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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
فـي األصـل   ، وهي ركز بروكينغزم مهمة منشورة في موقع إستراتيجية وثيقةل  وتلخيص  ترجمة في هذا العدد  

 األفكـار   ، ويالحظ هنا التركيز علـى      مقدمة أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي        شهادة  

  :التالية

 القيـام بمبـادرة ديبلوماسـية   ثّ الكونغرس على دعم االدارة االمريكية في التركيز علـى       حورة  رض -

 بـين   سـية متينـة   للتوصل الى تسوية سيا   وباالشتراك مع االمم المتحدة والشركاء الدوليين االساسيين        

 .قاالطراف االساسية في العرا

التنسيق بـين    في هذا المجال الذي يجب أن يعكس الحاجة الى           همية دور االمم المتحدة   أ على   لتأكيدا  -

 .النشاط الديبلوماسي والجهد العسكري االمريكي

 الـصحوات ومحـاربتهم     أهميـة . تسوية سياسية في العراق   ن هذا التحسن االمني المعنى له، بدون        إ -

 .نالرواتب التي تستلمها هذه الصحوات من االمريكاودورللقاعدة 

، األمر الـذي يـساعد      عامل توازن بين الميليشيات السنية والشيعية     ن تواجد القوات االمريكية يعتبر      إ -

 .على إستمرار وقف إطالق النار بين الطرفين

الفيدرالية وتقـسيم   . بالقضايا السياسية االساسية التي تقّسم الشعب العراقي      عدم وجود تفهم بما يتعلق       -

الموارد ونزع سالح الميليشيات وإحتواء البعثيين السابقين في المناصب السياسية الرفيعة وحماية حقوق             

 .تاالقليا

القيام بإستراتيجية ديبلوماسية تركز على مستقبل العراق وتـساعد للتوصـل   يجب أن تبدأ اآلن عملية   -

، أن يقـوم    تواجد القوات االمريكية في العراق    ، في الوقت الذي يستطيع فيه       الى تسوية سياسية شاملة   

ح خيارات ديبلوماسية تتّـسم بالحياديـة والقبـول         يجب أن تطر  . بدعم وتعزيز هذا الجهد الديبلوماسي    

 .ةأمام الرئيس االمريكي القادم للبدأ بالتحرك الجديد وبسرع، الدولي

 ولكـن القـوة لوحـدها         يمكن أن تساعد القوة العسكرية على خلق جو مناسب، لعقد التسوية السياسية،            -

 .التستطيع حفظ السالم

تحديد قائمة القوانين المطلوبة والطلـب مـن الدولـة           -ن االستراتيجية الحالية االمريكية للمصالحة    إ -

 .حسوف لن تنج -العراقية الفاشلة أن تنجزها
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 .كل االحزاب العراقية التي الترتبط بالقاعدة يجب أن تشترك في العملية -

يجب على الالعبين االقليميين ضمان التـسوية الـسياسية، أو علـى األقـل الموافقـة                              ولكي ننجح    -

 .على عدم تقويضها

 .قوات دولية لالشراف على التنفيذإذا ما تم التوصل الى عقد التسوية، فستكون هناك حاجة الى  -

/ هدنة لمـدة خمـس سـنوات   /جندة خمسة زائد واحدأ:  هي االستراتيجية المهمة بعض االعتبارات   إن   -

 .ةالتوسط للتوصل الى إتفافي/الفريق الداعم/ لالعبين االقليميينا/مواقف العراقيين

االقاليم، تقاسم موارد النفط، االحتواء      -الفيدرالية  : أجندة خمسة زائد واحد   إن أية إتفاقية ستدور حول       -

 .ت، نزع سالح الميليشيات ودمجهم، حقوق االقليا)تعديل قانون إجتثاث البعث( السياسي

زائد واحد، هو توقيت االستفتاء على كركوك، األمر الذي يحّرك االكراد بإتجاه االستقالل، وهـو مـا                  -

