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  مبناسبة صدور العدد اخلمسون مركز الكاشف يطلق مبادرتني
  

وبعد مرور حوايل " العراق يف مراكز األحباث اإلستراتيجية"مبناسبة صدور العدد اخلمسون من سلسلة 
 هذا -السنة على بداية هذا اجلهد املستمر واملتواصل للتواصل مع العقل والفكر اإلستراتيجي األمريكي 

مركز الكاشف للمتابعة  يطلق -اجلهد املتواضع الذي يشكل اخلطوة األوىل يف مسرية األلف ميل
  : مبادرتنيوالدراسات اإلستراتيجية

 وإستطالع األفكار مبعرفة آراء كل من تابع عن كثب هذه السلسلة اإلستراتيجيةاألوىل تتعلق 
واإلنطباعات اليت تشكلت خالل العام املنصرم، والغرض من هذا اإلستطالع هو حتسني األداء وزيادة 

 إصدار التقارير اإلستراتيجية التأثري والفائدة وتعظيمها واإلنطالق اىل اخلطوة التالية اليت رمبا ستكون
، واليت ستقوم على مسح شامل ألهم مراكز التفكري األمريكية خاصة ومن مث اليومية والشهرية والفصلية

. تلخيص أهم وأخطر اإلصدارات والتعليق عليها وحتليلها وتفسريها بشكل يومي وشهري وفصلي وسنوي
ع لترك اال للتداعي احلر وطرح اإلقتراحات وسوف لن تكون هناك أسئلة حمددة  يف هذا اإلستطال

  .واألفكار بشكل واسع

، وطبيعي أنه بدون هذا الدعم اجلدي من قبل محلة جلمع التربعات والدعم املايلوالثانية تتعلق بإطالق 
املهتمني بالشأن العام واملتابعني للشؤون اإلستراتيجية الميكن هلذا اجلهد أن يستمر وأن خيطو خطوات 

  .ة اىل األمام، وأن يؤدي دوره ورسالته بشكل كامل ومؤثركبري

  :وميكن التواصل مع املركز من خالل املوقع األلكتروين على اإلنترنت

www.alkashif.org 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
الشهادة  الىفيه   والذي يتطرق    مجلس العالقات الخارجية  ور في موقع     لموضوع مهم منش   في هذا العدد ترجمة   

لسياسة الشرق األوسط في     )سابان  ( الزميل األقدم ومدير األبحاث في مركز        بوالك.  ام   ثالمعدة من قبل كن   

امـام  لالدالء بها    حول األمن الوطني والتهديدات الطارئة والعالقات الدولية      لفرعية  اللجنة ا / نغزيمعهد بروك 

  والسياسية واالقتـصادية   األمنية التحدياتوالتي تتطرق فيها الى      اللجنة الفرعية للبيت االبيض لالمن القومي     

سياسـيين  مـشرعين و  شأن العام مـن     ل، األمر الذي يتطلب من المهتمين با      التي تواجه الحكومة العراقية اآلن      

 علـى   استثنائيلما لها من تأثير      الخطيرةيات  لهذه التحد إعطاء أهمية خاصة    ورجال دين وإعالميين وغيرهم     

  .لمواجهتهاعملية استراتيجية  الوضع العراقي، والتفكير جدياَ بإيجاد مستقبل

ويقول ان هذه الفرصة هي      وانفالت االوضاع كلياَ     السيد بوالك يدق ناقوس الخطر من اندالع الحرب االهلية          

   .ثنا عشر شهراَ القادمة أشهر او اإل الستةن تعمل شيئاَ خاللاالخيرة للواليات المتحدة أل

 والتي تتطلب عقد الحلقات النقاشـية       فيما يلي أهم األفكار واألقتراحات التي طرحها السيد بوالك في شهادته          

  :شأن العاملوالموائد المستديرة من قبل المهتمين با

لها الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز يقول الخبراء ان عدم االستقرار في بغداد يهدد بتقويض الجهود التي تبذ

  احتكارها الستعمال القوة وتحقيق تحسينات حاسمة في الظروف المعيشة في العاصمة
 

 ليس كافياً لحماية ٧٥٠٠٠ البالغ تقريباً –يقول الخبراء ان مستوى انتشار القطعات العراقية والتحالف في بغداد 

   ماليين من السكان٦مدينة من 
 

، عن التهديدات ) ١(نيث بوالك من معهد بروكينغز ، تحدث أمام اللجنة الفرعية للبيت االبيض لألمن القوميالخبير كي

تموز قائالً إنه من الضروري لضمان أمن مدينة بحجم بغداد ، أن تكون قوة  / ١١الطارئة، والعالقات الدولية في 

  ١٢٠٠٠٠ الى ١٠٠٠٠٠الحماية ما بين 
 

  " يعني كسبها الى  األبد) معركة بغداد ( على كل حال إن كسب هذه المعركة  " النهرين  يقول وكتب الصحفي من جريدة
 

ثلث القوات العراقية فقط تعتبر حاصلة على التدريب ):  ١(لقد تحدث بوالك ، امام اللجنة الفرعية للبيت االبيض قائالً

 اضافة الى  افراد ٢٣٥٠٠٠حتى هؤالء ال "يقول الكافي وتستطيع أن تؤدي دوراً ذا معنى ، اضافة الى ذلك فهو 

قد يحتاج العراق الى ضعف هذا : االمن العراقي في الميدان او في تدريب خطوط االنابيب فعددهم غير كافي للمهمة 

  "العدد لمواجهة المشاكل االمنية لدولة فاشلة وتمرد 
 

 الواليات المتحدة والحكومات العراقية األربعة فالعراقيون يتزايد فيهم اإلحباط الذي يشعرون به من خالل فشل
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الماضية في بغداد منذ سقوط صدام ، وهم يرون العنف المدمر يحصد شعبهم وحياتهم اذ لم يروا عالمات على تقدم 

  حقيقي عاجل 
 

وتظهر . ن كثيرين ان القليلين الذين يتجهون نحو الميليشيات والى المتمردين لطلب الحماية وطلب الخدمات األساسية سيصبحو

اكثر األقطاب السياسية انه في حين ان الشعب األمريكي يبقى ملتزماً بان النجاح في العراق حيوي المننا الوطني فانه توصل إلى 

  استنتاج بان حكومته ليس لديها خطة ممكنة التطبيق من اجل التعامل مع مختلف المشاكل هناك
 

لة الماضية أصبحت إدارة بوش وعسكريوا الواليات المتحدة يناقشون إجراء وفضالً عن ذلك ففي خالل األشهر القلي

وأولئك الذين يريدون تغييرات مهمة جداً سواء كانوا في اإلدارة ام . تبديالت مهمة في دعمنا العادة إعمار العراق 

ل إنقاذ العراق  من اجفي القوات المسلحة في حاجة ماسة إلى دعم من الشعب األمريكي وممثليه في الكونغرس

  في الفرصة األخيرة قبل ترديه في حرب أهلية شاملة
 

فان العديد ، وبرغم ذلك فان علينا ان نالحظ ان الوقت يسير بالضد منا ، وفضالً عن تأثيرها في الرأي العام األمريكي

  من المشاكل تفعل فعلها في الحد من التأييد العراقي العادة اإلعمار
 

العراقيون الى ان حكومة الواليات المتحدة والحكومة العراقية في بغداد ال تستطيعان ولن تقوما بتوفير وبمرور الوقت خلص 

  هذه األمور الضرورية ، ولذا اضطر الكثير من العراقيين الى البحث في أماكن أخرى عن األمن واالحتياجات الضرورية 
 

ن وعلى وجه الخصوص المعارضين من أمثال مقتدى الصدر وفي العراق تعني األماكن األخرى الميليشيات والمتمردي

، وعلى غرار حزب اهللا في لبنان وحماس في األراضي الفلسطينية فإن الميليشيات تقوم بتوفير ما يشبه األمن 

  للعراقيين العاديين ، وبعض الخدمات االجتماعية ، وعيادات العناية الصحية واألعمال وكل ما من شأنه ضمان والئهم
 

وعلى الرغم من ان هذا السباق وهذا التطهير العرقي ما زال غير واسع االنتشار فان خشية ان يعمم تجعل العراقيين يراهنون 

على تأييد الميليشيات بدال من دعم اعادة اإلعمار ، ويعتقد الكثير من العراقيين بان الحكومة قد خيبت آمالهم فان الوسيلة 

  ضد تلك التي تقف فى عداء معهم) الخاصة بهم ( ميليشيات االثنية والدينية الوحيدة لهم هي االستقواء بال
 

فان هناك اغراء على دعم الميليشيات والمتمردين لتوفير ، واليوم فان لم يلح فى االفق تقدما فى عملية اعادة البناء 

  ما عجزت عن تحقيقه الحكومات قد يبدو من الصعب مقاومته
 

 الواليات المتحدة ان تصل الى استنتاج ان األشهر الستة او االثني عشر ولهذه األسباب فان على

  القادمة هي الفترة الحاسمة في العراق
 

ان الحكومة العراقية الجديدة والواليات المتحدة ينبغي عليها ان تبدأ بإصالح مشاكل العراق واال فان اخفاقها المستمر 

  يشيات والى حرب أهلية شاملة سوف يدفع العراقيين الى السالح والى الميل
 

ولذا فان األسلوب التدريجي في تغيير السياسة في العراق الذي استخدمته إدارة بوش حتى اآلن لم يعد يكفي ، خالل 
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األشهر الستة او االثني عشر القادمة يجب على واشنطن وبغداد ان يتبعا سياسة شاملة من التغيير لتبرهنا على انهما 

  العراق العميقة وان لديهما الخطة الصحيحة للتعامل مع هذه المشاكلتتفهمان مشاكل 
 

ان حاجتنا الماسة اآلن هي شراء وقت كافي النفسنا و للعراقيين وال يمكننا حل كل مشاكل العراق في ستة اشهر او 

  اثني عشر شهراً ولكننا ينبغي ان نعبر الطريق ونبدأ
 

يكون االبتعاد عن اعادة األعمار معناه بدء حرب أهلية ، فهناك اكثر من سبب والن الكثيرين من العراقيين يخشون ان 

يرات ييرات مهمة وان هذه التغيلالعتقاد بان حكومة الواليات المتحدة والعراق يمكن ان تظهرا انهما يحدثان تغ

مر هذا المواطن يرات تأتي بنتائج طيبة محسوسة للمواطن العراقي العادي وبذا سوف يستيصحيحة وان هذه التغ

  بدعم اعادة البناء ما دامت جهود اعادة البناء تجري في المجرى الصحيح
 

لقد توفرت لنا الكثير من فرص القيام باعادة إعمار العراق ولم نستفد من أي منها حتى اآلن ، علينا ان نجري المزيد 

   إننا سنفعل ذلك من التغييرات اكثر مما قمنا به حتى اآلن ، ولكن من الحماقة ان نعتقد
 

إننا ال نستطيع التنبؤ بمقدار صبر العراقيين واألمريكان وال بنزعات العنف المتزايدة التي تمحو تفاؤل العراقيين ، 

ووجود حكومة عراقية جديدة دائمة دون امل في ان تخلفها اخرى في األفق يوجب علينا ان نعد هذه هي فرصتنا 

