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  ن الرحيمبسم اهللا الرحم

  

  :مقدمة العدد
مجموعـة األزمـات      أبحـاث  ركزمإستراتيجية مهمة منشورة في موقع       وثيقةل  وتلخيص  ترجمة في هذا العدد  

، ويالحظ هنا  مقدمة أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكيفي األصل شهادة ، وهي الدولية

  : األفكار التاليةالتركيز على

 عدد القوات تأثيراَ إيجابياَ واضحاَ على التحسن األمني، ولكن هذا التأثير سيكون موقتاَ              كان لقرار زيادة   -

  . ، في ظل غياب تطورات سياسية مهمةومن الممكن أن يتغير في اإلتجاه االسلبيوغير كافياَ ، 

الية، ووفّرت  ، العادة تقييم االستراتيجية الح    وفّرت فرصة ذهبية ولكن هشّة    النجاحات التكتيكية االخيرة،     -

 . ولتغييرالمناخ االقليميفرصة للضغط على الحكومة العراقية

، باالستفادة من الـضغط     لتوقف عن توفير الدعم العسكري الالمشروط للحكومة العراقية       وهذا يستلزم ا   -

، للتشجيع على التقدم في مسار االتفاقية الوطنية الشاملة والغير طائفيـة،            لتهديد باالنسحاب عن طريق ا  

 .لحياديةوا

 مرة أخرى، اذا ما شعروا بأن الحكومة ال ترغـب           ينقلب السنة وعشائرهم والصحوات    من الممكن أن   -

 .بإشراكهم بالسلطة

 .، اذا ما تدهورت االموروهناك خطر عودة القاعدة مرة أخرى -

 . وتحظى بشرعية واسعةلبناء حكومة مركزية أكثر فعاليةاألمر يتطلب إتخاذ الخطوات الالزمة  -

، في مجتمع مقسم أصالً، باالضافة      قد خلقت في الواقع، خطوط صراع جديدة      الصحوات العشائرية،   إن   -

 .إيجاد مصادر جديدة للعنفالى 

ايران تملك التأثير األكبـر فـي تخريـب         . االنجازات االخيرة تحتاج لتحكيمها ، تعاون القوى االقليمية        -

لميليشيات الختيار الطريق السياسي، وهذا مـا       ، ومساعدتها مطلوبة للضغط على ا     المبادرات االمريكية 

 . معهامفاوضات شاملةيتطلب الدخول في 

هو أن حلفاءنا هناك، هم فـي نفـس         من التناقضات الرئيسية في قلب السياسة االمريكية في العراق،           -

ياسة ، واليمكن إتخاذ سياسة لدعم االستقرار في العراق، في الوقت الذي ندعم فيه س   الوقت، حلفاء ايران  

 .عدم االستقرار في ايران

، وتم إيقافها من قبل االيرانيين، وبـدون تـدخلنا          بدأت الحكومة العراقية معركة البصرة بدون موافقتنا       -

 .نحن
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 . في تشرين االول القادمتحجيم الصدريين قبل شروع االنتخابات المحليةكان الهدف من الهجوم، هو  -

، لمواجهة جيش المهدي، االمر الذي سيؤدي الى        ي الجنوب بتكرار النموذج العشائري ف   ترغب الحكومة    -

 . الداخليةنذر بالحرب االهلية الشيعيةويإنتشار االقتتال العنيف على نطاق واسع، 

االمر الذي سيؤدي الـى تحـول       اليمكن اإلنسحاب من العراق اآلن، وهو في هذا الوضع المضطرب،            -

 ويدعو دول الجوار الى التدخل، ويعزز التطـرف،         ،وإنتشار العنف المرعب  ،  العراق الى دولة فاشلة   

 .مما سيدمر موقفنا في الشرق االوسط

 وسيحّدد من قدرتنا على المناورة في منـاطق أخـرى،           إستمرار بقاء القوات االمريكية سيكلفنا كثيراَ،      -

  .وسيؤثر سلباَ على تأثيرنا ومصداقيتنا في المنطقة والعالم

  :وجود على الرابط التاليلإلطالع على النص األصلي فهو مو -

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5389 
 

 
  

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5389


 التحدي الصهيوين             )١٩١(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٨  من٤                                          ٢٠٠٨ -كانون األول

 

كان لقرار زيادة عدد القوات تأثيراَ إيجابياَ واضحاَ على التحسن األمني، ولكن هذا التأثير سيكون موقتاَ وغير 

  غياب تطورات سياسية مهمة ، في ظل ومن الممكن أن يتغير في اإلتجاه االسلبيكافياَ ، 
  

     إنحسار توقعات حرباَ أهلية شاملة ومدمرة، وظهور سلسلة حروب صغيرة : كانت الحصيلة النهائية