 .يسحب تركيا وايران الى النزاع

 العراقيين بوضوح، اذا لم يغتنموا هذه الفرصة، فإننا سنقوم بسحب القوات مـن العـراق                إخباريجب   -

 .وسنقوم بتغيير مواقعها، بحيث تكون مناسبة للسيطرة على إنتشار الصراع خارج العراق

  : الرابط التاليلإلطالع على النص األصلي فهو موجود علىو -

http://www.brookings.edu/testimony/2008/0403_iraq_pascual.aspx 
 

 
  

http://www.brookings.edu/testimony/2008/0403_iraq_pascual.aspx
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 االمم ويحثّ الكونغرس على دعم االدارة االمريكية في التركيز على القيام بمبادرة ديبلوماسية وباالشتراك مع

 المتحدة والشركاء الدوليين االساسيين للتوصل الى تسوية سياسية متينة بين االطراف االساسية في العراق
  

يؤكد الكاتب هنا على أهمية دور االمم المتحدة في هذا المجال الذي يجب أن يعكس الحاجة الى التنسيق بين 

 النشاط الديبلوماسي والجهد العسكري االمريكي
  

ويشير هنا الى الصحوات . لكاتب بأن هذا التحسن االمني المعنى له، بدون تسوية سياسية في العراقيعتقد ا

  ومحاربتهم للقاعدة ويشير الى الرواتب التي تستلمها هذه الصحوات من االمريكان
  

ألمر الذي يعتقد الكاتب بأن تواجد القوات االمريكية يعتبر عامل توازن بين الميليشيات السنية والشيعية، ا

  يساعد على إستمرار وقف إطالق النار بين الطرفين
  

ولكن يالحظ في الوقت نفسه عدم وجود تفهم بما يتعلق بالقضايا السياسية االساسية التي تقّسم الشعب 

الفيدرالية وتقسيم الموارد ونزع سالح الميليشيات وإحتواء البعثيين السابقين في المناصب . العراقي

  فيعة وحماية حقوق االقلياتالسياسية الر
  

يجب أن تبدأ اآلن عملية القيام بإستراتيجية ديبلوماسية تركز على مستقبل العراق وتساعد للتوصل الى تسوية 

سياسية شاملة، في الوقت الذي يستطيع فيه تواجد القوات االمريكية في العراق، أن يقوم بدعم وتعزيز هذا 

خيارات ديبلوماسية تتّسم بالحيادية والقبول الدولي ، أمام الرئيس يجب أن تطرح . الجهد الديبلوماسي

  االمريكي القادم للبدأ بالتحرك الجديد وبسرعة
  

إن الجهد الديبلوماسي له سوابق تأريخية متعددة في الحروب االهلية في، البوسنة وكوسوفو وتيمور الشرقية 

لها تدل على أن السالم اليمكن تحقيقه بدون إتفاق وكوالكونغو والسودان وجنوب أفريقيا وشمال إيرلندا، 

  سياسي، يعقد بين االطراف المتحاربة
 

  يمكن أن تساعد القوة العسكرية على خلق جو مناسب، لعقد التسوية السياسية، ولكن القوة لوحدها 

  التستطيع حفظ السالم
 

 يكون واضحاً هو أن االستراتيجية الحالية بالرغم من أن الطريق نحو االستقرار غير مؤكّد، اال أن ما يجب أن

     - تحديد قائمة القوانين المطلوبة والطلب من الدولة العراقية الفاشلة أن تنجزها-االمريكية للمصالحة

  سوف لن تنجح
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نحتاج الى طريقة في العمل جديدة، يجب أن تدار من قبل االمم المتحدة، ويجب على الواليات المتحدة أن تعلن 

  ترحيبها بدور االمم المتحدة في العراق، وأن تنّسق النشاطات العسكرية بشكل يدعم العملية الديبلوماسيةعن 
 

  كل االحزاب العراقية التي الترتبط بالقاعدة يجب أن تشترك في العملية 
 

          ولكي ننجح يجب على الالعبين االقليميين ضمان التسوية السياسية، أو على األقل الموافقة 