  األخيرة 
 

  ان لم ننجح هذه المرة فليس لنا أية فرصة أخرى للنجاحعلينا ان نفهم اننا 
 

ان نقطة البداية في فهم مشاكل العراق هي إدراك انه في الوقت الحاضر يفتقر إلى المؤسسات العسكرية والسياسية 

  واالقتصادية التي توفر االمن والحد األدنى من الضرورات الخدمية للشعب العراقي لكي يعيش حياة طبيعية
 

راحة ايها السيد رئيس الجلسة فان مما يثير االستغراب اننا بعد اكثر من ثالث سنوات ما زلنا غير قادرين على بص

بناء أية مؤسسة عراقية قادرة على إحداث تغييرات ذات معنى خارج حدود المنطقة الخضراء دون مساعدة 

  األمريكيين
 

روف انعدام األمن وغياب القانون والصراع الداخلي ، ولذا وفضالً عن ذلك فمن المستحيل بناء مؤسسات جديدة في ظ

فعلى الواليات المتحدة والعراق ايضاً ان يتبنيا فوراً خطوات من شأنها التعامل مع الموقف األمني الذي يواجهه البلد 

  وعليهما ان يبدءا في توفير الخدمات األساسية الى اكبر قدر ممكن من السكان
 

برى التي وقعت فيها الواليات المتحدة في العراق كان خطيئة السماح بفراغ أمني عقب سقوط ان أكبر األخطاء الك

 وألننا لم نجلب ما يكفي من الجنود لحماية أمن البلد وال نحن أعطينا هؤالء الجنود ٢٠٠٣نظام صدام في نيسان 

 وقد ادى هذا الفراغ األمني الى مسؤولية حماية المواطنين ، فقد سمحنا بالفراغ األمني ان يستمر حتى اليوم ،

ظاهرتين متالزمتين ، تمرد واسع النطاق يتمركز بالدرجة االولى في المجتمع القبلي السني غربي العراق ودولة 
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  فاشلة فيها الحكومة قد انهدم هيكلها ولم يأت ما يحل محله من مؤسسات عسكرية وسياسية ذات كفاءة
 

د شعبهم وتحسين حياتهم فان الكثيرين من السياسيين العراقيين قد انفصلوا تماماً وبدال من ان يقوموا بالبناء ألفرا

  عن المجتمع وانشغلوا بتقسيم ثروة البالد في مابينهم
 

فقد حرمت الواليات المتحدة سائر ) المثلث السني ( وبتركيز قدرة القوات األمريكية والعراقية على مالحقة التمرد في 

ن وجود قوات أمن مناسبة وهذا ما جعل أكثرية العراقيين فى سائر المناطق عرضة للجريمة المناطق في العراق م

  وللهجمات في ما بين الطوائف 
 

  ان هذا الفشل اآلني يدفع بالعراق الى احضان الميليشيات االثنية والطائفية التي يمكن ان ينجم عنها مظهر زائف لألمن
 

اقيين عن وجود قوات الواليات المتحدة العسكرية ، احياناً بسبب من دوافع وطنية في هذه األثناء يزداد عدم رضا العر

صرفة ولكن احياناً اكثر بسبب ان االحتالل األمريكي أضاف مزيداً من المتاعب على حياتهم دون ان يوفر الضروريات 

  األساسية لألمن والعمل والكهرباء والمحروقات والماء النظيف والعناية الصحية
 

ذا التشخيص يوضح ما يتعين على الواليات المتحدة والحكومة العراقية الجديدة إنجازه في نحو ه

  الستة اشهر القادمة من اجل اعادة اإلعمار من اجل تأمين فرصة حقيقية للنجاح
 

بالتوحيد والكفاءة ، قلة الدعم القتالي والخدمات القتالية ، االفتقار الى التكامل االثني والديني في الوحدات التي تتمتع 

االفتقار الى صغار الضباط المحترفين واألكفاء ، وبرنامج أوسع للتدريب يشمل تدريباً غير رسمي وتمارين ، ودورات 

  للضباط وتدريبات في تكتيكات الوحدات الصغيرة
 

نها وينبغي ان تستخدم ان من الضروري جداً ان يكون توزيع العائدات النفطية مركزياً وثابتاً لكل محافظة بحسب سكا

  بعض هذه العائدات من اجل توفير الموارد بصورة مباشرة الى الحكومة المحلية وتقليص اعتمادها على بغداد
 

الن الحكومة المركزية في بغداد واقعة في هذا العدد الكبير من المشاكل فان على الواليات المتحدة والمجتمع الدولي 

  اد الحكومات المحلية في العراقان يحاوال بكل قوة تقوية وإسن
 

  فعلينا ان نحسب حساب ان الحكومة المحلية ستقوم بتوفير الخدمات األساسية بشكل افضل مما تستطيع الحكومة المركزية
 

ان األمن هو اهم متطلبات اعادة اإلعمار في العراق ، وعلى الرغم من عدم ضمان نجاح اعادة اإلعمار مع توفير قدر 

  من فان من المضمون فشلها في حالة انعدام األمنكاف من األ
 

ان اكبر خطأ في االستراتيجية العسكرية للواليات المتحدة منذ الخطأ االول هو عدم قدرتها على توفير ابسط 

  مستلزمات األمن للعراقيين
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ي منح هذه الميليشيات ، متسببين ف) الصديقة ( وقد اضطر الكثير من العراقيين الى طلب الحماية من الميليشيات  

وغياب . بعض الشرعية الن قوات التحالف ال تستطيع حماية المواطنين من الجريمة والتمرد والميليشيات المعادية 

قوات التحالف سمح لجماعات التمرد والميليشيات بالبدء بدرجة واطئة من التطهير العرقي واالغتياالت وسائر أصناف 

  ثبت انها اولى المناوشات في حرب أهلية الحرب السرية التي يمكن ان ت
 

وكما تمت اإلشارة إليه فان القوات العسكرية للتحالف ينبغي عليها ان تشن في الوقت ذاته حملة ضد التمرد ومن اجل 

ان الهدف األهم والوحيد لكلتا هاتين المهمتين هو توفير حداً أدنى من األمن للسكان ضد الهجوم . كذلك  االستقرار

بتزاز والتهديد والرعب ، فإذا كان المواطنون يخشون مغادرة منازلهم وهم خائفون حتى هم داخل منازلهم فان واال

  المتمردين والميليشيات وسائر قوى الفوضى قد ربحت في النهاية
 

 المدن من اجل حماية) امن منطقة ( ولهذا السبب فان على قوات التحالف ان تسارع الى إعادة تكييف أولويتها نحو 

الى ) قتل الناس المسيئين( وعلى قوات التحالف ايضاً ان تغير تركيزها من مهمات هجومية مصممة ل . وما جاورها 

  )حماية الناس الطيبين ( مهمات دفاعية مصممة ل  
 

ون من النوع الهجمات الكبيرة ينبغي ان ال تك، وفي العراق في الوقت الحاضر فان العمليات الهجومية ، وعلى وجه الخصوص

  الخاطئ الذي تتبعه اليوم كثير من قطعات الواليات المتحدة وقطعات الجيش العراقي الذي تدربه الواليات المتحدة
 

ونتيجة لذلك فان قوات األمن العراقية واألمريكية يجب ان تركز على عمليات دفاعية لجعل العراقيين يشعرون باألمن 

 عملهم ، وهذا ليس يعني ببساطة نقل الجنود الى مواضع دفاعية حول المراكز في منازلهم وفي شوارعهم وفي اماكن

السكانية للشعب العراقي ، انه يعني انتشار حضور دائم داخل هذه المناطق من اجل حماية السكان ومن اجل عرقله او 

  إحباط هجومات المتمردين، وهذا يعني دوريات دائمة
 

في وسط العراق وجنوبه الن الواليات المتحدة لم تقم بملئ الفراغ الذي حصل من لقد تمكنت الميليشيات من السيطرة 

  جراء سقوط صدام 
 

وعلى قوات التحالف عند ذلك ان تبقي على قواتها طوال الوقت من اجل استبعاد الحاجة الى االعتماد على الميليشيات 

د لدحر التمرد ولكن ايضاً لمنع مظاهر فشل ، هذا امر غاية في األهمية في العراق ليس فقط من اجل خلق قواع

  الدولة من جعل البالد تعمها الفوضى وتنزلق في حرب اهلية
 

وعندما يتم تأمين المناطق األولية يمكن تدريب المزيد من القوات العراقية وتوسيع انتشارها لتشمل مناطق اخرى 

لتحالف يجب ان يركز على الموارد األمنية والسياسية وهكذا فان عبارة بقعة الزيت تصح هنا ، وفي كل االحوال فان ا

واذا ما استخدم اسلوب مكافحة . واالقتصادية نفسها في كل منطقة جديدة يجري ادخالها ضمن المناطق الهادئة 

  التمرد بصورة صحيحة فسوف يربح البلد بأكمله
 

السنة ، وحيث يكون الشيعة واألكراد وهم وهذا يعني السيطرة على اهم المناطق التي يعيش فيها نحو نصف السكان 
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من اشد أنصار اعادة البناء موجودين ايضاً وينبغي علينا ان نركز مواردنا على اإلمساك بهذه المناطق بصورة 

صحيحة بدالً من جعلها نهباً للمتمردين في المناطق التي ال تسيطر عليها ، وبمرور الزمن تمكننا هذه الستراتيجية من 

  نا على سائر مناطق البلد وستكون لنا موارد اخرىبسط سيطرت
 

هي خطة ذكية ، انها الخطة ) اعادة البناء المركز ( ويميل الظن حالياً الى ان خطة شياريللي المعروفة باسم 

  العسكرية األولى لحماية العراق منذ الغزو التي يمكن ان يعمل بها 
 

راق وسائر اطراف التحالف العسكرية في بغداد وفي عدد من المراكز وهي معدة لتركيز قوات الواليات المتحدة والع

السكانية الكبرى في وسط العراق وجنوبه ، حيث تقطن الغالبية العظمى من العراقيين ، وهي مجهود مركب من 

جل  اقتصادية توضح طريق العمل ألفراد التحالف والعراقيين ليعملوا يداً بيد من ا– سياسية –مجهودات عسكرية 

حماية المراكز اإلسكانية في العراق ، وبعث الروح في حكومتها اإلقليمية وتقديم الخدمات األساسية والفرص 

  االقتصادية ليرى العراقيون فائدة سريعة من العمليات فيعمدون الى مساندتها
 

 كما ٧٥٠٠٠نحو ( ود ان خطة امن بغداد الجديدة هي الخطة االفتتاحية ، وهي تنجز باستخدام عدد قليل من الجن

  ) الذين تلزم الحاجة اليهم لمدينة في حجم بغداد ١٢٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠٠تذكر التقارير الصحفية في مقابل 
 

وفضالً عن ذلك فان الشخصيات العسكرية تذكر ان اعادة البناء المركز لم يتم قبولها بشكل تام داخل حرم قيادة 

  سي بها القوات المسلحة ولذا فليس هناك التزام سيا
 

السيد رئيس الجلسة ستكون كارثة للواليات المتحدة والعراق اذا ما تركت خطة الليوتننانت جنرال 