 مسيطّر عليها، بدالَ من ذلك
  

  وماذا بعد، وما هو الهدف األعلى الذي تتجه اليه هذه النجاحات؟
  

، ووفّرت فرصة العادة تقييم االستراتيجية الحاليةن هشّة، النجاحات التكتيكية االخيرة، وفّرت فرصة ذهبية ولك

   ولتغييرالمناخ االقليميللضغط على الحكومة العراقية
  

وهذا يستلزم التوقف عن توفير الدعم العسكري الالمشروط للحكومة العراقية، باالستفادة من الضغط عن 

اقية الوطنية الشاملة والغير طائفية، والحيادية، ، للتشجيع على التقدم في مسار االتفالتهديد باالنسحابطريق 

  والتخطيط لالنخراط في ديبلوماسية حقيقية مع جميع جيران العراق، بما فيهم سوريا وايران
  

الحكومة ال ترغب بإشراكهم  وعشائرهم والصحوات مرة أخرى، اذا ما شعروا بأن ينقلب السنةمن الممكن أن 

 وهناك خطر عودة .  ال تريد الوقوف معهم ضد ايران ووكالءهم في العراق، وإن الواليات المتحدةبالسلطة

  القاعدة مرة أخرى، اذا ما تدهورت االمور
  

   وتحظى بشرعية واسعةلبناء حكومة مركزية أكثر فعاليةاألمر يتطلب إتخاذ الخطوات الالزمة 
 

تمع مقسم أصالً، باالضافة الى إيجاد ، في مجخطوط صراع جديدةإن الصحوات العشائرية، قد خلقت في الواقع، 

   الطويل االمد في العراقيهّدد االستقرار، في صراع معقّد ومتعدد الجوانب أصالً، وهذا ما مصادر جديدة للعنف
 

 في تخريب المبادرات ايران تملك التأثير األكبر. تعاون القوى االقليميةاالنجازات االخيرة تحتاج لتحكيمها ، 

وهذا ما يتطلب الدخول في اعدتها مطلوبة للضغط على الميليشيات الختيار الطريق السياسي، االمريكية، ومس

  مفاوضات شاملة معها
 

، لالسراع بالتوصل كطريقة للضغط على الطبقة السياسية العراقيةوهذا ما يستلزم إستخدام موضوع االنسحاب ، 

  الى التوافق السياسي، وتأسيس مؤسسات غير طائفية وحيادية
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حلفاءنا هناك، هم في نفس الوقت، حلفاء من التناقضات الرئيسية في قلب السياسة االمريكية في العراق، هو أن 

  ، واليمكن إتخاذ سياسة لدعم االستقرار في العراق، في الوقت الذي ندعم فيه سياسة عدم االستقرار في ايرانايران
 

أخبر . ، وبدون تدخلنا نحنوتم إيقافها من قبل االيرانيين، تنابدون موافقبدأت الحكومة العراقية معركة البصرة 

  المالكي التحالف، قبل عدة أيام من بدأ  الهجوم على الميليشيات في الجنوب
 

   في تشرين االول القادم تحجيم الصدريين قبل شروع االنتخابات المحليةكان الهدف من الهجوم، هو
 

، لمواجهة جيش المهدي، االمر الذي سيؤدي الى إنتشار ري في الجنوببتكرار النموذج العشائترغب الحكومة 

  وينذر بالحرب االهلية الشيعية الداخليةاالقتتال العنيف على نطاق واسع، 
 

االمر الذي سيؤدي الى تحول العراق الى اليمكن اإلنسحاب من العراق اآلن، وهو في هذا الوضع المضطرب، 

          مرعب، ويدعو دول الجوار الى التدخل، ويعزز التطرف، مما سيدمر ، وإنتشار العنف الدولة فاشلة

  موقفنا في الشرق االوسط
 

، وسيحّدد من قدرتنا على المناورة في مناطق أخرى، وسيؤثر سلباَ إستمرار بقاء القوات االمريكية سيكلفنا كثيراَ

  على تأثيرنا ومصداقيتنا في المنطقة والعالم
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  وزيادة عدد القوات األمريكيةالعراق 