  على عدم تقويضها
 

  ذا ما تم التوصل الى عقد التسوية، فستكون هناك حاجة الى قوات دولية لالشراف على التنفيذإ
 

  :فيما يأتي بعض اإلعتبارات االستراتيجية المهمة
 

 /مواقف العراقيين /دنة لمدة خمس سنواته/أجندة خمسة زائد واحد :العناصر االساسية  

  التوسط للتوصل الى إتفافية/الفريق الداعم /قليميينالالعبين اال  
 

 االقاليم، تقاسم موارد النفط، االحتواء -الفيدرالية : إن أية إتفاقية ستدور حول أجندة خمسة زائد واحد

  ، نزع سالح الميليشيات ودمجهم، حقوق االقليات )تعديل قانون إجتثاث البعث( السياسي
 

فتاء على كركوك، األمر الذي يحّرك االكراد بإتجاه االستقالل، وهو ما يسحب تركيا زائد واحد، هو توقيت االست

  وايران الى النزاع
 

يجب التفكير في ضرورة عقد إجتماع رئيسي للتوسط لعقد إتفاقية، تشبه إتفاقية بون الفغانستان وإتفاقية 

 العراقية الرئيسية من جهة ، وتشمل يجب التحضير بعناية لالجتماعات التي تشمل االطراف. دايتون للبوسنة

  كذلك وعلى إنفصال دول الجوار من جهة أخرى
 
يجب أن نُخبر العراقيين بوضوح، اذا لم يغتنموا هذه الفرصة، فإننا سنقوم بسحب القوات من العراق وسنقوم 

  بتغيير مواقعها، بحيث تكون مناسبة للسيطرة على إنتشار الصراع خارج العراق
 

 الستتباب السالم المستقر في العراق، لكي سيتسغرق العقد الكامليجب أن يدرك المجتمع الدولي بأن األمر 

  يصبح مستقراً ومزدهراً
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كيف سيبدو وكيف : ٢٠١٢العراق عام 

