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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 تقـيم   ،مجموعة األزمات الدوليـة     إستراتيجية مهمة منشورة في موقع       وثيقةل  وتلخيص  ترجمة في هذا العدد  

 األفكـار    ويالحظ هنا التركيز علـى     ،ت األمريكية الوضع الحاصل في العراق في مرحلة ما بعد زيادة عدد القوا          

  :التالية

 والمجموعات المتمردة السنية مـن جهـة   إلبتعاد واإلختالف الحاصل بين القاعدة من جهة والعـشائر   ا -

، األمر الذي أدى الى اإلنقالب عليهم ومحاربتهم        أخطاء وتصرفات هذا التنظيم المتراكمة    أخرى، بسبب   

  .األنبار وأطراف بغدادوإخراجهم من معاقلهم في 

 الى الساحة كقوة مؤثرة على األحداث، بسبب إصطدامهم بالقاعـدة وتـصرفاتها             عودة ظهور العشائر   -

 .ظاهرة الصحوات، األمر الذي أدى الى بروز دعم األمريكان التسليحاتي والماليالغير مقبولة، وبعد 

تـشكل   يعتقدون بأن العشائر والصحوات      ن الحكومة العراقية واألحزاب الشيعية وكثير من المراقبين،       إ -

 . في القوات األمنيةتفشل الحكومة بدمجهم، وإن المشكلة ستبرز أكثر عندما تهديداً للنظام الحاكم

المملوءة بالالعبين أصالً، وبذلك    العباً جديداً الى ساحة الصراع      إن األمريكان بعملهم هذا ، قد أضافوا         -

 .عنفمصادر الأضافوا مصدراً جديداً من 

 عند الناس باعتبارهم عمالء ومتعاونين مع األمريكـان،         سوء سمعة شيوخ العشائر   تحذر الدراسة من     -

 اذا لـم يـتم   عودة نـشاط التمـرد  ، وكذلك تحذر من خطر سرعة إنقالبهم وتحولهموتحذر كذلك من  

 .التوصل الى توافق ومصالحة سياسية

قـانون  : للمشاكل الرئيسية في العراق وهـي      لوضع حلول بعيدة المدى      خطة إستراتيجية أهمية وضع    -

 .النفط والفيدرالية وإنتخابات مجالس المحافظات والمصالحة وتعديل الدستور

، ألنها ستعيد التوازن الـسياسي      إلجراء إنتخابات مجالس المحافظات   تؤكد الدراسة على األهمية الكبيرة       -

، تحل محل القوى الحاكمة اآلن  لمحتمل أن   المفقود وستفسح المجال لظهور قوى محلية جديدة، التي من ا         

 .تعيش في الخارجالتي أغلب عناصرها كانت 

 تقدم واضح على الصعيد السياسي    أن التحسن األمني الحالي، اليمكن أن يستمر الى ما النهاية ، بدون              -

 .والتوصل الى توافق وطني شامل
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 بـين   توزيع السلطة ة المناطق، يجب    ، وفي بقي  الفيدرالية الوحيدة في العراق   يجب أن تكون كردستان،      -

 .المحافظات

، بشكل منفرد أو بالتـدريج    اليمكن وضع حلول للمشاكل الرئيسية      : هناك ثالث حقائق أصبحت واضحة     -

 الجديـد، وثالثـاً، اليمكـن       اليريد واليستطيع أن يستفيد من الوضع اإليجابي      الهيكل الحكومي الحالي،    

 .تعاون دول الجوارتحقيق اي تقدم بدون 

 ومساعدتهم في ذلك وخاصة عـن       توافق سياسي شامل   على السياسيين العراقيين للتوصل الى       الضغط -

المنـاطق المتنـازع عليهـا       بموافقتهم على التوصل الى تسوية سياسية تتعلق         الدعم المشروط : طريق

