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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
 يلقي الـضوء علـى      ،مجلس العالقات الخارجية  في موقع    منشور  مهم إستراتيجي لتحليل    ترجمة في هذا العدد  

 يجري ولما   تجاه ما إشارات غير مباشرة لوجهة النظر األمريكية       ، وفيه   الوضع اإلستراتيجي الراهن في العراق    

  .، والعاقل تكفيه اإلشارة يجري في العراقيجب أن

  .)في النص األصلي األسطر التي تحتها خط تشير الى الرابط الذي يفتح الموضوع المشار اليه( 

  :تحليل الا في هذروحةالمطاألفكار فيما يلي أهم 

يحذّر الخبراء في السياسة العراقية، بأن عدم التوصل الى إنتخاب مجـالس جديـدة  للمحافظـات وزيـادة                    -

يمكـن أن يـشكل إختبـاراً       التوترات الطائفية، التي شهدتها العاصمة العراقية االسـبوع الماضـي الـدامي،             

  .إلستراتيجية الخروج االمريكية

  .تعتمد الى حد كبير على االنسحاب من العراقالقاضية بزيادة القوات في أفغانستان ، ن خطط البنتاغون  إ-

     إن الهدف العسكري األول من تواجد الواليات المتحدة في العراق اآلن ليس هـو التـدريب واالستـشارة،                   -

ظام مفاوضات الـسالم،    إنه إبتداءاً لحفظ السالم من أجل تكريس إستقرار ن        وليس هو أولياً لمكافحة االرهاب،      

  .الذي تلعب فيه الواليات المتحدة الدور االكبر لتحقيقه

 او أن يؤدي الـى      إنقالب عسكري عراقي  ن االنسحاب االمريكي المتسرع من الممكن أن يؤدي الى          إ -

  .تعزيز النفوذ االيراني
ـ الجهاديين في سوريا والسعودية إن   - ذي سـيعقد إسـتراتيجية    من الممكن أن يستقووا مرة أخرى، األمر ال

  .الخروج االمريكية

  .تغزو تركيا كردستان، إذا لم تتم السيطرة على االنفصاليين االكرادن أ ،من المحتمل -

إمكانية وقدرة العراق بالتوصل الـى مـستوى مـستقر مـن المـصالحة               من واثقاًالأحد يستطيع أن يكون      -

 الوضع الداخلي واالقليمي يثيـر التـساؤالت حـول          نال،  ة، بحيث يستطيع التعامل مع مشاكله الداخلي      والتوافق

  .بعد رحيل القوات االمريكيةستقرار العراق، إ

إن االنفجارات االنتحارية األخيرة التي وقعت في أواخر نيسان مستهدفة الزوار االيرانيين، قد زادت القلـق                 -

  .عودة نشاط البعثيين والجهاديينبشأن 

االمـر الـذي    ،  أجندة طائفية  على أنه تعبير عن      ،ائد مجلس الصحوة في بغداد    إعتقال ق ن البعض قد فسر     إ -

  . مع الصحواتيؤيده مجلس التنسيق العسكري االمريكي
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الفجـوة   ، للتمكن من حل الملفات الرئيـسية، مثـل           سلسلة من االتفاقيات والصفقات   إن العراق يحتاج الى      -

  .ة المتنازع عليها، كركوكالمتزايدة بين الكرد والعرب حول المدينة النفطي

عدم التوافق الوجودي على مكونات الدولة       في   كمنإن جذور المنازعات السياسية على المستوى الوطني، ت        -

  .العراقية

  .، قد بدأت بالظهور لالإنسحابتصدعات جدية في الجدول الزمني -

 األمـر على الرغم مـن أن       ، ذلك جدول االنسحاب، إذا ما تطلبت االحداث على االرض       " مرونة لتغيير "هناك   -

  . بموافقة الطرف العراقيبط ترم

    تحتاج حكومة بغداد للتوصل الى إتفافيات حول تقاسم السلطة، خـصوصاً مـع قـادة الـصحوات الـسنة                    -

  ".وإدراك أنهم سيتحملون التبعات إذا لم يفعلوا ذلك"

       :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو

  
http://www.cfr.org/publication/19158/new_perils_in_iraq.html?breadcrumb=%2F
publication%2Fby_type%2Fdaily_analysis 
 