  سنذهب الى هناك؟

نائب رئيس ومدير قسم السياسة / كارلوس باسكال: بقلم

  معهد بروكينغز/الخارجية

شهادة مقدمة أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس 

 ٣/٤/٢٠٠٨ - الشيوخ األمريكي

إستراتيجية في البداية يؤكد الكاتب على الحاجة الى 

ويحذّر من  . في العراقسياسية وديبلوماسية

 من العراق، سحاب االمريكيالعواقب الكارثية لالن

 حريق هائل سينتشر في المنطقةألنه سيعقبه 

وسيزيد من مخاطر االرهاب الدولي وسيرفع من 

. أسعار النفط وسيزيد من أعداد الالجئين العراقيين

تسوية سياسية بين ويؤكّد الحاجة الى التوصل الى 

  .الفئات العراقية المتصارعة

رة االمريكية في  على دعم االداويحثّ الكونغرس

القيام بمبادرة ديبلوماسية وباالشتراك التركيز على 

مع االمم المتحدة والشركاء الدوليين االساسيين 

للتوصل الى تسوية سياسية متينة بين االطراف 

يؤكد الكاتب هنا على أهمية . االساسية في العراق

دور االمم المتحدة في هذا المجال الذي يجب أن 

ى التنسيق بين النشاط الديبلوماسي يعكس الحاجة ال

  .والجهد العسكري االمريكي

يجب أن نكون واقعيين، على الرغم من أن : ويقول

 حظوظ نجاح المبادرة الديبلوماسية ليست عالية

  .ولكنها تستحق المحاولة

الخطر الذي في هذه الشهادة سأتناول : ويستمرقائالً

لحالية  بسبب االزمة اتتعرض له القوات االمريكية،

والعناصر الرئيسية لالستراتيجية في العراق، 

 التي والملفات المهمة، الديبلوماسية المعّدلة للعراق

  .أرغب بأن تضمنها هذه اللجنة في مناقشاتها

  التقدم الهش والقلق

التحسن االمني والى إنخفاض يشير الكاتب الى 

 على خطته الجنرال بترايوس، ويمتدح أعمال العنف

  .الجديدة في مواجهة التمرد في العراقالحكيمة 

، المعنى له بأن هذا التحسن االمني يعتقد الكاتب

ويشير هنا الى . بدون تسوية سياسية في العراق

الصحوات ومحاربتهم للقاعدة ويشير الى الرواتب 

  .التي تستلمها هذه الصحوات من االمريكان

وقف إطالق النار الذي أعلنه جيش ويشير الى 

 الذي من الممكن أن يعكس حساباتهم حول ،المهدي

ويشير الى . تأثير الزيادة في القوات االمريكية

وميليشيات  وقوات بدرالمواجهات بين هذا الجيش 

الصراع على  في البصرة، كجزء من الفضيلة

  . والنفوذ في هذه المدينةالسلطة

عامل يعتقد الكاتب بأن تواجد القوات االمريكية يعتبر 

، األمر الذي الميليشيات السنية والشيعيةتوازن بين 

. يساعد على إستمرار وقف إطالق النار بين الطرفين

وبغض النظر عن الصراع الحالي في البصرة، يمكن 

ساعد في تحقّق القول بأن التحسن االمني األخير 

 ٢٠٠٨ من خالل، ميزانية بعض التقدم السياسي

مجالس وقانون العفو العام وإجتثاث البعث وقانون 

  .المحافظات وعالمات التحسن في بعض المحافظات
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عدم وجود تفهم بما ولكن يالحظ في الوقت نفسه 