 .والفيدرالية وقانون النفط والمصالحة

، لجميـع األطـراف العراقيـة     األمم المتحدةتحت إشراف ، يجب عقد مؤتمر     فشلت هذه الجهود  اذا ما    -

  .واإلقليمية والدولية، للتوصل الى إتفاق سياسي جديد

  :ين التاليينلإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابطو -

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5415&l=6
 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5418&l=6
 

  

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5415&l=6
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5418&l=6
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 العراق بعد زيادة عدد القوات األمريكية 

:  تقرير الشرق األوسط رقم/مجموعة األزمات الدولية

٣٠/٤/٢٠٠٨ – ٧٤  

الحاجة الى إستراتيجية )/ ١(سني الجديد المشهد ال

  )٢(سياسية جديدة 

من الدراسات المهمة والجادة التي تناولت وضع 

العراق بعد القرار األمريكي األخير والقاضي بزيادة 

الى عدد القوات األمريكية في العراق والذي أدى 

 وخاصة في بغداد تحسن واضح في الوضع األمني

مجموعة األزمات راسة وأطرافها واألنبار، هي د

العراق بعد زيادة عدد القوات  : التي عنوانهاالدولية

: ، وهي تتكون من قسمين، األول عنوانهاألمريكية

الحاجة الى  :، والثاني عنوانهالمشهد السني الجديد

  .إستراتيجية سياسية جديدة

 من القسم األول التغيرات الفصل األوليتناول 

بعد الضربات القوية  تنظيم القاعدةالحاصلة في 

والمتالحقة التي وجهت اليه من قبل القوات 

 الحاصل اإلبتعاد واإلختالفاألمريكية، ويشير الى 

بين القاعدة من جهة والعشائر والمجموعات المتمردة 

 هذا أخطاء وتصرفاتالسنية من جهة أخرى، بسبب 

التنظيم المتراكمة، األمر الذي أدى الى اإلنقالب 

تهم وإخراجهم من معاقلهم في األنبار عليهم ومحارب

 لهذه دعم القوات األمريكيةوأطراف بغداد، بعد 

العشائر والمجموعات المتمردة وتسليحهم ودفع 

  .األموال لهم

 الى  ظهور العشائرعودة الفصل الثانييتناول 

الساحة كقوة مؤثرة على األحداث، بسبب إصطدامهم 

دعم عد بالقاعدة وتصرفاتها الغير مقبولة، وب

، األمر الذي أدى الى األمريكان التسليحاتي والمالي

  .ظاهرة الصحواتبروز 

، مجموعات التمرد السنية الفصل الثالثويتناول 

الجيش وكيف إستطاع األمريكان فصلهم، مثل 

، عن القاعدة وتسليحهم ودعمهم مالياً ودفع اإلسالمي

 .بأبناء العراقالرواتب الشهرية لعناصر ما يسمى 

ن هناك إنتقاداً للصحوات أير الدراسة الى تش

، وهناك إعتقاداً بأن إصطفاف العباً طائفياًبإعتبارها 

مواجهة ايران وحكومة العشائر مع األمريكان، سببه 

  .المالكي

يعتقد أحد المخططين الرئيسيين األمريكان لخطة 

الزيادة العسكرية األخيرة، بأن شيوخ العشائر 

 بعدم تمكنهم من تحقيق توصلوا الى نتيجة تفيد

، وكذلك أهدافهم السياسية باإلشتراك مع القاعدة

اتخذت الغالبية العظمى من القيادات السنية أربعة 

إيقاف العنف والضغط على : قرارات أستراتيجية

األمريكان للتأثير على الحكومة العراقية والتصالح 

مع الحكومة العراقية ووإرسال أبناءهم للعمل مع 

ان والعراقيين للمساعدة على دحر القاعدة األمريك

  .وحماية مواطنيهم

تشير الدراسة الى أن الحكومة العراقية واألحزاب 

الشيعية وكثير من المراقبين، يعتقدون بأن العشائر 

، وإن المشكلة تشكل تهديداً للنظام الحاكموالصحوات 

تفشل الحكومة بدمجهم في ستبرز أكثر عندما 

بدون الدعم األمريكي، ستزول . القوات األمنية

، ومن ستعرض نفسها لجهات أخرىالصحوات او 

.  طلباً للمساعدةدول الجوارالممكن أن تتجه نحو 
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إن األمريكان بعملهم هذا ، قد أضافوا وبإختصار، 