رئيس برنامج الشرق األوسط /روبرت ميلي: شهادة بقلم

وشمال أفريقيا في مجموعة األزمات الدولية، مقدمة 

أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ األمريكي، 

  ٩/٤/٢٠٠٨بتاريخ 

تأثيراَ إيجابياَ واضحاَ كان لقرار زيادة عدد القوات 

سيكون موقتاَ ، ولكن هذا التأثير ن األمنيعلى التحس

اإلتجاه ومن الممكن أن يتغير في ،  وغير كافياَ

   .في ظل غياب تطورات سياسية مهمة ، االسلبي

اليمكن إنكار اإلنجازات األمنية التي تحققت، فقد 

 كانت تعتبر تهدئة مناطقإستطاعت الحملة العسكرية 

، ة ببغدادمثل االنبار والمناطق المحيطساخنة، 

إنقلب القادة السنة . إيقاف العنف الطائفيوإستطاعت 

والعناصر العشائرية منهم وقادة التمرد السابقون، 

، وتوصلوا الى إتفاقيات مع إنقلبوا على القاعدة

وأعلن التيار الصدري وقف . القوات االمريكية

، ومن جانب واحد، ومنع مواجهة قوات إطالق النار

إنحسار توقعات : يلة النهائيةكانت الحص. التحالف

حرباَ أهلية شاملة ومدمرة، وظهور سلسلة حروب 

  . صغيرة مسيطّر عليها، بدالَ من ذلك

وماذا بعد، وما هو الهدف األعلى الذي تتجه اليه 

  هذه النجاحات؟

فرصة ذهبية النجاحات التكتيكية االخيرة، وفّرت 

 ،العادة تقييم االستراتيجية الحالية، ولكن هشّة

 فرصة للضغط على الحكومة العراقيةووفّرت 

التوقف عن وهذا يستلزم . ولتغييرالمناخ االقليمي

، الالمشروط للحكومة العراقية توفير الدعم العسكري

باالستفادة من الضغط عن طريق التهديد 

، للتشجيع على التقدم في مسار االتفاقية باالنسحاب

ية، الوطنية الشاملة والغير طائفية، والحياد

والتخطيط لالنخراط في ديبلوماسية حقيقية مع 

    .جميع جيران العراق، بما فيهم سوريا وايران

يدعو الكاتب، المالكي الى التوصل الى التوافق 

، ويتهم وطمأنة السنة على مستقبلهمالسياسي، 

وبعدم رغبتها بالتوصل  ، بطبيعتها الطائفيةالحكومة 

م الالمحدود من ، بسبب الدعالى المصالحة الوطنية

  .قبل الواليات المتحدة

 التي تم التوصل اليها، االتفاقيات القليلة العددويعتبر 

 وهي مجرد خطوة أولى، على غير ذات جدوى

معظم هذه . التوافق الوطني الشاملطريق حصول 

وستؤدي الى صراعات من أجل  غامضةالقوانين 

  . تفسيرها، االمر الذي سيعيق تنفيذها

واصل على الصدريين، بدون التوافق الضغط المت

السياسي، سيثير مقاومةً شرسة في بغداد 

 الشيعية في –وسيصاعد من الحرب االهلية الشيعية 

، وهذا ما ظهرت بوادره في االسابيع الجنوب

  .االخيرة

 ينقلب السنة وعشائرهم والصحواتمن الممكن أن 

اذا ما شعروا بأن الحكومة ال ترغب مرة أخرى، 

، وإن الواليات المتحدة ال تريد هم بالسلطةبإشراك

 ووكالءهم في الوقوف معهم ضد ايران

 مرة أخرى، اذا خطر عودة القاعدةوهناك   .العراق

  .ما تدهورت االمور
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الخطوات الالزمة لبناء حكومة األمر يتطلب إتخاذ 