  ان تنزوي وان تتالشى ) تركيز اعادة البناء (  شياريلي حول 
 

، هناك الول مرة أصبحت لدينا خطة عميقة الجذور في التحليل التاريخي وتم اختبارها في عمليات حقيقية في العراق 

الكثيرمن األسباب لالعتقاد بأنها سوف تنجح حيث فشلت الخطط السابقة ، ولكنها يمكن ان تنجح فقط اذا ما قررت 

 أستطيع القول بان ليس هناك أي دور مفيد يمكن ان نلعبه في جلستنا هذه لها الموارد الضرورية ،

  افضل من ان نرى هذه الخطة تتاح لها الفرصة
 

يحتاج الى ضعف هذا العدد من اجل التعامل مع مشاكل األمن في دولة فاشلة ومع وجود تمرد ، وفي ان العراق ربما 

هم القادرون على تأدية دور ذي معنى في ) مدربين (  الذين يعتبرون  ٢٣٥٠٠٠الوقت الحاضر فان ثلث هؤالء ال 

  حماية العراق
 

رجة األولى حقاً ليعملوا بوصفهم رصيداً ستراتيجياً ولكي ان الحرب ضد التمرد تحتاج فقط الى عدد قليل من قوات الد

يؤدوا ما هو محدود وسري من عمليات الهجوم ، والقسم الكبير من قوات األمن الذي يحتاج الى قابلية اقل ، يؤمل 

  ان يكونوا بحاجة الى المهارة األساسية القيادية المؤثرة ودرجة عالية من الترابط بين الوحدات
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حظ فان قيادة قوات األمن العراقية مختلطة جداً ، فهناك بعض الضباط األذكياء األمناء الشجعان الوطنيين ولسوء ال

ولكن يبدو ان هناك عدداً مماثالً من الضباط الذين هم على العكس تماماًَ ، فهناك ساديون وجبناء وغير أكفاء 

شيات او لحلقات الجريمة المنظمة ، وحقيقة بقاء هذا ولصوص ، فضال عن أولئك الذين يحملون والء للتمرد او للميلي

  العدد الكبير من العراقيين غير األكفاء قادة للمجموعات واأللوية والفرق هي السبب الرئيس في الضعف
 

وفضال عن ذلك فمن الصعب دائماً إبعادهم النهم وصلوا الى مراكزهم بسبب كونهم شخصيات سياسية مهمة او بسبب 

ن بلد ذو سيادة ولذا ادة عسكريين ارفع ويصعب على قوات الواليات المتحدة استبعاد هؤالء الن العراق اآلارتباطهم بق

  فعلى الواليات المتحدة الدخول في مفاوضات شاقة حول نقل او استبعاد أحد من القادة
 

 تشكيالت امن عراقية متكاملة ، القيادات العليا للواليات المتحدة والعراق يجب ان تبذل الكثير من الجهد من اجل خلق

 كتيبة عراقية في متناول اليد في الوقت الحاضر كلها مكونة من مذهب واحد او ٤٠ – ٣٠ال 

 جماعة او اثنية واحدة ، هذه الكتائب كلها كردية ، كلها شيعة عرب وفي احيان قليلة كلها سنة عرب
 

لة بصورة كاملة من أعضاء جماعة اثنية أخرى ، وعلى هناك الكثير من المناطق السكنية تغضب لحظور كتائب مشك

  وجه الخصوص السنة العرب في مدنهم وقراهم اذ هم يتصرفون بصورة سيئة ازاء الكتائب الشيعية كلياً
 

وبما ان الهدف من نشر هذه الكتائب هو إشعار السكان المحليين بأنهم آمنون وان عليهم ان يدعموا الحضور األمني 

 ويعود السبب في ذلك على وجه الخصوص ضع هو وضع مضاد لما ينبغي ان تكون عليه الحال ،فان هذا الو

الى ان هذه الوحدات في كثير من األحيان كانت ببساطة وحدات ميليشيات أدخلت بكاملها في قوات 

  االمن العراقية وأعطيت بزات جديدة واسماء جديدة وليس غير ذلك
 

ه الوحدات األحادية المذهب ال يمكن الوثوق ببقائها موالية للحكومة المركزية في وعلى المدى البعيد فان مثل هذ

  أوقات الشدة
 

والقوات المسلحة العراقية يجب ان تكون واحدة من القوات المركزية التشكيل من اجل الوقوف أمام القوات الدخيلة 

دية المذهب يمكن ان تزيد من احتمال هذه الوحدات األحا. التي يمكنها ان تدفع البلد باتجاه حرب أهلية 

، وهو ما يبدو محتمالً ، اذا ما اختارت في ازمة مستقبلية ان تقف الى جانب والئها والى وقوع حرب أهلية اذاَ 

  جانب قادتها المذهبيين وليس الى جانب الحكومة المركزية
 

ت واالستخبارات واألفراد والصيانة والطبابة العراقيون ال يملكون أية قدرة على إدارة األمور اللوجستية واالتصاال

  والنقل بمفردهم ، وهذه األمور جميعاً تدار من قبل التحالف بصورة كاملة وفي الحقيقة من قبل األمريكان
 

) والزالت لحد اآلن ( إن المشكلة الكبرى الوحيدة التي تجابه الجهود األمريكية في تدريب جنود عراقيين جدد كانت 

 السياسي من اجل إنتاج المزيد من الوحدات العراقية المدربة لبيان التقدم في العراق،وقد كان هذا كارثياً ، هي الضغط
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فبرنامجاً معقوالً كامال كان يمكن ان يحرز أهدافه لوال ان إدارة بوش أمرت بزيادة السرعة في التدريب وزيادة عدد 

دارة بوش ومنتقديها سيستمرون في الضغط من اجل اإلسراع في العراقيين الذين يجري تدريبهم ، وحتى اليوم فان إ

  التدريب واإلسراع في االنتشار للقوات العراقية من اجل تسلم المسؤولية من الجنود األمريكيون
 

ولكن التحالف فشل فشالً كبيراً في ذلك حين كان يأخذ وكان المفروض ان ينطبق هذا على العراقيين كذلك 

جها التدريبي ويزج بها في المعارك بدعوى زج المزيد من القوات العراقية في الوحدات من برنام

فحتى بعد إتمام تدريبها الرسمي فان وحدات الجيش العراقي تحتاج الى ،  ومثل كل وحدات الجيش الجديدالميدان

  وقت لتتصلب
 

 النه فقط ضمانة العادة بناء ان ضمان أمن العراق هو شرط ضروري للنجاح ولكنه ليس كافياً ، وهو ليس كافياً

 ولذا فان من الحيوي ان تساعد العراق اقتصادياً وسياسياً ، وهذا هو المشروع األساسي في إعادة البناء ،

  الواليات المتحدة على تطوير النظام السياسي الذي يحظى بثقة العراقيين جميعاً
 

لمتحدة والحكومات العراقية المختلفة التي اعقبت سقوط وبطبيعة الحال فان الكثير من الخطوات الخاطئة للواليات ا

صدام جعلت الكثيرين من العراقيين محبطين وفتحت األبواب لمعارضي إعادة البناء مثل مقتدى الصدر وبقايا حزب 

  البعث لتقديم بدائلهم 
 

يها بشكل افضل مما وهم يحاولون ان يثبتوا انهم قادرون على تقديم الضروريات التي تمس حاجة العراقيين ال

ولذا فان الخطر الذي نواجهه اليتمثل في ان إعادة البناء ، تستطيع فعله الواليات المتحدة والحكومة العراقية 

ولكن فشلها ايضاً سيجعل من الممكن للجماعات الشوفينية التي تصطف الى السياسي ستفشل فقط ، 

ير من الشعب العراقي وهو ما سيؤدي في جانب التمرد والميليشيات ان تحرز اإلسناد من جزء كب

  النهاية الى حرب أهلية
 

السيد رئيس الجلسة ، علينا اذن ان نالحظ ان تأليف حكومة نوري المالكي هو امر مرحب به ، ولكنه بحد ذاته ليس 

ختبار الوحيد لما اذا له أي تأثير في الحالة في البالد ، واذا كانت قد تألفت اآلن فان عليها ان تقدم الكثير وهذا هو اال

  كانت عنصراً ايجابياً  للعراق
 

هم أعضاء أفان علينا ايضاً ان نالحظ ان شموليتها قد تكون اهم أسباب فشلها ، ف، وعلى اي حال

  الحكومة الجديدة هم قادة ميليشيات تابعين لهدا الصبى او ذاك
 

إنجاح إعادة البناء ـ إنشاء مؤسسات قادرة على توفير األمن وهكذا فان أهم شيء على الحكومة العراقية القيام به من اجل 

  والخدمات األساسية للشعب العراقي ـ ليهدد قاعدة قوة الجهات المعارضة في البالد ولذا فانها   تعارضه بشدة
 

وهذا هو سبب ان األعضاء األقوياء في حكومة المالكي يرون ان سيطرتهم على مختلف الوزارات شيئاً يزودهم 
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  وأسلحة إضافية يستطيعون بها مهاجمة خصومهم) في شكل أعمال وعقود ومدفوعات ( بفرص االبتزاز والرعاية 
 

وهذا على وجه التحديد ليس الوصفة المناسبة لحكومة جيدة او العادة بناء مؤثرة وسوف تمس الحاجة الى كل نوع 

ساعدة رئيس الوزراء المالكي من اجل تمكينه من التغلب من اإلقناع الدبلوماسي والموارد من قبل الواليات المتحدة لم

على هذه المشكلة وتحريك الحكومة العراقية في االتجاه الصحيح على الرغم من الجهود المحتملة ألعضاء من 

  وزارته تمنعه من فعل ذلك
 

سمحت للهوية بان فقد زادت الواليات المتحدة من هذه المشاكل باستخدام المحاصصة الطائفية و، وعلى اي حال

  تصبح القوة المهيمنة في السياسة منذ البداية
 

ن الحكومة العراقية المركزية دستورية تماماً ولكنها تفتقر الى السلطة فهي تفتقر الى الموارد او المؤسسات ا

  الحكومية التي تقف في مواجهة أي تحدي يواجه البلد دون مساعدة خارجية ضخمة
 

العراقية ليس لها  االعالقة ضئيلة بالشعب العراقي وتحصر تفاعلها بناخبيها المرشحين ، وهذا ان األحزاب السياسية 

اذ بجلب المنفيين السياسيين ووضعهم في المراكز . ايضاً نتاج األغالط األمريكية بعد سقوط بغداد 

يان فان الشعب وفي كثير من األح( والجماعات المتطرفة التي ال تمثل أي منها إرادة الشعب العراقي 

  )العراقي ال يعرفها 
 

ونتيجة لذلك فان قادة العراق الحاليين قد قضوا معظم وقتهم في المساومة حول تقاسم السلطة داخل الحكومة 

وابتعدوا عن أي جهد شرعي من قبل الشخصيات الكارزمية من اجل تنظيم حركة سياسية تستطيع ان تمثل ارادة 

  الشعب العراقي بصورة صادقة
 

ان الواليات المتحدة ، قوة االحتالل الرئيسية والقوة المحركة لعملية إعادة البناء ينقصها األفراد المختصون والقدرات 

  ، والمختصون التقنيون وحتى الموارد الالزمة العادة بناء دولة العراق
 

   تمس الحاجة اليها في بناء البلدان وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لديها مهارات ثمينة وقابليات
 

