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  إعادة اإلستقرار اىل العراق من األسفل اىل األعلى

  جملس العالقات اخلارجية /زميل أقدم يف سياسة الدفاع/  ستيفن بايدل.د: بقلم

   ١١٠الدورة / الفصل الثاين / شهادة مقدمة أمام جلنة العالقات اخلارجية 
  ٢/٤/٢٠٠٨بتاريخ  

لس العالقات اخلارجيةجم

  

 مركزالكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية:  وتلخيصرمجةت
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 مجلـس العالقـات      أبحـاث  ركـز مإستراتيجية مهمة منشورة في موقع       وثيقةل  وتلخيص  ترجمة هذا العدد في  

، ويالحظ   مقدمة أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي        في األصل شهادة    ، وهي   الخارجية

  : األفكار التاليةهنا التركيز على

 .ن مدى إمكانية إستمراره، ويتساءل ع في العراق كبيرمنيأتحّسن  هناك -

 ويوفّر قاعـدة    يعكس تغّيراً منظماً في إستراتيجية المشهد العراقي      ن هذا التحسن لم يكن موقتاً، وإنما        إ -

 .االستجابة اليه بنحو مناسبلالستقرار الطويل األمد، اذا ما تمت 

وإدارة هـذه    ."من أسـفل الـى أعلـى      "ظهور الصحوات، وسياسة    ن هذا اإلنخفاض في العنف سببه       إ -

 . بدل لعب دورالقتاليتطلّب تواجداً أمريكياً، للعب دور حفظ السالمالصحوات والسيطرة عليها 

األمر الذي سيؤدي الى    اليمكن سحب هذه القوات اآلن وترك المسؤولية على عاتق الحكومة المركزية،             -

 . وكل المنطقةارإنتشار العنف الى دول الجو، وإحتمال إنهيار االوضاع بشكل تام في العراق

، إنه يوفّر فرصة مناسبة لالستفادة منه وتحويلـه         ينهار في أية لحظة    ومن الممكن أن     الهدوء هش هذا   -

 .فاقية طويلة االمد، ويحتاج الى قوة خارجيةإتالى 

، وإن  توزيع الثروة النفطية فقطن الحكومة المركزية ستكون مهمتها في المديين القصير والمتوسط هو         إ -

  .الطابع المحلي ألمنية سيغلب عليهاالمهام ا

  :لي لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاو -

http://www.cfr.org/publication/15925/prepared_testimony_before_the_senate_com
mittee_on_foreign_relations.html?breadcrumb=%2Fbios%2F2603%2Fstephen_bi
ddle 
 

 
  

http://www.cfr.org/publication/15925/prepared_testimony_before_the_senate_committee_on_foreign_relations.html?breadcrumb=%2Fbios%2F2603%2Fstephen_biddle
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 ، ويتساءل عن مدى إمكانية إستمراره، ويثير االسئلةالتحّسن االمني االخير في العراقيتطرق الكاتب الى 

 حول الموقف االمريكي من االنسحاب، وهل يجب أن تزداد التخفيضات أم تقل وتيرتها أم بالعكس؟
  

 يعكس تغّيراً منظماً في إستراتيجية المشهد العراقيثم يعود الى القول بأن هذا التحّسن لم يكن موقتاً، وإنما 

  بنحو مناسبويوفّر قاعدة لالستقرار الطويل األمد، اذا ما تّمت االستجابة اليه
  

ألن . يشّبه االستقرار في العراق بمثيله في البوسنة وكوسوفو ويعتبره أكثر قرباً من المثال االلماني والياباني

  كوسوفو تتطلب تواجداً عسكرياً خارجياً لعدة سنوات، للقيام بدور حفظ السالم
  

   بدون القوات االجنبية هذه المهمةتستطيع لوحدها القيام بمثل الويّدعي الكاتب بأن الحكومة العراقية 
  

 وإدارة هذه ".من أسفل الى أعلى"ظهور الصحوات، وسياسة ويشير كذلك الى أن هذا اإلنخفاض في العنف سببه 

  دورالقتاللعب  بدل يتطلّب تواجداً أمريكياً، للعب دور حفظ السالمالصحوات والسيطرة عليها 
  