العباً جديداً الى ساحة الصراع المملوءة بالالعبين 

مصدراً جديداً من مصادر أصالً، وبذلك أضافوا 

  .فالعن

 عند سوء سمعة شيوخ العشائرتحذر الدراسة من 

الناس باعتبارهم عمالء ومتعاونين مع األمريكان، 

وتحذر كذلك من سرعة إنقالبهم وتحولهم، وكذلك 

 اذا لم يتم التوصل خطر عودة نشاط التمردتحذر من 

  .الى توافق ومصالحة سياسية

 من الدراسة وهو األهم، فيتطرق القسم الثانيأما 

 لوضع حلول بعيدة خطة إستراتيجية أهمية وضع الى

قانون : المدى للمشاكل الرئيسية في العراق وهي

النفط والفيدرالية وإنتخابات مجالس المحافظات 

  . والمصالحة وتعديل الدستور

إلجراء إنتخابات تؤكد الدراسة على األهمية الكبيرة 

، ألنها ستعيد التوازن السياسي مجالس المحافظات

ة، قوى محلية جديدود وستفسح المجال لظهور المفق

التي من المحتمل أن تحل محل القوى الحاكمة اآلن، 

  .التي أغلب عناصرها كانت تعيش في الخارج

اليمكن تشير الدراسة الى أن التحسن األمني الحالي، 

 ، بدون تقدم واضح على أن يستمر الى ما النهاية

  .ي شاملتوافق وطنالصعيد السياسي والتوصل الى 

  :تطرح الدراسة عدة سيناريوهات منها

، بالرغم من أن دول إعادة تصاعد الصراع -

  .المنطقة التسمح بالتدهور الشديد لالوضاع

 عن طريق إجراء اإلستقرار التدريجي -

إنتخابات مجالس المحافظات، بشكل نزيه 

 .وحر

 وتدهور األوضاع إستمرار إختالط األوراق -

 ممزقاً وعدم الوضوح، وبقاء العراق

 .األمريكية" فرق تسد"ومتفرقاً، بسبب سياسة

السيناريو الرابع، بالرغم من ضعف إحتماله  -

تجاوز البرلمان في المستقبل المنظور هو، 

 ودعوة جميع األطراف العراقية، ما الحالي

عدا القاعدة، الى إجتماع مائدة مستديرة ، 

مظلة األمم وكذلك دعوة دول الجوار، تحت 

جب أن يبدأ الحوار حول ، ويالمتحدة

 فيدرالية ذات حالة خاصة، لجعلها كركوك

مثل بغداد، وبالمقابل يجب إعطاء األكراد 

، بما حق تطوير مواردهم النفطية والغازية

 .فيها حق توقيع العقود

كردستان، وفي هذا التوافق، يجب أن تكون 

، وفي بقية المناطق، الفيدرالية الوحيدة في العراق

يجب تعديل . لسلطة بين المحافظاتتوزيع ايجب 

وأخيراً يجب . قانون األقاليم لكي يعكس هذه الحقيقة

تعديل الدستور لكي يعكس كل هذه التوافقات 

. اإلستفتاء الشعبي العامالمذكورة، وطرحه على 

وكذلك إتفاق كركوك، يجب طرحه على الشعب فيها 

  .لإلستقتاء

صبحت ثالث حقائق أهناك   تشير الدراسة الى أن

اليمكن وضع حلول للمشاكل الرئيسية : واضحة

 أو بالتدريج، الهيكل الحكومي الحالي، بشكل منفرد

 أن يستفيد من الوضع اإليجابي اليريد واليستطيع

تعاون الجديد، وثالثاً، اليمكن تحقيق اي تقدم بدون 

  .دول الجوار
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يجب تشجيع لذلك وبناءاً على ما ذكر آنفاً، 