فمن الضروري تبديل السلطة وابعادها عن بالوعة بغداد ، وجعلها لدى الحكومة المحلية التي قد تكون قادرة على 

  توفير الضروريات األساسية للعراقيين
 

  قضاياان السياسة العراقية بحاجة إلى ان تتحول من سياسة تواجهها الهوية إلى سياسة تواجهها ال
 

واخيراً فان رعاية إنشاء أحزاب جديدة تقوم حقاً بتمثيل الشعب العراقي وتهتم بمشاكله وليس 

  بهوياته يمكن ان يعزز ما تقدم ذكره
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ان األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومات األجنبية لديها الكثير من االفراد واالختصاصيين الذين يعرفون 

  اء المؤسسات السياسية العراقيةكيف يساعدون فى بن
 

واخيراً فان من الواضح اآلن ان الواليات المتحدة تفقد الترحيب بها في العراق والتغيير باتجاه أسلوب اكثر دولية 

يمكن ان يساعدنا على إطالة مدة إعادة البناء بمساعدة خارجية وجعلها اطول مما لو كانت الواليات 

  سلوبها المهيمنالمتحدة مستمرة في انتهاج أ
 

الكثير من هذه التغييرات التي سنقترحها في ما يأتي ستكون مؤملة للعراق وعلى وجه الخصوص للنخبة السياسية 

الحاكمة حالياً في العراق التي هي بطبيعة الحال نتيجة وسبب الكثير من المشاكل التي يجب حلها ، وفضال عن ذلك 

قعت فيها الواليات المتحدة أزالت الى حد كبير النيات الطيبة للعراقيين تجاه فان اإلخفاق المتكرر واألخطاء التي و

محرريهم ، كل ذلك يعني ان ممثلي الواليات المتحدة في بغداد سيحتاجون الى كفاح عنيد من اجل إحداث هذه 

  الذي تتبناه الحكومة الجديدة) او أي إصالح بعيد المنال ( التغييرات 
 

لحكومة العراقية المركزية في بغداد أمر ضروري وال مفر منه ، فهو ضروري الن بغداد أصبحت ان الحد من تأثير ا

العقبة األشد في إعادة البناء من كل الوجوه ، والحكومة العراقية المركزية مهيمنة عليها من قبل قادة سياسيين 

ي التماسك حول اقتسام  وقد قضوا وقتهم فشرعيتهم من حيث تمثيل الشعب العراقي حقيقة مشكوك فيها

  السلطة والمنافع تاركين سائر أنحاء البالد لحماية نفسه بنفسه
 

  ان هذا اليعني انه ليس هناك قادة عراقيون جيدون يريدون فعل الخير لبالدهم، ولكن هؤالء قليلون جداً في العدد
 

 شهراً المقبلة ١٢ – ٦ العراق خالل ال وهكذا فالحاجة ماسة الى البدء بالتحسين المادي لحياة اإلنسان العادي في

ومن خالل الضغط ، وهو ما يتطلب ان  تتابع الواليات المتحدة هذا الهدف بصورة نشطة من خالل المعونات األجنبية

على الحكومة العراقية لتبدأ مجهوداً كبيراً من اجل المركزية السلطة والموارد لجعلها بعيداً عن بغداد وفي متناول 

   المحلية التي قد يكون في إمكانها استخدامها بصورة مؤثرةالحكومات
 

بكلمة أخرى ان على التحالف ان يركز على بناء القدرة فقط فى تلك المناطق التي يبدو انها أجزاء من بقعة الزيت 

  االبتدائية وهو ما سيكون اكثر امكاناً
 

 فالفيدرالية ال مفر منها في ، المتحدة تريدها ام الوالفيدرالية هي جزء آخر من المعادلة ، وسواء كانت الواليات

 ، ومن الممكن إننا لو تعاملنا بشكل مختلف بعد سقوط صدام لكنا وضعنا العراقيين في طريق يقود إلى إعادة العراق

   ولكن ذلك مستحيل اليومخلق دولة اكثر مركزية
 

ة بشيء من الحكم الذاتي ، بعيداً عن بغداد لكي يكون ان عدداً من قادة الشيعة يرون ان من األفضل ان يتمتع الشيع

  بإمكانهم ان يعيشوا حياتهم كما يرون ذلك مناسباً دون خوف من ان يجبروا على خالف ذلك
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والعرب السنة هم اكثر الجماعات معارضة للفيدرالية ويعود السبب االهم في ذلك الى انهم يرون ان األكراد والشيعة 

  )التي يعتقدون ان هؤالء سوف يحاولون السيطرة عليها محلياً ( االكبر من موارد النفط سيكون لهم النصيب 
 

ولكن ايضاً النهم اكثر العراقيين تعلقاً بالقومية ، ولكن مع ذلك فهناك عدد من السنة قد بدأوا بقبول الفيدرالية عندما 

وهم يخشون بل الشيعة خالل أعوام عدة قادمة أدركوا ان الحكومة العراقية الجديدة قد تكون مسيطرة عليها من ق

  ان ذلك قد يعني انهم سيقمعون من قبل الشيعة كما قام نظام صدام بقمعهم
 

الى أى حد ممكن اذن على حكومة الواليات المتحدة والحكومة العراقية الجديدة البدء بالتحرك نحو النظام الفيدرالي 

ة على القوات المسلحة والسياسة الخارجية والسياسة النقدية والعملة الذي تحتفظ فيه الحكومة المركزية بالسيطر

ويجب ان تمكن ) لكن ليس توزيعه (والمستويات الوطنية بما في ذلك تنظيم وسائل األعالم وتنظيم القطاع النفطي

  العمليةسائر القوى من انشاء الحكومات المحلية وتكون لها قدرة ملئ الفراغات في الدستور بشكل يساعد هذه 
 

  فان الحكومات المحلية في العراق ستكون عديمة السلطة، من دون سيطرة على المال وعلى قوى أمن محدودة 
 

ان ما توضحه هذه األمور المهمة هو ان العراق يجب ان يكون له نظاماَ ثابتاَ نوعاً ما لتوزيع عائدات النفط ، ومن 

صالحة وطنية حقيقية الن األحزاب كلها سوف تستمر في القتال من دون خطة ثابتة كهذه فمن المستحيل ان نتخيل م

  اجل من يأخذ األكثر
 

واي واحد ال تعجبه النتيجة سوف يلجأ الى القوة من اجل الحصول على ما يريد ، وكل القتال من اجل واردات النفط 

وعدد كبير هيك عن إعادة بناءها ، سوف يمنع المسؤولين والتكنوقراط من أداء أعمالهم في تمشية أمور البالد ، نا

من الناخبين سوف يشعرون بأنهم غيبوا من خالل التوزيع غير المنصف للواردات وهو أمر ينطوي 

  على احتمال حملهم على التمرد
 

ان النظام السياسي العراقي الراهن ال يساعد في عملية إعادة البناء بل يعمل على العكس من ذلك ، وهنا تكمن ايضاً 

 التي أولها السماح لجماعة من الشيعة الشوفينيين المنفيين بأن حدة من أولى أخطاء الواليات المتحدة ،وا

  يقرروا شكل العملية الديمقراطية في العراق 
 

هناك القليل من الدالئل على وهو ما نجم عنه هيكل سياسي متخلف خلق الكثير من المشاكل التي تواجه البلد ، 

  لتي في السلطة اآلن تمثل حقاً تطلعات الشعب العراقي بل العكس هو الصحيح ان هذه األحزاب ا
 

وان نصرهم االنتخابي ال يجعلهم يمثلون هذه التطلعات ، وليس من المستغرب ان قادة هذه األحزاب لديهم القليل جداً 

  عراقيون بشدة من الدوافع باتجاه التوافق الضروري إلحراز المصالحة الوطنية التي يتطلع أليها ال
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ولديهم القليل جداً من الدوافع في جعل الحكومة تعمل بكفاءة ولديهم الكثير من الدوافع لسرقة اكثر ما يمكن من 

 وبالطريقة نفسها فان القليل من القادة السياسيين العراقيين يبدون أي اهتمام بالعناية .الثروة 

  باحتياجات الشعب العراقي
  
 

 على – النها األفضل تنظيماً –يجعل كل انتخاب هو عبارة عن اختيار بين هذه األحزاب المختلفة ان التمثيل النسبي 

الرغم من ان العراقيين لم يكونوا ليصوتوا الى أي شخص معين بذاته في هذه الحالة الحزبية لو انه جاء في منطقته 

من أسباب نمو الطائفية في العراق، بما وهذا واحداَ ايضاً  االنتخابية بصفته الشخصية في انتخابات محلية ،

  ان الواليات المتحدة مدت بالقوة عددا من األحزاب الشيعية الشوفينية المستندة الى الدين
  
 

وآية اهللا السيستاني حثهم على ( مما يمكن ان يصوتوا لها ، والشيعة العراقيون لديهم القليل من الخيارات بخالف ذلك

  وا نسبة مئوية عالية من األصوات في كثير من األحيان بسبب عدم وجود غيرهمفقد حصد) التصويت لهؤالء 
  
 

 وهو امر  وعند وصولهم الى السلطة فان الشيعة الشوفينيين استمروا بأداء دور الشيعة الشوفينيين

ما ، فى ، واالهم من ذلكاليثير االستغراب، وقد ادى ذلك إلى تغريب األكراد والسنة العرب وتهميش األحزاب العلمانية في المن

  ٢٠٠٥ وكانون الثاني ٢٠٠٤ظهر في عدم قدرة حكومة أياد عالوي المؤقتة على تحقيق ما وعدت به بين حزيران 
  
 

وبدال من ذلك ينبغي تشجيع العراق على التحول إلى التمثيل الجغرافي المباشر كما هي الحال في بريطانيا العظمى 

ويجبر المرشحين على االهتمام ) والمصالحة الوطنية (  يشجع التوافقات البرلمانية والواليات المتحدة الن ذلك سوف

  الجاد بحاجات ناخبيهم
  
 

  والعراق في حاجة ماسة الى نظام سياسي يشجع التوافق في ما بين خطوط األحزاب والمذاهب
  
 

يمقراطية من حلها من خالل تطاحن متطرف والن االختالفات حول القضايا يمكن حلها بصورة اسهل من خالل عملية سياسية د

 يجب ان تشجع بين المذاهب ، ان الواليات المتحدة والحكومات األجنبية والوكاالت الدولية والمنظمات غير الحكومية

الجماعات العراقية وبخاصة أولئك المتحمسين لقضايا معينة على تأسيس أحزاب سياسية والسعي 

   هذه القضاياللوصول الى السلطة مستندين الى
  
  
  
  
  



 التحدي الصهيوين                 )٥٥(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
   مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                        ٤٥ من ١٥                                           ٢٠٠٦ - آب

 

 
يكرس نفسه لالهتمامات البيئية او حزباً عراقياً نسائياً يكرس نفسه للحقوق المتساوية ) اخضر ( ان حزباً عراقيا 

للنساء او حزباً سياسيا للمزارعين يسعى لدعم العاملين في الزراعة في العراق يمكن ان تكون جميعاً تطورات إيجابية 

مزارعون في كل مجموعة اثنية وكل ما زاد اتصال بعضهم ببعض واقتناعهم باستخدام ، هناك محافظون ونساء و