األمر الذي سيؤدي الى إنهيار سؤولية على عاتق الحكومة المركزية، واليمكن سحب هذه القوات اآلن وترك الم

  ، وإحتمال إنتشار العنف الى دول الجوار وكل المنطقةاالوضاع بشكل تام في العراق
  

إتفاقية طويلة ، إنه يوفّر فرصة مناسبة لالستفادة منه وتحويله الى من الممكن أن ينهار في أية لحظةهذا الهدوء هش و

  ويحتاج الى قوة خارجيةاالمد، 
 

االول هو إعتقاد جميع االطراف بأن السالم والهدوء ووقف إطالق : يعتقد الكاتب بأن حفظ الهدوء الحالي يتطلب شيئين

 يعمل لحفظ السالم وتسهيل التوصل الى الصفقات وجود طرف خارجي، والثاني هو هو من مصلحتهم االستراتيجيةالنار 

  بين األطراف المتنازعة
 

خيبة أمل  بعد تفجيرات سامراء، وبعد إنهزم السنة في قتال الشيعةبرأي الكاتب أن األمر األول قد حصل اآلن، بعد أن 

نشأت ظاهرة  وتصرفاتها الوحشية وأخطاءها الكثيرة، األمر الذي سهل تعاونهم مع األمريكان، وبذلك السنة بالقاعدة

  الصحوات
 

وهذا التواجد سوف لن يكون مفتوح . دور حفظ السالمالى تواجد قواتنا للعب لالستفادة من هذه الفرصة، نحتاج 

  النهاية، ومن الممكن أن يستمر لمدة عشرين عاماً

، وإن توزيع الثروة النفطية فقطيعتقد الكاتب بأن الحكومة المركزية ستكون مهمتها في المديين القصير والمتوسط هو 

   المحليالمهام األمنية سيغلب عليها الطابع
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إعادة اإلستقرار الى العراق من األسفل 