 

http://www.cfr.org/publication/19158/new_perils_in_iraq.html?breadcrumb=%2Fpublication%2Fby_type%2Fdaily_analysis
http://www.cfr.org/publication/19158/new_perils_in_iraq.html?breadcrumb=%2Fpublication%2Fby_type%2Fdaily_analysis
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  مجلس العالقات الخارجية/ يل اليومي التحل

  أخطار جديدة في العراق

  ٢٠٠٩/نيسان/٢٤: خر تحديثآ

  غريغ برونو: بقلم

وعلى الرغم من . طبيعيةنها مظاهر عودة االمور الى مجاريها الإ، )AFP (قص الشريط الى معرض الزهورمن 

عدم التوصل الى إنتخاب سة العراقية، بأن ر الخبراء في السيا، يحذّالتركيز العسكري االمريكي على أفغانستان

االسبوع الماضي الدامي   مجالس جديدة  للمحافظات وزيادة التوترات الطائفية، التي شهدتها العاصمة العراقية 

    .، يمكن أن يشكل إختباراً إلستراتيجية الخروج االمريكية)أصوات العراق(

 عنصر عسكري أمريكي، يمكن أن تتضمن ١٤٠,٠٠٠يباً ن عودة تزايد العنف في العراق، حيث يتواجد تقرإ

عطاء االولوية اآلن لمسرح إوباما القاضية بتسريع وتيرة االنسحاب والتدريب، بينما تتم أدارة إتبعات خطيرة لخطة 

، "مكتب الشفافية الحكومي"، المحلل العسكري في جانيت لورنتأخبر الجنرال . باكستان -فغانستانأالحرب في 

أن خطط البنتاغون القاضية بزيادة القوات في ب ، ٢٠٠٩ في شباط نوابالمراقبة التابعة للكونغرس، أخبر الوكالة 

وباما، بعد شهر، أ وهذا ما أشار اليه الرئيس ).PDF( أفغانستان ، تعتمد الى حد كبير على االنسحاب من العراق

  .انعندما أعلن إستراتيجيته الجديدة المتعلقة بالحرب في أفغانست

 :من خبراء مجلس العالقات الخارجية

إن الهدف العسكري األول من تواجد الواليات المتحدة في العراق اآلن ليس هو التدريب واالستشارة، و ليس هو أولياً  "

ات إنه إبتداءاً لحفظ السالم من أجل تكريس إستقرار نظام مفاوضات السالم، الذي تلعب فيه الواليلمكافحة االرهاب، 

  "المتحدة الدور االكبر لتحقيقه

  )جهوداً توازنية شاقة ألوباما: ، العراق وأفغانستان٢٠٠٩/آذار/٢ستيفن بايدل، (

كتب الزميل االقدم في مجلس . ر عدد من الخبراء من تبعات سحب عدداً كبيراً من القوات االمريكية من العراقحذّ

معهد  من وهانلن وكنيث بوالكأمايكل باالشتراك مع " ا خارجيةقضاي"، في مجلة ستيفن بايدلالعالقات الخارجية 

ن يؤدي الى أمن الممكن أن يؤدي الى إنقالب عسكري عراقي او  االنسحاب االمريكي المتسرعن بأ، بروكينغز

الجهاديين في إن  في واشنطن ، "مشروع االرهاب المستقبلي" مدير وليد فارسضاف أو. تعزيز النفوذ االيراني
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يذكر .  من الممكن أن يستقووا مرة أخرى، األمر الذي سيعقد إستراتيجية الخروج االمريكية والسعوديةسوريا

 .تغزو تركيا كردستان، إذا لم تتم السيطرة على االنفصاليين االكرادن أ ، من المحتملهنأاآلخرون ب

اقية، الزال الوضع الداخلي  االمنية العرزيادة قابلية القوات بسبب ضعف هذه السيناريوهاتوبينما يالحظ 

الأحد يستطيع أن يكون مطمئناً، . " ستقرار العراق، بعد رحيل القوات االمريكيةإواالقليمي يثير التساؤالت حول 

 ، بحيث يستطيع التعامل مع إمكانية وقدرة العراق بالتوصل الى مستوى مستقر من المصالحة والتوافقحول 

في شباط " مركز الدراسات االستراتيجية والدولية" من نطوني كوردسمانأ، هذا ما كتبه "مشاكله الداخلية

٢٠٠٩)PDF( .  