  السياسة من اجل قضاياهم فان الوضع سيصبح افضل بكثير
  
 

هناك ادعاءات واسعة االنتشار حول أحزاب تستخدم كل وسيلة متوفرة لديها بما في ذلك العنف والقتل لمنع 

  طةخصومها من ظهور قد يتحداها في السل
  
 

على الواليات المتحدة ان تحاول التحقيق بتهم قمع الخصوم السياسيين بصورة مستقلة ، وإذا ما وجدت الواليات 

المتحدة اياَ من األحزاب السياسية العراقية مذنباً فعليها ان تفرض العقوبات على ذلك الحزب ، هذه العقوبات يمكن ان 

ومنع ) بما في ذلك عقود إعادة األعمار ( ون من الواليات المتحدة   تشمل حرمان الحزب او أعضاءه من تسلم أي ع

الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين للواليات المتحدة من لقاء أعضاء في الحزب او منعهم من السفر الى الواليات 

  المتحدة
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  تأمين بغداد

   من الكادر الكتابي /اليونيل بيهنر: المؤلف 

   ٢٠٠٦/ تموز  / ١٨: تاريخ 

  مقدمة

  ؟ بغداد مينألت المتخذة الخطوات ما

  ؟ الخطوات هذه نجحت هل

  ؟ بغداد في الهجماتب قومي من

  ؟بغداد مينأت يصعب لماذا

   ؟الخضراء المنطقة دور هو ما

  ؟ بغداد مينألت المعروضة المقترحات هي ما

  ؟ هميةاأل هبهذ بغداد منأ يعتبر لماذا

 مناأل قوات تدريب في الحاصل التقدم هو ما

   ؟العراقية

  مقدمة 

بعد شهر من موت ابـو مـصعب الزرقـاوي ،           

 وبعد تسمية   ،االرهابي المطلوب االول في العراق    

 كما كانـت    ،ت بغداد وزيري الداخلية والدفاع ، بقي    

 في حالة انعـدام االمـن ، الموجـة          ،على الدوام 

االخيرة من القتل الطائفي واالختطاف تفجرت على       

الرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهات االمنية        

العراقية الستقرار المدينة ، تقارير االخبار تصف       

 يومياً بحمام من الدماء ، حيـث  غرقنها تأالمدينة ب 

والمـستويات  يين مـن كـل الطوائـف        ان العراق 

 حتـى   ،يبحثون عن جوار اكثـر امنـاً       ةالمعيشي

المنطقة الخضراء شديدة التحصين لـم تـنج مـن          

يقول الخبراء ان عدم االستقرار في بغداد       العنف ،   

يهدد بتقويض الجهـود التـي تبـذلها الحكومـة       

العراقية الجديدة لتعزيز احتكارها الستعمال القوة      

ظروف المعيـشة   الت حاسمة في    وتحقيق تحسينا 

  .في العاصمة 

  مين بغداد ؟أما الخطوات المتخذة لت

 حزيران ، رئيس الوزراء نوري المـالكي        ١٤في  

وهي عملية تشمل   "  الى االمام    عملية معاَ " وضع  

  و مداهمات ونقاط تفتـيش ،    وتتضمن  كل المدينة   

 ٧٥٠٠٠ المدينة ب    تغطيةدعى الى حالة طوارئ ب    

الجهد في . " الشرطة وقوى التحالف    فرد من افراد    

كمـا  " . بغداد وحولها تقوده قوات االمن العراقية       

المـدير التنفيـذي لمركـز       جفينباندور كري يقول  

 سوف نعرف   " التخمينات االستراتيجية والميزانية  

 القوات االمريكية بقيادة    ".الى أي مدى ينفع هؤالء    

 ، وضعت اخيراً مـا يـسمى         بيتر جارلي  الجنرال

مين بغداد ويـشار    ألت" مركزة محسنة   "     بخطة  

 "بـن   إمـسك ،    أ ،طهـر  " حياناً بستراتيجية أاليها  

والتي تتطلب عدداً كبيراً من القـوات االمركيـة         

ير المنـاطق الحـضرية     هوالعراقية والتحالف لتط  

نعاش الحكومة المحليـة والخـدمات      إللمتمردين و 

خيـراً تـصعد الحكومـة      أخـرى ، و   االساسية اآل 

شر في  تالعراقية حملتها االعالمية في التلفزيون وتن     

نحاء المدينة لتثقيف العراقيين على كيفية تجنـب        أ

 "لعيون العراق فتح عيونـك      " هجمات االرهابيين   

  .حد االعالنات التلفزيونية المشهورة أهكذا يقرأ 

  هل نجحت هذه الخطوات ؟

لن تعطي نتائجهـا ،     ] منية  العملية األ  [ نلحد اآل 

 زلماي   هذا ما قاله السفير    ،نتوقعه لحد اآل  اذا ما   ه

 في مركـز    تموز وهو يتحدث   / ١١ في   خليل زاد 

في  . ( CSIS )  الدراسات االستراتيجية والدولية 

 حزيران اصبح العنـف     نالحقيقة منذ وقت مبكر م    
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في بغداد يتصاعد بشكل ثابت ، تسلمت مـشرحة         

ـ     ١٦٠٠المدينة   ك  جثة في شهر حزيران وحده وذل

 وزارة الصحة ، كما جاء ذلـك فـي           لبيانات طبقاً

 ، وقد ازداد الموقـف      "الصباح" الصحيفة العراقية 

سوءاً بشكل ملحوظ خالل الـشهرين األخيـرين ،         

ال اعلم ما اذا    "  البغدادية   )ما بين النهرين    ( كتبت  

كان الناس في الخارج واعين حقاً للموقف الحقيقي        

صمة علـى طـول      قسمت العا   . ".نفي بغداد اآل  

الخطوط الطائفية باجزاء اصبحت منـاطق غيـر        

نافذة وخصوصاً للشيعة ، وهذه المناطق ليست في        

المناطق الريفية من المدينة بل تحركت الى قلـب         

مناطق الطبقة الوسطى، حتى المنصور، المنطقـة       

رقـى  أ " نهاأ ب النيويورك تايمز  تصفها    التى الراقية

حدرت الـى الفوضـى      قد ان  "مناطق بغداد عقارياً    

 ، كمـا    "من المنتظر ان يكون صيفاً طويالً     "كذلك  

انه مزيج مـن الحـر      ة عراقية تقول    يكتبت صحف 

والذباب وساعات تتبعها سـاعات مـن انقطـاع         

  .الكهرباء والجثث التي تظهر في كل مكان 

  الهجمات في بغداد ؟ ب قوممن ي

ان الميليشيات الـسنية    الى  تشير التقارير الصحفية    

لشيعية هي المسؤولة عن نشر العنف ، في مـدة          وا

 شخصاً فـي    ١٤٠ايام من تموز قتل اكثر من       ) ٤(

بغداد وضواحيها في هجمات في وضح النهار من        

جـيش  عـضاء مـن     أقبل حملة السالح الشيعة و    

 تحت قيادة رجل ديـن      ، ، الميليشيا الشيعية   المهدي

تشير التقارير الى   . مقتدى الصدر شاب ثوري هو    

اط تفتيش حول المدينة ، ثم يسحب السنة        نصب نق 

من بيوتهم وسياراتهم ويقتلون في وضح النهـار ،         

وكرد فعل لذلك هاجم السنة عدد من مساجد الشيعة         

 ٦٠ تمـوز هـاجم      ١٥بالسيارات المفخخة ، في     

متمرداً سنياً مقنعين اللجنـة الوطنيـة االولمبيـة         

 رهينة بـضمنهم رئـيس      ٣٠العراقية واحتجزوا   

 وهـي   منطقة الجهـاد   ، عدد الخسائر في      اللجنة

منطقة ذات غالبية سنية في غرب بغداد قد ارتفـع          

  .  المستشفيات المحلية بصورة واضحة طبقاً لتقارير

   ؟مين بغدادألماذا يصعب ت

يقول الخبراء ان مستوى انتشار القطعات العراقية       

 ليس  ٧٥٠٠٠ البالغ تقريباً    –والتحالف في بغداد    

 .  ماليين مـن الـسكان     ٦ من   ة مدين كافياً لحماية 

ز ، تحـدث    غنيالخبير كينيث بوالك من معهد بروك     

مـن  مام اللجنـة الفرعيـة للبيـت االبـيض لأل         أ

ـ يدات  د ، عن الته   )١(القومي ، والعالقـات   ةالطارئ

نه مـن الـضروري     إتموز قائالً    / ١١الدولية في   

ن تكـون قـوة     أمن مدينة بحجم بغداد ،      ألضمان  

  .١٢٠٠٠٠ الـى    ١٠٠٠٠٠الحماية مـا بـين      

ن الخطة كما تطبـق     إضاف قائالً   أكثر من ذلك    أو

حالياً لها هيئات قيادية متعددة ال تتطابق رؤيتها مع         

 من ناحيـة توحيـد سلـسلة        ارلييجنرال ج رؤية  

ة ومن دون المساعدات    ني المد ـالقيادات العسكرية 

االقتصادية والسياسية الضرورية لجعل االمن فـي       

ن أخرون يشيرون الـى     آ و ، لالدامة العاصمة قابالَ 

ها بينمـا   ئجزاأبغداد الزالت فقيرة جداً في بعض       

بعض من سـكان    الفشلت الخدمات البلدية كذلك ،      

حياء فقيرة  أمستوى واطئ في    في  المدينة يعيشون   

فـي حقبـة      لالمريكان ،  – اَداءظهرت ع اوالتي  

ـ  صدام كانت هذه المجمعـات الـسكنية        ةمعروف

بالمثلـث  ما يـسمى     عث من جانب  بتعاطفها مع الب  

  اكثرهاو االجزاء االخرى من المدينة ، ،السني

  في الـصفحات     تم ترجمة هذه الشهادة نظراَ ألهميتها     ) ١(

  . إنقاذ العراق: التالية وهي تحت عنوان
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 ، وهـي شـيعية      مدينة الصدر  جديرة بالمالحظة   

