفضل، اليسيطر عليه 

 .يرغب بالتسوية والحكم بعدالة، الحرب الشيعة

وأخيراً ولربما األهم، المتابعة من قبل الواليات 

ية أكبر في الموارد المتحدة للدفع بإتجاه المركز

إن حكومة المالكي وعلى الخصوص . والسلطات

 التابع له، يشكلون ،  المقتدر والمضرمكتب القيادة

، يمنعون اآلخرين من بناء قواتهم قوة في وجه التقدم

ن صرف االموال، عاالمنية الخاصة، يمتنعون 

يطلبون حذف االفراد المحترفين، يشجعون على 

ما كان تأثير الحكومة ذلك كلّل. الشوفينية الشيعية

المركزية أقل، كلما كبر إحتمال تأمين أمن السكان 

التوصل الى تسويات ومن قبل االمريكان والعراقيين، 

سياسية محلية، وبناء االقتصاد على المستوى  

على المدى القصير والمتوسط، لعلّه من . المحلي 

ك بإتجاه قريب الى الضروري للعراق، التحر

ونات، كما عليه الحال في سويسرا، حيث كل الكانت

محافظة ومنطقة تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي، يقلل 

الحاجة الى التنسيق مع بغداد ، وسط مختلف 

 .المجاميع العرقية والدينية

. هذه التحركّات تكمل بعضها البعض اآلخر وتعززها      

إنتخابـات  إن رغبة الواليات المتحدة للدفع بإتجـاه          

أكثر ليونة ورغبة    قد تجعل الحكومة الحالية      ،جديدة

الضغط بإتجاه الالمركزية من الممكـن      . في التسوية 

، أو أن يدفع الحكومة للـدعوة       أن يفعل نفس الشيئ   
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الى إنتخابات جديدة في محاولة لالحتفاظ بسلطتها، أو     

، ظهور عناصر محلية جديدة مستقلة    أن تساعد على    

وهناك عامـل   . بتستطيع أن تقف بوجه أمراء الحر     

التعامل المناسب مـع    ضغط آخر يمكن حصوله من      

بالتزامن مـع مخـاوف      (التهديد بالبقاء واالنسحاب  

، التي أوجدت   صحوة االنبار الشيعة، المتعلقة بظهور    

، من الممكن أن يكون كافياً إلقنـاع        )ثقالً سنياً مقابالًَ  

   .بتمرير القوانين التي تسهل الالمركزيةالبرلمان، 

  