، عندما بلغ العنف ٢٠٠٦خيرة في الهجمات الطائفية ، من بقايا عام كبر هو، الطفرة األن التحدي الداخلي األإ

تهدفة الزوار االيرانيين، قد خيرة التي وقعت في أواخر نيسان مسن االنفجارات االنتحارية األإ. الشيعي قمته-السني

  . )نيويورك تايمز (عودة نشاط البعثيين والجهاديينزادت القلق بشأن 

ندالع االشتباكات االخيرة في أواخر آذار الماضي، بين إ. ن العنف ضد الصحوات السنية، يثير االنتباه كذلكإ

، الذين لعبوا دوراً مهماً في المساعدة على أبناء العراقوما يسمى القوات العراقية المدعومة من قبل االمريكان، 

نوري وقد برر رئيس الوزرار . عتقال قائد مجلس الصحوة في بغدادإعقبه من أكبح القاعدة في العراق، وما 

، )السومرية(قد تسسللوا الى صفوف الصحوة  هذا االعتقال، باإلدعاء بأن القاعدة وحزب البعث المحظور المالكي

االمر الذي يؤيده ، )RL/RFE(تعبير عن أجندة طائفيةض اآلخر قد فسر هذا االعتقال على أنه ن البعأبالرغم من 

  ).نيويورك تايمز( مجلس التنسيق العسكري االمريكي مع الصحوات

بعد مرور حوالي ثالثة أشهر على .  مستمرةالمنازعات السياسيةوفي نفس الوقت، وفي خضم هذا العنف، الزالت 

ديالى إن محافظات عديدة، من ضمنها جالس المحافظات في كانون الثاني الماضي، نرى نتخابات مإجراء إ

 في الشوارع، المظاهرات االحتجاجية، االمر الذي أدى الى تفعيل المجلس الجديد، لم تستطع االنتهاء من والبصرة

عاقة إدى كذلك الى أأشهر من الشلل على المستوى الوطني ، ). لوس أنجلز تايمز( والى المقاطعة الطائفية

االمر الذي يمكن أن يعمق ، المترافق مع هبوط االنتاج النفطي، قانون النفط، متضمنة تمرير االصالح الدستوري

  .  من االزمة االقتصادية للبلد

 إن العراق يحتاج الى سلسلة من االتفاقيات والصفقات، مجموعة االزمات الدولية من جوست هيلترمنيقول 

لفجوة المتزايدة بين الكرد والعرب حول ا، للتمكن من حل الملفات الرئيسية، مثل )اينس مونيتركريستشيان س(

لمعهد القانون الدولي وحقوق ، المدير التنفيذي وليام سبنسريقول . المدينة النفطية المتنازع عليها، كركوك

لتوافق الوجودي على مكونات عدم ان جذور المنازعات السياسية على المستوى الوطني، توجد في إ، االنسان

 ). نشرة الشرق األوسط(الدولة العراقية 
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مشتاقون لعجلة القيادة النواب : وجد المحللون على االقل، عالمة إيجابية في إحدى جوانب المعضلة العراقية الحالية

يسعى العراق جاهداً ، "ليديا خليل: "مجلس العالقات الخارجيةتقول زميلة الشؤون الخارجية في . )نيويورك تايمز(

وباما تعهده أ كرر الرئيس .البد لواشنطن من االلتزامومنذ فترة طويلة من أجل السيطرة على مستقبله ومصيره ، 

بسحب القوات االمريكية القتالية من المدن العراقية بحلول االول من تموز القادم، وبسحب القوات كلياً من البلد 

  .٢٠١١بحلول نهاية عام 

 وكالة ريموند أوديرنوأخبر الجنرال االمريكي . عات جدية في هذا الجدول الزمني، قد بدأت بالظهورتصدولكن 

 جدول االنسحاب، إذا ما تطلبت االحداث "مرونة لتغيير"هناك ن أ في وقت سابق من هذا الشهر، ب"سي أن أن"نباء أ

، الخبير في مارك لينكوقال . راقيعلى الرغم من أنه ربط أي تغيير بموافقة الطرف الع ،على االرض ذلك

ن ال أ، لهذا السبب، يجب على الواليات المتحدة "مجلة السياسة الخارجية"السياسة العراقية في مقالة له في 

تحتاج حكومة بغداد للتوصل الى إتفافيات حول تقاسم السلطة، خصوصاً مع قادة . تنحرف عن جدول االنسحاب

"سيتحملون التبعات إذا لم يفعلوا ذلكوإدراك أنهم  "–الصحوات السنة 
 