يسودها الفقر والوالء للميليشيات الطائفيـة مثـل        

   .جيش المهدي

  دور المنطقة الخضراء ؟ هو ما 

شـديدة التحـصين ،     منطقـة   المنطقة الخضراء     

ميال مربعة في مركز بغـداد والتـي        أ ٤مساحتها  

كانت يوماً تؤوي قصور صدام حـسين ومختلـف         

الفيالت التابعة له ، اصبحت اليوم مقراً للحكومـة         

 وهي كذلك موقع لفنادق غربيـة       ،العراقية الجديدة 

ـ  الطراز   مقـرات المنظمـات الدوليـة      ن  وعدد م

هناك ها مؤخراً ،    ؤوللسفارة االمريكية التي تم انشا    

 مقيم من العراقيين ضـمن      ٥٠٠٠ما يقارب من    

 ،  ف من العمال الغربيين   الآحدودها باالضافة لعدة    

عـدد   فـي    وليم لينج ويـج   مع ذلك فطبقاً لوثائق     

 هناك   "اتالنتيك" شهرية من    ٢٠٠٤تشرين الثاني   

] فـي المنطقـة الخـضراء       [ غة كثيرة   اماكن فار 

بحيث ان المجموعتين تستطيع العـيش بتفاعـل ،         

المنطقة محاطة باسالك شائكة ومحمية بنقاط تفتيش       

منة من الهجمات ، ففي وقت      آومع ذلك فهي ليست     

 تموز فجر انتحاريون مفخخون انفـسهم        من مبكر

  شخصاً ، وفي   ١٦خارج مداخل المنطقة ، وقتلوا      

  لواشنطن بوست ت مؤخراً من تقارير      تسرب برقية

 العاملين العراقيين في المنطقة الخـضراء       نأ من

  .يواجهون ظروف صعبة متزايدة خارج المنطقة 

  مين بغداد ؟ أما هي المقترحات المعروضة لت

احدى الخطط التي جلبت االنتباه هي نشر قـوات         

كردية والتي يقيم معظمها فـي شـمال العـراق          

 ، وطبقاً لمـا ورد فـي        الدورياتلحماية المدينة ب  

 ان، جريدة الحياة العربية اليومية الصادرة في لندن      

 والتي تسهم حاليا فـي      –السلطة االقليمية الكردية    

قول انها راغبـة فـي      تالجيش العراقي الوطني ،     

ارسال جنود الى بغداد ، القادة مـن كـل فريقـي            

الشيعة والسنة قالوا انهـم يرحبـون بمزيـد مـن          

دات االمنية من الكرد الذين يبدون فرقـاء        المساع

 وعلى الرغم من انهم بالدرجـة االولـى         –شرفاء  

فضلون على استعمال جنود عـرب او       مسنة وهم   

مهدي من بغداد   أمسلمون كما كان مقترح ، مدير       

  ،ذلك على كل حال   ب خبر الصحفيين مؤخراً  أ صبيح

خبر مـؤخراً  أ محمود عثمانن السياسي الكردي  إف

بغـداد لـيس    اليه  ما تحتاج     ان ورك تايمز النيوي

، متسائالً عـن    حلوالً عسكرية بل حلوالً سياسية      

كيد رغبتها الى العشائر    أامكانية الحكومة الجديدة لت   

  .المحلية والمجاميع الدينية 

  همية ؟  األهمن بغداد بهذألماذا يعتبر 

ـ  تعتبر بغداد مهمة لسببين ، كما يقـول         يجريبنف ك

العنـف الـذي    و ، الحكومة العراقية  مقراوال  النها  

يصيب بغداد يعطي اشارة سلبية الى بقيـة انحـاء          

 على حمايـة نفـسها ،       ة  كن قادر تان لم   " العراق  

فكيف يمكن القول انها تستطيع حماية الشعب كمـا         

 ، والثاني ان بغداد هـي مـصغر         يجريبنفكيقول  

 االكـراد    فيهـا  يتجمـع  ،وسعالاته  للقطر بصور 

،  "مثل الشكل القديم لنيويـورك    " ة ، والشيعة والسن 

اذا استطعت ان تنجز ذلك هنا استطعت       "كما يقول   

 ، حسناً اذا اسـتطعت      "ان تنجز ذلك في أي مكان     

مين بقيـة العـراق ،      أمين بغداد فانك تستطيع ت    أت

على كل   "صحفي من جريدة النهرين  يقول     كتب ال و

يعني ) معركة بغداد   (   هذه المعركة     كسب نإحال  

   ."ألبداالى  ها كسب
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من التقدم الحاصل في تدريب قوات األهو ما 

  العراقية ؟

 لقـد ازداد حجـم      (CSIS)  تحدث الى   خليل زاد 

 ٢٦٥٠٠٠ – ١٦٨٠٠٠القوات االمنية العراقية من 

 ان  قـدر ي تموز االخير ، وبنهاية الصيف    شهر  منذ  

تكون ثالث ارباع الفيالق العراقية المسلحة قـادرة        

يات المناهـضة لالرهـاب بينمـا       على قيادة العمل  

دوار اللوجـستية   الالتتدخل القوات االمريكية اال با    

لقد تحدث بـوالك ، امـام         . فقط والدعم الرئيسي 

 ثلـث    :)١(اللجنة الفرعية للبيت االبـيض قـائالً      

 على التـدريب    ةصلاالقوات العراقية فقط تعتبر ح    

 ، اضافة   ن تؤدي دوراً ذا معنى    أالكافي وتستطيع   

 ٢٣٥٠٠٠حتـى هـؤالء ال       "لك فهو يقول  الى ذ 

 افراد االمن العراقي في الميدان او في        اضافة الى   

: لمهمة  ل يفعددهم غير كاف   تدريب خطوط االنابيب  

قد يحتاج العراق الى ضعف هذا العدد لمواجهـة         

  " . وتمرد فاشلةالمشاكل االمنية لدولة 

  بوالك.  ام ثالشهادة المعدة من قبل كن

لسياسة  )سابان (  ومدير األبحاث في مركز الزميل األقدم

  نغزيالشرق األوسط في معهد بروك

حول األمن الوطني والتهديدات الطارئة لفرعية اللجنة ا

  والعالقات الدولية

  ٢٠٠٦/ تموز  / ١١

  نقاذ العراقإ

  صحيحة بصورة للتصرف األخيرة فرصتنا

  الكبيرة الصورة : فعله ينبغي الذي  ما

  األمن

  العراقية المسلحة القوات بناء

  الوقت أهمية

  العراقية السياسة

  الالمركزية

  العراقية النفط لموارد السياسي البعد

 سياسيةال العملية إصالح : البعيد المدى على

  العراقية

الفرعية السيد رئيس الجلسة ، السادة أعضاء اللجنة        

انه المتياز عظيم ان أحظى بـالمثول       . المحترمين  

أمامكم اليوم وان أدلى بشهادتي حول جهود امتنـا         

. في سعيها الحالل السلم واالستقرار في العـراق         

ـ ان مثل هذه النقاشات ال يمكن ان تأتى من لح          ة ظ

أي العام في الواليات المتحـدة      أهم من هذه ، والر    

والعراق اللذان يتصف كل منهما باألهمية القصوى       

  .هذه المهمة يقفان على حافتي نصل السكين فى 

اإلحباط الذي يشعرون به    فيهم   فالعراقيون يتزايد   

من خالل فشل الواليـات المتحـدة والحكومـات         

العراقية األربعة الماضية في بغداد منـذ سـقوط         

 يرون العنف المدمر يحصد شـعبهم       صدام ، وهم  

 .عالمات على تقدم حقيقي عاجل      وحياتهم اذ لم يروا     

ان القليلين الذين يتجهون نحو الميليـشيات والـى         

المتمردين لطلب الحماية وطلب الخدمات األساسية      

وتظهـر اكثـر األقطـاب      . سيصبحون كثيـرين    

السياسية انه في حين ان الشعب األمريكـي يبقـى      

ان النجاح في العراق حيوي المننا الوطني       ملتزماً ب 

فانه توصل إلى استنتاج بان حكومته لـيس لـديها          

خطة ممكنة التطبيق من اجل التعامل مع مختلـف         

  .المشاكل هناك 

في هذه األثناء فان لدينا اخيراً حكومـة عراقيـة          

 لها رئيس وزراء جديد هو نوري       ،جديدة في بغداد  

يرات بعيـدة   يبني تغ المالكي الذي ابدى رغبته في ت     
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 في األقل نظرياً في الوقت الحاضر ، وقـد          ،المدى

تسنم المنصب حديثاً جداً وهو المنصب الذي أراده        

له شعبه ، وكل من يريد للعراق األمن واالستقرار         

عليه ان يحييه ولكن كالً من مؤيديـه وخـصومه          

وفضالً عن ذلك ففي خالل األشـهر       . يعارضون  

 ات إدارة بـوش وعـسكريو     القليلة الماضية أصبح  

الواليات المتحدة يناقشون إجراء تبديالت مهمة في       

وأولئك الذين يريدون . عمار العراق إدعمنا العادة   

يرات مهمة جداً سواء كانوا في اإلدارة ام فـي          يتغ

القوات المسلحة في حاجة ماسة إلـى دعـم مـن           

رس من اجـل    غالشعب األمريكي وممثليه في الكون    

في الفرصة األخيرة قبل ترديـه فـي        إنقاذ العراق   

  .حرب أهلية شاملة 

  فرصتنا األخيرة للتصرف بصورة صحيحة 

ن هناك الكثير من    أبان اإلدارة محقة في مالحظتها      

اإليجابيات ما زالت في العراق ، واهم شيء هـو          

ان معظم العراقيين يطمحون في ان يـروا نجـاح          

هـم  عمار بالدهم سياسـياً واقتـصادياً ، و       إاعادة  

يريدون مستقبالً افضل ويخشون ان الفشل يعنـي        

حرباً أهلية شاملة ، ونتيجة لذلك فقد عـانوا عـدم           

عمـار  العدالة وخيبة االمل الناجمين من اعادة اإل      

مل في تحسين عملية    أن ولكن أكثرهم بقي ي    لحد اآل 

عمار ويلتـزم بهـا ، ومـا دام أغلبيـة           اعادة اإل 

ذه النظرية فـان    العراقيين مستمرين في االلتزام به    

عمار يمكن ان تتحول الى إقامـة عـراق         اعادة اإل 

  .مستقر تعددي 

وبرغم ذلك فان علينا ان نالحظ ان الوقت يـسير          

ي العـام   أبالضد منا ، وفضالً عن تأثيرها في الر       

 فان العديد من المشاكل تفعل فعلها فـي         ،األمريكي

 ، وبكلمـة    عمارييد العراقي العادة اإل   أالحد من الت  

رى فان العراقيين قد انتظروا وقتاً طويالً ليروا        اخ

 يأملون فـي حـصولها      واتحسينات ذات قيمة كان   

ويوعدون بها بعد صدام ، وكلما زادت خيبة هـذه          

اآلمال وزاد حرمانهم من المستلزمات الـضرورية       

كاألمن والعمـل والتيـار الكهربـائي المـستقر         

 الـصحية ،    عنايةوالمحروقات والماء الصافي وال   

 وبمرور الوقت خلص    فانهم سيكونون اكثر يأساً ،    

العراقيون الـى ان حكومـة الواليـات المتحـدة          

والحكومة العراقية في بغداد ال تـستطيعان ولـن         

تقوما بتوفير هذه األمور الضرورية ، ولذا اضطر        

كن أخـرى   االكثير من العراقيين الى البحث في أم      

اق وفي العر  ،   ات الضرورية جعن األمن واالحتيا  

كن األخرى الميليـشيات والمتمـردين      اتعني األم 

وعلى وجه الخصوص المعارضـين مـن أمثـال         

مقتدى الصدر ، وعلى غرار حزب اهللا في لبنـان          

ن الميليـشيات   إوحماس في األراضي الفلسطينية ف    

تقوم بتوفير ما يشبه األمن للعـراقيين العـاديين ،          

وبعض الخدمات االجتماعية ، وعيـادات العنايـة        

 .من شأنه ضمان والئهم     صحية واألعمال وكل ما     ال

وقد بدأت بعض الميليشيات والمتمردين محاوالت       

شن معارك من اجل االستيالء على اجـزاء مـن          

العراق وابعاد اللذين ال يأتلفون مع توجهها المذهبي 

  .او االثني عنها

وعلى الرغم من ان هذا السباق وهـذا التطهيـر          

النتشار فان خـشية ان     العرقي ما زال غير واسع ا     

يعمم تجعـل العـراقيين يراهنـون علـى تأييـد           

عمار ، ويعتقـد    الميليشيات بدال من دعم اعادة اإل     

مالهم آالكثير من العراقيين بان الحكومة قد خيبت         

فان الوسيلة الوحيدة لهم هي االستقواء بالميليشيات       
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 ضد تلك التي تقف   ) الخاصة بهم   ( االثنية والدينية   