 .مركزية أكثر فعالية وتحظى بشرعية واسعة

لالعبين على ترعى مجموعة من االواليات المتحدة 

المستوى المحلي، بعيداً عن نفوذ الحكومة او خارج 

إن . نطاق القانون، وتفرض سلطتهم بقوة السالح

خطوط ، قد خلقت في الواقع، الصحوات العشائرية

، في مجتمع مقسم أصالً، باالضافة الى صراع جديدة

، في صراع معقّد ومتعدد إيجاد مصادر جديدة للعنف

 ما يهّدد االستقرار الطويل الجوانب أصالً، وهذا

  . االمد في العراق 

االنجازات االخيرة تحتاج لتحكيمها ، تعاون القوى 

ايران تملك التأثير األكبر في تخريب . االقليمية

المبادرات االمريكية، ومساعدتها مطلوبة للضغط 

على الميليشيات الختيار الطريق السياسي، وهذا ما 

  .ملة معهايتطلب الدخول في مفاوضات شا

من قبل العراقيين هذه األهداف اليمكن تحقيقها اال 

  .ديبلوماسية أمريكية جادة مع وبالتزامن

  :التحليل أعاله يظهر ثالث مالحظات

 إن الحلفاء الجدد، لم تكن الواليات المتحدة تحميهم -

إنهم كانوا سابقاَ قادة للتمرد والمجاميع او تدعمهم، 

 إختاروا أن يقفوا ولمصالحهم الخاصة ،المسلحة

ال وهذا ما يدل على أننا . بجانب الواليات المتحدة

  .نملك آليات الضغط والتأثير على حلفائنا

 وهذا ما يستلزم إستخدام موضوع االنسحاب ، -

كطريقة للضغط على الطبقة السياسية العراقية، 

لالسراع بالتوصل الى التوافق السياسي، وتأسيس 

  .اديةمؤسسات غير طائفية وحي

 من التناقضات الرئيسية في قلب السياسة االمريكية -

هو أن حلفاءنا هناك، هم في نفس في العراق، 

، واليمكن إتخاذ سياسة لدعم الوقت، حلفاء ايران

االستقرار في العراق، في الوقت الذي ندعم فيه 

  .سياسة عدم االستقرار في ايران

 بدأت الحكومة العراقية معركة البصرة بدون

موافقتنا، وتم إيقافها من قبل االيرانيين، وبدون 

أخبر المالكي التحالف، قبل عدة أيام من . تدخلنا نحن

كان الهدف . الهجوم على الميليشيات في الجنوب  بدأ

 قبل شروع تحجيم الصدريينمن الهجوم، هو 

ترغب .االنتخابات المحلية في تشرين االول القادم

 في الجنوب، شائريالنموذج العالحكومة بتكرار 

، االمر الذي سيؤدي الى لمواجهة جيش المهدي

إنتشار االقتتال العنيف على نطاق واسع، وينذر 

  .بالحرب االهلية الشيعية الداخلية

كان أداء القوات العراقية ضعيفاً، ولم يتمكنوا من 

 . إخراج الصدريين من مالجئهم الحصينة

سمحت الً، لقد كان أداء الواليات المتحدة غير فعا

لقواتها الجوية والقوات الخاصة باالنجرار الى 

، الصراع الداخلي الشيعي، في أسوء توقيت ممكن

وأقل تنسيق ممكن، االمر الذي أدى الى أسوء نتيجة 

ظهرت الواليات المتحدة وكأنها التأثير لها، . ممكنة

   .وليست لديها آلية ضغط، وليس عندها ما تقوله

ف محكمة وقابلة للتحقيق، البد لتحديد وتعريف أهدا

  :من البدأ باإلعتراف بهاتين الحقيقتين

، وهو في اليمكن اإلنسحاب من العراق اآلن: االولى

هذا الوضع المضطرب، االمر الذي سيؤدي الى 
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، وإنتشار العنف دولة فاشلةتحول العراق الى 

المرعب، ويدعو دول الجوار الى التدخل، ويعزز 

  . موقفنا في الشرق االوسطسيدمر التطرف، مما 

سيكلفنا إستمرار بقاء القوات االمريكية : الثانية

، وسيحّدد من قدرتنا على المناورة في مناطق كثيراَ

تأثيرنا ومصداقيتنا في أخرى، وسيؤثر سلباَ على 

  . المنطقة والعالم

علينا بإتخاذ إستراتيجية تعتمد على األعمدة الثالثة 

 :التالية

للضغط على جميع ، ياسة قوية جديدةإتباع س  -   

سيكون الهدف . ، بما فيها الحكومةالكتل السياسية

االسمى هو، إصالح النظام السياسي الطائفي، 

وتأسيس نظام إحتوائي وعادل، يتفق عليه الجميع، 

مثل الحكومة والميليشيات ومجموعات التمرد، يتفق 

الفيدرالية، تخصيص فيه على مواضيع مثل، 

 الحدود الداخلية، إجتثاث البعث، حدود الموارد،

العفو العام، مكونات القوات االمنية، والجدول 

   .الزمني النسحاب القوات االمريكية

الضغط على الحكومة وحلفائها، سيكون المفتاح 

، التهديد باالنسحاب من العراقالرئيسي، من خالل 

  . اذا لم يتم التوصل الى المصالحة الوطنية الشاملة

، تركز على اسة جديدة متعددة الجوانب سي -

، مع سوريا وايراناالنخراط المنطقة، تتضمن 

والدخول في مفاوضات تؤدي الى صفقات متبادلة مع 

، هذا إلحتواء تأثيرها المتزايد في العراقاألخيرة، 

العمل التأثير الذي اليمكن إحتواءه من خالل 

  .العسكري

ستان كردهناك أبعاد إقليمية أخرى، موضوع 

اليمكن التحدث عن القاعدة . والحليف التركي

مصادرهم لى والجهاديين السلفيين ، بدون النظر ا

    .دول الخليج العربيةاالصلية  في 

، وإعادة تعهد طويل االمد لالستثمار في العراق -

بناء الثروات االنسانية المدّمرة والمستنزفة فيه، 

  .يستغرق عقوداَ من الزمناالمر الذي 
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