يتعلق بالقضايا السياسية االساسية التي تقّسم 

الفيدرالية وتقسيم الموارد ونزع . الشعب العراقي

سالح الميليشيات وإحتواء البعثيين السابقين في 

. ية حقوق االقلياتالمناصب السياسية الرفيعة وحما

ولوحظ في الشهر الماضي هشاشة الوضع في 

المناطق الكردية، والدور االيراني اليزال مثار 

ولكنها للجدل، والقوات االمنية العراقية قد تحسنت 

الزالت التستطيع القيام بالعمليات لوحدها، ولم تنجح 

 .الشرطة  في تعزيز حكم القانون

االمريكية، سيثير يعتقد الكاتب بأن سحب القوات 

أعمال العنف من جديد، وسيوحد ويجمع الميليشيات 

التتقبل سيطرة الشيعة على السنية التي الزلت 

والبد من جهود مسؤولة لبحث القضايا ، الحكومة

  .االساسية التي تدفع العراقيين الى االقتتال

 اآلن عملية القيام بإستراتيجية يجب أن تبدأ

تقبل العراق وتساعد ديبلوماسية تركز على مس

في الوقت الذي ، للتوصل الى تسوية سياسية شاملة

يستطيع فيه تواجد القوات االمريكية في العراق، أن 

يجب أن . يقوم بدعم وتعزيز هذا الجهد الديبلوماسي

تطرح خيارات ديبلوماسية تتّسم بالحيادية والقبول 

 الدولي ، أمام الرئيس االمريكي القادم للبدأ بالتحرك

 .الجديد وبسرعة

إن الجهد الديبلوماسي له سوابق تأريخية متعددة في 

البوسنة وكوسوفو وتيمور الحروب االهلية في، 

الشرقية والكونغو والسودان وجنوب أفريقيا وشمال 

وكلها تدل على أن السالم اليمكن تحقيقه ، إيرلندا

. بدون إتفاق سياسي، يعقد بين االطراف المتحاربة

عد القوة العسكرية على خلق جو يمكن أن تسا

مناسب، لعقد التسوية السياسية، ولكن القوة لوحدها 

   .التستطيع حفظ السالم

 عدم التوصل الى عقد التسوية يحذّر الكاتب من

السياسية، ألن المشكلة ستعم كل المنطقة، مشكلة 

الالجئين الذين سيعبرون الحدود، وتدخّل دول الجوار 

شكلة االرهابيين، الذين في الشأن العراقي وم

سيعبرون الحدود تطلعاً للدعم، والقاعدة ستتاح لها 

 كركوكاإلستفتاء حول . الفرصة في إستعادة نشاطها

وتصاعد الشعور القومي الكردي، من الممكن أن 

كل هذه العوامل . ويدعوها الى التدخلتركيا يثير 

وهناك . ستزيد من عدم اإلستقرار حول إسرائيل

 اذا ما قطعت ود آخر في أسعار النفط،صعإحتمال 

 .بعض إمداداته

  إستراتيجية ديبلوماسية جديدة

كل هذه العوامل تقلل من إحتماالت السالم في 

 من أجل اليمنع المحاوالت الجديةالعراق، ولكن هذا 

 .المصالحة

 أن الطريق نحو االستقرار غير مؤكّد، اال بالرغم من

 االستراتيجية أن ما يجب أن يكون واضحاً هو أن

 تحديد قائمة القوانين -الحالية االمريكية للمصالحة

المطلوبة والطلب من الدولة العراقية الفاشلة أن 

  . سوف لن تنجح-تنجزها

 الى األمام مصحوباً ببرنامج واقعي من أجل التقدم

للسالم في العراق، تحتاج االجتماعات االقليمية الى 

تركيز واضح على أجندة محددة، التي هي غير 

  .موجودة لحد اآلن
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 طريقة في العمل جديدة، يجب أن تدار من نحتاج الى