  .معهم ء ا عدفى

وهناك خطر ماثل في العملية السياسية ايضاً ، منذ         

 شهد العراقيون أربعة حكومات تأتى      ٢٠٠٣نيسان  

عمـار والـشؤون    وتذهب ، مكتب جي جارنر لإل     

اإلنسانية وسلطة التحالف المؤقتـة لبـول بريمـر        

وشركاءه مجلس الحكم العراقي والحكومة المؤقتة      

 براهيم الجعفري ،  االنتقالية إل ألياد عالوي والحكومة    

وفي كل مرة كان العراقيون يحسون باألمـل فـي         

مجيء الحكومة الجديدة معتقدين انها ستأتي باألمن       

والعمل والكهرباء والماء الـصافي والمحروقـات       

وفي كـل مـرة     . وسائر المستلزمات الضرورية    

فشلت هذه الحكومات بتوفير ذلك ، وهذا ما دعـا          

عمار ، ولكـن     اإل البعض الى ان يقفوا ضد اعادة     

مع كل حكومة جديـدة     ) تتناقص  ( األكثرية كانت   

تعد بجدول أعمال عند توليها السلطة ثم ال تلبث ان          

تثبت انها فاشلة في تحقيق ما وعدته به على غرار          

  .سابقاتها 

مثل هذه النزعة ال يمكن ان تستمر إلى األبد ، في           

  انتخب العراق برلماناً جديـداً     ٢٠٠٥كانون األول   

سوف يستمر لمدة أربع سنوات ونجم عنه أيجـاد         

برئاسة رئيس الوزراء المـالكي     ) دائمة  ( حكومة  

وبوالية مماثلة ، والعراقيون زادوا إلحاحاً على ان        

هذه الحكومة ينبغي لها في النهاية ان تتعامل مـع          

احتياجاتهم ، وهم يعلمون انهم سـيرتبطون بهـذه         

سنوات ، ولـذا    الحكومة وهذا البرلمان لمدة أربع      

فليس في األفق حكومة جديدة تحقق آمالهم اذا مـا          

اخفقت في ذلك هذه الحكومة كمـا حـصل مـع           

غـض  ب كانت   الحكومات التي سبقتها ، واالخفاقات    

النظر عنها بصمام االمان  وهـو ان الحكومـات          

ستـسنح عنـد    فرصـة   ان ال وسرعان ما ستتغير    

م يلـح   لواليوم فان، الذهاب الى صناديق االقتراع    

 فان هنـاك   ،تقدما فى عملية اعادة البناء       فى االفق 

اغراء على دعم الميليشيات والمتمردين لتوفير ما       

عجزت عن تحقيقه الحكومات قد يبدو من الصعب        

  .مقاومته 

ولهذه األسباب فان على الواليات المتحدة ان تصل        

الى استنتاج ان األشهر الـستة او االثنـي عـشر           

ان . الحاسـمة فـي العـراق        الفتـرة القادمة هي   

الحكومة العراقية الجديدة والواليات المتحدة ينبغي      

عليها ان تبدأ بإصالح مشاكل العـراق واال فـان          

اخفاقها المستمر سوف يدفع العراقيين الى السالح       

والى الميليشيات والى حرب أهلية شاملة ، ولـذا          

فان األسلوب التدريجي في تغييـر الـسياسة فـي          

ن لم يعد ذي استخدمته إدارة بوش حتى اآلالعراق ال

يكفي ، خالل األشهر الستة او االثني عشر القادمة         

يجب على واشنطن وبغداد ان يتبعا سياسة شـاملة         

من التغيير لتبرهنا على انهمـا تتفهمـان مـشاكل        

العراق العميقة وان لديهما الخطة الصحيحة للتعامل 

  .مع هذه المشاكل 

ن هي شـراء وقـت كـافي        ان حاجتنا الماسة اآل   

لعراقيين وال يمكننا حل كـل مـشاكل        ل  و النفسنا

العراق في ستة اشهر او اثني عشر شهراً ولكننـا          

ان برامج تحتـاج    . ينبغي ان نعبر الطريق ونبدأ      

الى وقت طويل وتدريب وإنشاء وتعليم واصـالح        

ولذا فـان   . ة  ييمكن ان تحل مشاكل العراق الرئيس     

بـان  ) واألمـريكيين   ( يين  علينا ان نقنع العـراق    

يعطونا الوقت الكافي ، والعراقيون كما هو مفهوم        

سوف يطـالبون ان يـروا تحـسينات محـسوسة          

وسريعة وواشنطن عليها ان يكون لهـا رد فعـل          
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والن الكثيـرين    ،بموجب ذلك ، وفي االتجاه نفسه     

من العراقيين يخشون ان يكون االبتعاد عن اعـادة         

أهلية ، فهناك اكثر مـن      األعمار معناه بدء حرب     

سبب لالعتقاد بـان حكومـة الواليـات المتحـدة          

والعراق يمكن ان تظهرا انهما يحـدثان تغيـرات         

مهمة وان هـذه التغيـرات صـحيحة وان هـذه           

تي بنتائج طيبـة محـسوسة للمـواطن      أالتغيرات ت 

العراقي العادي وبذا سوف يستمر هـذا المـواطن         

ـ        عبد ادة البنـاء   م اعادة البناء ما دامت جهـود اع

 لقد توفرت لنا الكثير  .تجري في المجرى الصحيح

عمار العراق ولم نـستفد     إمن فرص القيام باعادة     

ن ، علينا ان نجري المزيد من من أي منها حتى اآل

ن ، ولكن مـن     يرات اكثر مما قمنا به حتى اآل      يالتغ

الحماقة ان نعتقد إننا سنفعل ذلك ، إننا ال نـستطيع          

ـ    بر العـراقيين واألمريكـان وال      التنبؤ بمقدار ص

بنزعات العنف المتزايـدة التـي تمحـو تفـاؤل          

العراقيين ، ووجود حكومة عراقية جديـدة دائمـة         

 في األفـق يوجـب       اخرى خلفهاتدون امل في ان     

علينا ان نعد هذه هي فرصتنا األخيرة ، علينـا ان           

 فرصة  ةنفهم اننا ان لم ننجح هذه المرة فليس لنا أي         

   .أخرى للنجاح

  الصورة الكبيرة : ينبغي فعله الذي ما  

دراك إان نقطة البداية في فهم مشاكل العراق هي         

 الوقت الحاضر يفتقـر إلـى المؤسـسات         ه في ان

العسكرية والسياسية واالقتصادية التي توفر االمن      

والحد األدنى من الـضرورات الخدميـة للـشعب         

وحقيقة األمـر   . العراقي لكي يعيش حياة طبيعية      

ان السبب الوحيد الذي يمنع العراق مـن دخـول          ف

حرب أهلية على غرار البوسنة والهرسك ولبنـان        

 جندي اجنبي ، وفي     ١٤٠٠٠٠والكونغو هو وجود    

حين ان هذا يثبت اعتقاد إدارة بـوش بـان مـن            

الضروري ان تحتفظ الواليات المتحدة بالتزامها في 

العراق لمنعه من االنزالق الى حرب أهليـة فـان          

ك ينبغي ان ال ينظر اليه بوصفه مصادقة علـى          ذل

 بصراحة ايهـا    ن ، تصرفات اإلدارة هناك حتى اآل    

السيد رئيس الجلسة فان مما يثير االستغراب اننـا         

بعد اكثر من ثالث سنوات ما زلنا غيـر قـادرين           

حـداث  إ مؤسسة عراقية قادرة على      ةعلى بناء أي  

 يرات ذات معنى خارج حدود المنطقة الخضراء      يتغ

  .دون مساعدة األمريكيين 

 ا ان يوجـد   عليهمـا وهكذا فان واشنطن وبغـداد      

استراتيجية جديدة شاملة لبناء مؤسـسات عراقيـة        

 أمنـه    و مقتدرة على الحفاظ على استقرار العراق     

وخلق تقدم متزامن مع ذلك نحو مجتمـع فاعـل          

 وعلى اي حال ، فان فعل ذلك سـيتطلب          .ومرفه  

 وكما  –قل بضع سنوات     في األ  –الكثير من الوقت    

نفاً فال حكومـة العـراق وال حكومـة         آمر ذكره   

الواليات المتحدة لديها المزيد من الوقت ، ونتيجة        

متوسط يجب  ال المدىلذلك فان بناء المؤسسات في      

ان تصاحبه أساليب قصيرة األمد تخلق بعضاً مـن         

وفضالً عن ذلك فمـن     الشعور بالتقدم في البالد ،      

ؤسسات جديدة في ظروف انعـدام      المستحيل بناء م  

األمن وغياب القانون والصراع الـداخلي ، ولـذا         

فعلى الواليات المتحدة والعراق ايضاً ان يتبنيا فوراً 

خطوات من شأنها التعامل مع الموقف األمني الذي        

يواجهه البلد وعليهما ان يبدءا في توفير الخـدمات         

  . األساسية الى اكبر قدر ممكن من السكان 

كبر األخطاء الكبرى التي وقعت فيها الواليات       أ ان

 يالمتحدة في العراق كان خطيئة السماح بفراغ أمن       

 وألننا لم   ٢٠٠٣عقب سقوط نظام صدام في نيسان       
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نجلب ما يكفي من الجنود لحماية أمـن البلـد وال           