  الى األعلى

ستيفن بايدل أمام لجنة .د: شهادة مقدمة من قبل

مجلس /زميل أقدم في سياسة الدفاع/ العالقات الخارجية

الفصل / الواليات المتحدة االمريكية / العالقات الخارجية 

  ٢/٤/٢٠٠٨ بتاريخ  -١١٠الدورة / الثاني 
ن االمني االخير في التحّسيتطرق الكاتب الى 

 ويثير ،إمكانية إستمراره ويتساءل عن مدى ،العراق

، وهل االنسحاباالسئلة حول الموقف االمريكي من 

يجب أن تزداد التخفيضات أم تقل وتيرتها أم 

  بالعكس؟

ثم يعود الى القول بأن هذا التحسن لم يكن موقتاً، 

ستراتيجية المشهد إ في  منظماًراًتغّيوإنما يعكس 

 ويوفّر قاعدة لالستقرار الطويل األمد، اذا ما العراقي

  .االستجابة اليه بنحو مناسبتمت 

البوسنة يشبه االستقرار في العراق بمثيله في 

االلماني  ويعتبره أكثر قرباً من المثال وكوسوفو

 تتطلب تواجداً عسكرياً كوسوفوألن . والياباني

  .حفظ السالموات، للقيام بدور خارجياً لعدة سن

الحكومة العراقية التستطيع ويدعي الكاتب بأن 

لوحدها القيام بمثل هذه المهمة بدون القوات 

ويشير كذلك الى أن هذا اإلنخفاض في . االجنبية

من أسفل الى " وسياسة ،ظهور الصحواتالعنف سببه 

ب يتطلّوإدارة هذه الصحوات والسيطرة عليها ". أعلى

 بدل للعب دور حفظ السالم، مريكياًأداً تواج

واليمكن سحب هذه القوات اآلن وترك . القتالدور

الذي المسؤولية على عاتق الحكومة المركزية، األمر 

 في العراق، سيؤدي الى إنهيار االوضاع بشكل تام

وإحتمال إنتشار العنف الى دول الجوار وكل 

  .المنطقة

  :خطواتربع أيركز الكاتب الحديث من خالل 

ماهي أسباب االنخفاض االخير في العنف؟  .١

 وليس ،ظهور الصحواتسببه الرئيسي هو 

المصالحة الوطنية او تدمير العدو او 

التطهير الطائفي او تحسن مستوى القوات 

الخ، ويشير هنا الى إنتشار عدم ....العراقية 

الثقة بين االكراد والسنة والشيعة داخل 

وحدات ذات الصبغة القوات األمنية، وقلة ال

  .الوطنية

ما هي إحتماالت إستمرار وبقاء هذا الهدوء؟  .٢

 ومن الممكن أن ينهار في الهدوء هشهذا 

إنه يوفّر فرصة مناسبة لالستفادة  ،أية لحظة

منه وتحويله الى إتفاقية طويلة االمد، 

يعتقد الكاتب بأن . ويحتاج الى قوة خارجية

ول هو اال: حفظ الهدوء الحالي يتطلب شيئين

إعتقاد جميع االطراف بأن السالم والهدوء 

مصلحتهم ووقف إطالق النار هو من 

طرف ، والثاني هو وجود االستراتيجية

 وتسهيل التوصل خارجي يعمل لحفظ السالم

برأي . الى الصفقات بين األطراف المتنازعة

الكاتب أن األمر األول قد حصل اآلن، بعد 

تفجيرات  بعد أن إنهزم السنة في قتال الشيعة

 بالقاعدة، وبعد خيبة أمل السنة سامراء

وتصرفاتها الوحشية وأخطاءها الكثيرة، 
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األمر الذي سهل تعاونهم مع األمريكان، 

وعلى . ظاهرة الصحواتوبذلك نشأت 

الجانب الشيعي يالحظ وقف إطالق النار 

أما األمر . جيش المهديالمعلن من قبل 

 .يةالثاني فيناقشه في النقطة التال

نحتاج الى لالستفادة من هذه الفرصة،  .٣

وهذا . دور حفظ السالمتواجد قواتنا للعب 

التواجد سوف لن يكون مفتوح النهاية، ومن 

يعتقد . عشرين عاماًالممكن أن يستمر لمدة 

الكاتب بأن وجود قوة خارجية لحفظ السالم 

وستكون هذه من األمور الضرورية، 

 وبالذات ،القوات أمريكية بالدرجة األولى

خالل البضع سنوات األولى، حيث من 

قوات من األمم الممكن بعدئذ، أن تتواجد 

، بعد أن يثبت للجميع بأن مهمة هذه المتحدة

 فقط وليس حفظ السالمالقوات الرئيسية هي 

عدم يؤكد الكاتب على ضرورة . القتال

 بخفض عدد القوات األمريكية لكي التسرع

إليجابية المتحققة ال  تتأثر سلباً النتائج ا

 .أخيراً

دعم وتقوية يناقش الكاتب هنا خيار  .٤

 ، لكي تحل محل الحكومة والقوات العراقية

القوات االمريكية فيما بعد وليس اآلن، ألن 

أية محاولة سريعة إلستبدال القوات العراقية 

 سيحطم كل المكاسب المحققةباالمريكية، 

  . لحد اآلن

الخير على الصدريين  االمالكيينتقد الكاتب هجوم 

النظام الجديد في ، ألنه يعرض للخطر، البصرةفي 

عقد إتفاقيات محلية لوقف إطالق العراق القائم على 

ويتوقع بأن هذا الهجوم كان من أجل الحصول ، النار

على مكاسب سياسية للمجلس االعلى، تحضيراً 

، واليعتقد بأن القوات العراقية لالنتخابات القادمة

 ويفضللى القضاء على جيش المهدي، قادرة ع

ترك األمر الى عقد الصلح والتوافق من خالل 

 وكاملة ونهائية، وعدم محاولة نزع مصالحة شاملة

 . سالح الميليشيات بالقوة والجبر

 ستكون مهمتها الحكومة المركزيةيعتقد الكاتب بأن 

توزيع الثروة في المديين القصير والمتوسط هو 

 المهام األمنية سيغلب عليها الطابع  فقط، وإنالنفطية

  .المحلي
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