قبل االمم المتحدة، ويجب على الواليات المتحدة أن 

 االمم المتحدة في العراق، تعلن عن ترحيبها بدور

وأن تنسق النشاطات العسكرية بشكل يدعم العملية 

كل االحزاب العراقية التي الترتبط . الديبلوماسية

ولكي ننجح . بالقاعدة يجب أن تشترك في العملية

يجب على الالعبين االقليميين ضمان التسوية 

. السياسية، أو على األقل الموافقة على عدم تقويضها

 ما تم التوصل الى عقد التسوية، فستكون هناك اذا

. حاجة الى قوات دولية لالشراف على التنفيذ

التسويات السياسية إلنهاء الحروب االهلية تحتاج 

الى تحضير هائل والى مفاوضات، األمر الذي ال يتم 

    .الحصول عليه بشكل أتوماتيكي

 من الممكن أن تلعبا دوراً بنّاءاً في الصين وروسيا

دعم االمم المتحدة من أجل البحث عن حصتهما في 

 .العراق

 يوفّر الفرصة للبحث ١٧٧٠قرار مجلس األمن رقم 

تنفيذ هذا . عن المصالحة السياسية في العراق

التعّهد يحتاج الى دعم سياسي واضح وقياسات أو 

 . حسابات حذرة وديبلوماسية ماهرة

لفن إدارة مثل هذه العملية السياسية تحتاج الى ا

تحتاج الى . والمهارة بمقدار ما تحتاج الى العلم

إشراك جميع الالعبين االساسيين في العراق، وكل 

دول الجوار وكل الالعبين اآلخرين المهمين 

الواليات المتحدة واالتحاد االوربي واآلخرين في (

المجموعة الخماسية والمتبرعين الرئيسيين 

  ).ةوالمشاركين االساسيين بالقوات المسلح

  :فيما يأتي بعض اإلعتبارات االستراتيجية المهمة

 ستدور حول أية إتفاقيةإن . العناصر االساسية 

 االقاليم، تقاسم -الفيدرالية : أجندة خمسة زائد واحد

تعديل قانون إجتثاث ( موارد النفط، االحتواء السياسي

، نزع سالح الميليشيات ودمجهم، حقوق )البعث

هو توقيت االستفتاء على زائد واحد، . االقليات

كركوك، األمر الذي يحرك االكراد بإتجاه االستقالل، 

ألن هذه . وهو ما يسحب تركيا وايران الى النزاع

الملفات متداخلة، ومن أجل تعظيم خيارات نجاح 

التوصل الى تسويات مستقرة، البد من التفاوض 

حولها من خالل حزمة واحدة بدل أن يتم طرحها 

 .لتتابعبالتدريج وا

األمر الذي سيخلق الثقة . هدنة لمدة خمس سنوات 

الكافية لوقف القتال، مع خيار تمديد االطار الزمني 

هذه الهدنة ستساعد على تخفيف العداوات . سنوياً

الحادة اآلن وتلطيفها بمرور الزمن وهدوء 

اليمكن تحقيقه خالل عدة االعصاب، االمر الذي 

 .أشهر

ط الزم الشتراك االحزاب كشر.   مواقف العراقيين

السياسية العراقية في المفاوضات، البد لهم من أن 

يستنكروا دور القاعدة في العراق وأن يقبلوا بالتنسيق 

من الممكن أن يحتاج ممثل االمم . والتعاون ضدهم

المتحدة الى عقد إجتماعات منفصلة مع االطراف 

 الذي العراقية لمعرفة اآلراء المختلفة وتقييمها، االمر

 بين إجتماعات مصغرةمن الممكن أن يؤدي الى عقد 

   . الختبار إمكانية عقد التحالفاتبعض المجاميع، 

هناك حاجة الى عقد . الالعبين االقليميين 

إجتماعات منفصلة مع دول الجوار لمعرفة آراءهم 
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فيما يتعلق بالملفات االساسية العراقية، وكذلك لمعرفة 