، لفسح ظاتية والبرلمانية القادمتيناإلنتخابات المحاف

، ويجب ظهور قوى سياسية جديدةالمجال أمام 

 فعال لإلتفاق بجهد ديبلوماسي إقليميكذلك القيام 

  .مع الالعبين اإلقليميين" قواعد اللعب"على 

إجراء : بتوصي الدراسة الحكومة العراقية

، ١/١٠/٢٠٠٨، في إنتخابات مجالس المحافظات

اعد على عدالتها وحريتها، ودعوة وتوفير أجواء تس

الالجئين لالشتراك، وتشجيع المراقبين العراقيين 

والدوليين للحضور، وإخراج العناصر الطائفية من 

الدوائر الحكومية والقوات األمنية والمخابرات، 

إشراك طيفاً واسعاً من الالعبين السياسيين من داخل 

وخارج البرلمان، وتشجيع المصالحة عن طريق 

 البعث الصادر في شباط تعديل قانون إجتثاث

، والتطبيق الحيادي لقانون العفو العام ٢٠٠٨

، ودمج العناصر الجيدة من ٢٠٠٨الصادر في شباط 

  .أبناء العراق في الدوائر المدنية واألمنية

وتوصي الدراسة حكومة الواليات المتحدة 

الضغط ومساعدة الحكومة العراقية في تنظيم :باآلتي

ابات مجالس المحافظات، تعديل شروط الدعم إنتخ

توافق العمليات العسكرية مع : العسكري وربطه ب

اإلستراتيجية واألهداف األمريكية، حيادية التدريب 

وحرفيته، رفض دعم الوزراء الطائفيين ووحدات 

الجيش الطائفية وآمريهم، والتركيز على تدقيق 

ى والضغط علوإعادة تدريب الوحدات الموجودة، 

السياسيين العراقيين للتوصل الى توافق سياسي 

: شامل ومساعدتهم في ذلك وخاصة عن طريق

الدعم المشروط بموافقتهم على التوصل الى تسوية 

سياسية تتعلق المناطق المتنازع عليها والفيدرالية 

، والتطلع الى التفاوض مع وقانون النفط والمصالحة

 من خالل األمم ماعدا القاعدةالمتبقي من المتمردين 

المتحدة، والقيام بتحرك ديبلوماسي إقليمي للحد من 

التدخل في شؤون العراق واإلتفاق على قواعد 

 وكذلك تشجيع سوريا وايراناللعب، وخاصة مع 

واذا ما فشلت هذه .  اإليراني–الحوار السعودي 

الجهود، يجب عقد مؤتمر تحت إشراف األمم 

ية واإلقليمية المتحدة، لجميع األطراف العراق

    .والدولية، للتوصل الى إتفاق سياسي جديد

تساعد الحكومة العراقية : بأن وتوصي األمم المتحدة

في إجراء إنتخابات مجالس المحافظات والبرلمان 

توفير مراقبين مستقلين وسحب الدعم : عن طريق

العلني عن هذه االنتخابات اذا ما لم تكن حرة 

لواليات المتحدة في مساعدة  ا. ونزيهة وشاملة

. اشراك دول الجوار في الحوار حول مستقبل العراق

وارسال وفد مفاوض الى المتمردين ما عدا القاعدة، 

. لتهيئة الطريق للتفاوض مع الواليات المتحدة

تشجيع السياسيين العراقيين للتوصل الى توافق 

وزيادة عدد الموظفين والموارد لكي . سياسي شامل

ر السياسي لالمم المتحدة في يعكس نمو الدو

  .العراق
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