 .عزلها او تحييدهالكي يتم الدول المعيقة، 

هناك حاجة لفريق من الخبراء في .   الفريق الداعم

مختلف االختصاصات، لدعم نشاطات االمم المتحدة 

أثناء المفاوضات، وهناك حاجة لسياسة إعالمية 

 المحلي لتوضيح دور الراديو والتلفزيونتستخدم 

  .االمم المتحدة

 يجب التفكير في .التوسط للتوصل الى إتفافية 

رة عقد إجتماع رئيسي للتوسط لعقد إتفاقية، ضرو

تشبه إتفاقية بون الفغانستان وإتفاقية دايتون 

يجب التحضير بعناية لالجتماعات التي . للبوسنة

تشمل االطراف العراقية الرئيسية من جهة ، وتشمل 

. كذلك وعلى إنفصال دول الجوار من جهة أخرى

 ممثل وعلى الواليات المتحدة أن تنسق كل خطوة مع

فمثالً كان الممثل الخاص لالمم . االمم المتحدة

 يعقد االجتماعات األخضر االبراهيميالمتحدة 

، إتفاقية بوناالصلية بين االطراف االساسية، في 

 المبعوثين جيم دوبينز وزلماي خليلزادوكان 

الخاصين االمريكيين، يعقدان االجتماعات مع 

   .االطراف الخارجية

لحة السياسية يجب أن ال تؤدي الى الرغبة في المصا

يحتاج ممثل االمم المتحدة وفريق . القبول بأية تسوية

التفاوض والشركاء الرئيسيون في المفاوضات، الى 

أن يقرروا فيما اذا كانت التعهدات حقيقية وكافية 

وتشمل جميع الالعبين، لكي تكون معتبرة وذات 

لسالم في فمثالً ولدت االتفاقية االولية ل. مصداقية

عدم إحتواءها ، بسبب ميتة ٢٠٠٦دارفور في نيسان 

  .جميع االجنحة المعارضة

التنسيق القوي بين الديبلوماسية والعمل يعتبر 

السيطرة على االطراف  حرجاً ، من أجل العسكري

يجب على القوات االمريكية في هذه الفترة . المخربة

 االستمرار في منع وإظهار رد الفعل السريع أزاء

 .هجمات المتمردين

بالنسبة للجمهوريين، ستكون أصعب نقطة يجب 

اذا ما ُأعطي : تقبلها في هذه االستراتيجية هي

العراقيون الفرصة للتوسط لعقد تسوية سياسية، ومن 

يقّوض سبب تواجد القوات ثم رفضوها، االمر الذي 

أن نُخبر العراقيين يجب .  في العراقاالمريكية

نموا هذه الفرصة، فإننا سنقوم ، اذا لم يغتبوضوح

بسحب القوات من العراق وسنقوم بتغيير مواقعها، 

بحيث تكون مناسبة للسيطرة على إنتشار الصراع 

ستكون هذه وبالنسبة للديمقراطيين . خارج العراق

اذا ما تّم التوصل الى . المنغّصات مدعاة للنجاح

التسوية، فسيحتاج العراقيون الى الدعم الدولي 

 .    تدام لتطبيقهالمس

وحتى اذا ما فشلت جهود المصالحة، فإنها تستحق 

بدون مثل هذه المبادرة التي من الممكن أن . المحاولة

ستقع تغير البيئة الديبلوماسية من حول العراق، 

التكاليف العسكرية لالحتواء، على كاهل الواليات 

المتحدة، باالضافة الى سكان الدول المحيطة، الذين 

  .ون بشكل مباشر بآثار الصراع العراقيسيشعر

  القضايا الرئيسية المطروحة أمام الكونغرس

لحد يومنا هذا، الزال التركيز على دور الجيش  

االمريكي، فيما اذا كان يجب االستمرار بالقتال 

 -للحصول على نتيجة معينة، أو االنسحاب من 

 . مستنقعاً غير قابل للحل-على ما يبدو 
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إستماع الكونغرس في االسبوع ستكون جلسات 

القادم، فرصة للتأكيد على الحاجة الى إستراتيجية 

. ديبلوماسية، تأخذ العراق بإتجاه التسوية السياسية

أشارت إدارة بوش تواً الى عدم وجود أي تغيير في 

وهذا مما يعرقل بوضوح . إستراتيجيتها في العراق

هذا اليمنع على أية حال، . حركة الكونغرس

ونغرس من تسليط الضغط ألجل الفعل الك

 الرئيس ااالمريكي القادم، لكي ُيعطى الديبلوماسي

فرصة إتخاذ القرار، الذي تم إهماله من قبل هذه 

تصوراً للتسوية  -على االقل-االدارة، لخلق 

ومن خالل هذه الذهنية، . السياسية في العراق

 كمساهمة في وضع إطار عشرة أسئلة،سأطرح 

 في عملية السياسية والعمل العسكرياليربط بين 

وكدور يمكن أن تلعبه الواليات المتحدة العراق، 

  :والمجتمع الدولي في العراق

هل يمكن أن ينتج التواجد العسكري االمريكي في . ١

 بدون تسوية نتائج مستدامة،العراق، بأي حجم كان، 

 سياسية؟

ماهي القضايا االساسية التي يجب بحثها سوية، . ٢

قيق نتيجة سياسية مستقرة في العراق؟ أشارت لتح

 المناطقية، تقسيم -العالقات الفيدرالية: االدارة الى

ما هو . الموارد، حقوق االقليات، ووضع الميليشيات

 أفضل طريق للتوصل الى تفاهم عبر هذه الملفات؟

هل الحكومة العراقية والبرلمان أوأية مجموعة . ٣

لى قيادة وإدارة عراقية أو حزب سياسي، قادر ع

عملية سياسية، يمكن أن تنتج تسوية سياسية تضمن 

  المتنافسة والمتحاربة؟هدنة بين االجنحة العراقية

، وكيف ستؤثر بكركوكما هي التوقعات المتعلقة . ٤

تركيا التطورات هناك على الوضع الهش بين 

 والمناطق الكردية؟

 هل ستزيد إنتخابات مجالس المحافظات في تشرين.٥

بسبب توفير ، توقعات االستقراراالول القادم من 

، أو أنها الفرصة لقيادات أكثر إعتباراً وصدقيةً

 والسياسي في حدة التنافس العنصريستزيد من 

 المحافظات؟

ماهي توقعات وحدود المصالحة السياسية على . ٦

فوضى في مستوى المحافظات، طالما كانت هناك 

سياسة من تستطيع  الى أي مدى السياسة الوطنية؟

 أن تذهب؟ وكيف يمكن االستفادة األسفل الى األعلى

 البناءة  منها بشكل أكبر؟ 

توسيع قابلية الجيش الى أي مدى مؤثر، تم . ٧

؟ هل تستطيع القوات العراقية أن تحل محل العراقي

 المحافظة على التوازن النسبيالقوات االمريكية في 

ليشيات السنية بين الميليشيات السنية وبين المي

والشيعية، التي ظهرت منذ الزيادة االخيرة في 

 القوات االمريكية؟

تعزيز مظاهر حكم هل تستطيع الشرطة العراقية . ٨

 في العراق؟ أم أنها الزالت تعتمد بشكل كبير القانون

 على القوات االمريكية أو الجيش العراقي؟

ماهي مضامين وتبعات االستراتيجية العسكرية . ٩

مريكية وتكتيكاتها ومستويات عدد القوات، مع اال

االخذ بنظر االعتبار هذه العوامل السياسية ووضعية 

 القابليات العراقية؟
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ما هي إستراتيجية االدارة االمريكية لتحريك . ١٠

، التي من الممكن أن المركزة المبادرة الديبلوماسية

تقدم أمام خيارات العراقيين الواضحة للتوسط لعقد 

  ة سياسية؟تسوي

  الخاتمة

الحقائق التي على االرض في العراق وفي الواليات 

ستغير بسرعة وستؤثر المتحدة والسياسة الدولية، 

لقد فشلت . على طبيعة ما يمكن أن ُينجز في العراق

السياسة االمريكية في التعامل مع الطبيعة المعقدة 

لألمن ومع التحديات السياسية واالقتصادية في 

مخاطر : لق هذا الفشل تهديدات جديدة خ.العراق

صراع طائفي أوسع في المنطقة بين السنة والشيعة، 

تقوية ايران، فسح المجال لشبكة القاعدة في العمل 

عبر الشرق االوسط وشمال أفريقيا، مناطق غير 

خاضعة لسلطة الحكومة في العراق تستطيع أن 

وعدم تصبح قواعد لتصدير االرهاب الدولي، 

هذه التهديدات . ر في أسواق النفط الدوليةاالستقرا

إقليمية وعالمية، وتستدعي تدخالً متعدد االطراف، 

ويجب أن ال يكون هناك أي . تقوده االمم المتحدة

  .بالنجاح السهل والبسيطوهماً يتعلق 

سوف لن تكون االتفاقية السياسية النهاء الحرب 

، ولكنها ستكون حجر الزاوية في طريق نهاية الخط

. ومن هنا تبدأ تعقيدات تنفيذ االتفاقية. السالم المستقر

بقيت القوات الدولية في . إنها عملية طويلة االمد

 حوالي العقد الكامل، وهي التزال باقية في البوسنة

يجب أن يدرك المجتمع الدولي بأن األمر  .كوسوفو

 الستتباب السالم المستقر في سيتسغرق العقد الكامل

  .بح مستقراً ومزدهراًالعراق، لكي يص

ذلك االطار الزمني الوحيد يبين لماذا التستطيع دولة 

لوحدها، حتى اذا كانت الواليات المتحدة، أن تدعم 

  .العراق في طريقه الى االزدهار

لتعظيم حظوظ الرئيس القادم في تقديم تسوية 

سياسية في العراق ، تحتاج العملية للبدأ في 

لنظرالمختلفة من إستكشاف التوقعات ووجهات ا

  .اآلن

إن تبني الواليات المتحدة للقيادة السياسية 

واالنسانية لالمم المتحدة في العراق، سوف لن 

بل ومن يساعد الواليات المتحدة في العراق فقط، 

الممكن أن يعطي المصداقية والثقة بالديبلوماسية 

  .االمريكية الضعيفة وبالدور الدولي


	العراق عام 2012: كيف سيبدو وكيف سنذهب الى هناك؟
	بقلم: كارلوس باسكال/ نائب رئيس ومدير قسم السياسة الخارجية/مع
	شهادة مقدمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمر

	إن تبني الولايات المتحدة للقيادة السياسية والانسانية للامم ا