نحن أعطينا هـؤالء الجنـود مـسؤولية حمايـة          

يـستمر  المواطنين ، فقد سمحنا بالفراغ األمني ان        

حتى اليوم ، وقد ادى هذا الفـراغ األمنـي الـى            

ظاهرتين متالزمتين ، تمرد واسع النطاق يتمركز       

بالدرجة االولى في المجتمع القبلي السني غربـي        

العراق ودولة فاشلة فيها الحكومة قد انهدم هيكلها        

ت ما يحل محله مـن مؤسـسات عـسكرية         أولم ي 

  .وسياسية ذات كفاءة

ة هذه ، من ظهـور الميليـشيات         ، والحال  روال مف 

الطائفية التي تـستولي حاليـاً علـى الـضرائب          

والموارد ، بكلمة اخرى فان العراق يعـاني مـن          

خليط من المشاكل التي تسبب فيها التمرد والتـي         

ث في حرب فيتنام وشـمالي ايرلنـدا        دتشبه ما ح  

والجزائر ، ودولة فاشلة تواجه تحديات مثل تلـك         

ـ     ي الـسبعينات والثمانينـات     التي واجهت لبنان ف

  .ويوغسالفيا في التسعينات والكونغو اليوم 

واخيراً فان المشكالت الدائمة الناجمة عن األخطاء       

ة يئ الرد ىالكثيرة التي زامنت جهود التخطيط االول     

عمار العراق الذي تقوده الواليات المتحدة      إالعادة  

والفساد يعم بغداد ويشمل تقريباً كل وزارة عراقية        

، فبعد سنتين ونصف من سقوط نظام صدام فـأن          

الحكومة العراقية الجديدة لديها القليل مـن القـدرة         

حداث تغيير حقيقي في أي مكان خارج البقعـة         إل

وبدال . المحمية جيداً من بغداد ، المنطقة الخضراء       

من ان يقوموا بالبناء ألفراد شعبهم وتحسين حياتهم        

راقيين قد انفـصلوا    فان الكثيرين من السياسيين الع    

تماماً عن المجتمع وانشغلوا بتقسيم ثروة البالد في        

 ، وعلى الرغم مـن ان تـدريب الجـيش           مابينهم

العراقي يتقدم بشكل افضل من السابق فهو مـازال         

وبتركيز قـدرة القـوات األمريكيـة        . وءغير كف 

) المثلث السني   ( والعراقية على مالحقة التمرد في      

 المتحدة سائر المنـاطق فـي       فقد حرمت الواليات  

العراق من وجود قوات أمن مناسبة وهذا ما جعل         

 سـائر المنـاطق عرضـة        فـى  أكثرية العراقيين 

ان هـذا    ،   للجريمة وللهجمات في ما بين الطوائف     

ني يدفع بالعراق الى احضان الميليشيات      الفشل اآل 

االثنية والطائفية التي يمكن ان ينجم عنها مظهـر         

ي هذه األثناء يزداد عـدم رضـا        زائف لألمن ، ف   

العراقيين عن وجود قـوات الواليـات المتحـدة         

العسكرية ، احياناً بسبب من دوافع وطنية صـرفة         

ولكن احياناً اكثر بسبب ان االحـتالل األمريكـي         

أضاف مزيداً من المتاعب علـى حيـاتهم دون ان          

يوفر الـضروريات األساسـية لألمـن والعمـل         

الماء النظيـف والعنايـة     والكهرباء والمحروقات و  

  . الصحية 

هذا التشخيص يوضح ما يتعين علـى الواليـات         

المتحدة والحكومة العراقية الجديدة إنجازه في نحو       

عمار من اجل الستة اشهر القادمة من اجل اعادة اإل  

  .مين فرصة حقيقية للنجاح أت

قوات التحالف والقوات العراقيـة يجـب ان         •

كانية المهمة فـي    تركز جهودها في المراكز الس    

منـة نوعـاً مـا      آيجاد مناطق   إالعراق من اجل    

ان هذا مشابه لما جرت العـادة       . ألكثرية الناس   

         او ) ستراتيجية بقعة الزيـت     (    على تسميته   

 داخل هذه المنـاطق     )ستراتيجية بقعة الحبر    ( 

على التحالف ان    ،التى لها قدر اكبر من االمن       

ناء مؤسسات سياسـية مـن      كبيراً لب يبذل جهدا   

االساس وان يوفر الخدمات األساسية ويـساعد       

  .حداث قفزة في االقتصاد المحلي إعلى 
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على الواليات المتحدة ان تستمر في تـدريب         •

 المؤسـسات   نقوات االمن العراقية وبناء نوع م     

األمنية يسمح للعراقيين بالنهاية بتسلم مهام أمـن        

ن تقوم بتحسين   آلان الواليات المتحدة ا   .  بالدهم  

تدريب قوات القتال العراقية بشكل افضل ممـا        

سبق على الرغم من اننا ما زلنا بعيـدين عـن           

 مـشاكل علـى     ةوهناك أربع . مستوى الطموح   

وجه الخصوص سوف تمنع قوات األمن العراقية       

 بمهمتها الحيوية هذه قبل ان يتم التعامل        ممن القيا 

ي والخـدمات    قلة الدعم القتال   :مع هذه المشاكل    

القتالية ، االفتقار الى التكامل االثني والديني في        

الوحدات التي تتمتع بالتوحيد والكفاءة ، االفتقار       

الى صـغار الـضباط المحتـرفين واألكفـاء ،          

وبرنامج أوسع للتدريب يشمل تدريباً غير رسمي       

وتمارين ، ودورات للـضباط وتـدريبات فـي         

  .تكتيكات الوحدات الصغيرة 

عراق يحتاج بشدة الى حكومة مركزيـة       ان ال  •

تستطيع القيادة وتريد ذلك وهذا يعني المـساعدة        

على إصالح الوزارات العراقية وزيادة قواتهـا       

وقوة جماعات المجتمع المدني ، وهو يعني ايضاً        

ان النظام السياسي العراقي عليه ان يقلص قـوة         

قادة الميليشيات ويخلق دوافـع التعـاون داخـل        

االثنية بينها وبين بعـضها اآلخـر ،        الجماعات  

 فـي بغـداد علـى االهتمـام         يينواجبار السياس 

  . مكان من البالد كلبناخبيهم في 

على العراق ان يتبنى نظـام توزيـع ثابـت           •

 والفساد في جميع أنحاء     ،لعائدات النفط العراقي  

العراق وبخاصة في وزارتـي الـنفط والماليـة        

اق النفطيـة ،    يستنزف قسماً كبيراً من ثروة العر     

لقد جعل من الحكومة المركزية مركزاً لتجمـع        

اللصوص الذين يتقاتلون القتسام الغنائم ولـيس       

ان مـن   حكومة تحاول حل مشكالت شـعبها ،        

الضروري جداً ان يكون توزيع العائدات النفطية       

 لكل محافظـة بحـسب سـكانها        مركزياً وثابتاً 

 وينبغي ان تستخدم بعض هذه العائدات من اجل       

توفير الموارد بصورة مباشرة الـى الحكومـة        

  .المحلية وتقليص اعتمادها على بغداد 

الن الحكومة المركزية في بغداد واقعة فـي         •

فان على الواليات   هذا العدد الكبير من المشاكل      

المتحدة والمجتمع الدولي ان يحاوال بكـل قـوة         

 ،  تقوية وإسناد الحكومات المحلية فـي العـراق       

رد ينبغي ان تبتعد عن المركز بقدر       القوة والموا 

اإلمكان وينبغي تقديم العـون والمـساعدة الـى         

الحكومات المحلية وجماعات المجتمع المدني الى      

أقصى حد ممكن ، والن من األسهل واألسـرع         

إصالح الحكومات المحلية ولـيس الحكومـات       

المركزية ، والن بعض المنـاطق اقـل فـساداً          

حسب نفعلينا ان    وافضل قدرة من أماكن أخرى    

حساب ان الحكومـة المحليـة سـتقوم بتـوفير          

الخدمات األساسية بشكل افضل ممـا تـستطيع        

  .الحكومة المركزية 

  األمن 

عمـار فـي    ان األمن هو اهم متطلبات اعادة اإل      

العراق ، وعلى الرغم من عدم ضـمان نجـاح          

عمار مع توفير قدر كاف من األمن فان        اعادة اإل 

 ، وقد   في حالة انعدام األمن   من المضمون فشلها    

غزت الواليات المتحدة العـراق دون ان تكـون         

لديها األعداد الكافية من القوات والخطـط التـي         

توفر األمن المباشر للمـواطنين الـذين رحبـوا         

ون في دوافعنـا ،     كبسقوط صدام ولكنهم كانوا يش    

كما ال نستطيع ان ال نحـسب حـساباً للمجتمـع           
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ة معينة الـى عناصـر      العراقي الذي ينظر نظر   

هذا الفشل احدث فراغاً امنياً     . المقاومة المسلحة   

لم يجر ملؤه بصورة صحيحة وهكذا اصبح اكبر        

  .مشكلة في العراق اليوم 

ان اكبر خطأ في االستراتيجية العسكرية للواليات       

المتحدة منذ الخطأ االول هو عدم قـدرتها علـى          

وكمـا  ،  توفير ابسط مستلزمات األمن للعراقيين      

سبقت اإلشارة اليه فان العراق يعاني من التمـرد         

ومن كونه دولة فاشلة وان مـا يتوجـب علـى           

عمليات مكافحة التمرد وعمليات حفظ االستقرار      

التي هي عمليات عسكرية صـممت لمواجهـة        ( 

هو ان تكـون األولويـة      ) مشاكل الدولة الفاشلة    

ـ        مين أمـن   أبالنسبة للجيش والـشرطة هـي لت

 حملة  ةالمواطنين ، وعلى وجه الخصوص فان أي      

او ضـمان األمـن     / ناجحة لمواجهة التمـرد و      

ولكنهـا  ( واالستقرار قد ثبت انها يجب ان تبـدأ         

عمليات دفاعية تكتيكيـة مـن      ) ليست محددة ب    

نها ضمان السالمة العامة ، في هـذا المجـال          أش

ون الكثيـر . فشلت الواليات المتحدة الى حد بعيد       

ن التـشكيالت   آلا( ن  ين األمـريكي  يمن العسكري 

قد كرسـوا   ) العسكرية العراقية التي تم تدريبها      

جهدهم لعمليات هجومية عديمة الجدوى او مضرة 

في محاوالت لقتل المتمردين العراقيين او إلقـاء        

  .القبض عليهم 

وكانت نتيجة هذا التركيز الخاطئ على العمليات       

 العالقة المتبادلة   ةقويتمرة  مدالالعسكرية الهجومية   

بين التمـرد فـي العـراق والدولـة الفاشـلة ،            

والكثيرون من أفراد الشعب في وسـط وجنـوب         

ن تحت سيطرة الميليشيات    العراق والدولة هم اآل   

بسبب الحضور غير الكـافي لقـوات الواليـات         

وقد اضطر الكثير من    المتحدة والقوات العراقية ،     

      يـة مـن الميليـشيات      العراقيين الى طلب الحما   

، متسببين في منح هذه الميليـشيات       ) الصديقة  ( 

بعض الشرعية الن قوات التحـالف ال تـستطيع         

ــرد   ــة والتم ــن الجريم ــواطنين م ــة الم حماي

وغياب قوات التحالف    )١( .والميليشيات المعادية   

سمح لجماعات التمرد والميليشيات بالبدء بدرجة      

االغتياالت وسـائر   واطئة من التطهير العرقي و    

أصناف الحرب السرية التي يمكن ان تثبت انهـا         

  .اولى المناوشات في حرب أهلية 

ان الفراغ األمني في العراق كانت له نتائج مدمرة         

ابعد من تلك التي سمحت بانتشار التمرد وازدهار        

الميليشيات ، في سبيل المثال لقد عمت الجريمـة          

 الكثيـرمن    اسـتغل  بدايةال  فى .أنحاء البالد كافة    

العراقيين غير المنظمين على غير تحديد اسـتغلوا    

 انعدام االمـن للحـصول علـى اكثـر مـا            حالة

 الجريمـة   ثم اصبحت   ، يستطيعون الحصول عليه  

في العراق اكثر تنظيماً ولذا فقد أصـبحت اكثـر          

تدميراً فشبكات الخطف ازدهرت وكل شيء ليس       

       تحت الحراسة يخـرب او يـسرق والممتلكـات        

 الطرقـات مـن قبـل       مـن تختفـي   ) والناس  ( 

العصابات، والقتل من اجل المنفعة شـائع بقـدر         

  .القتل السباب سياسية شيوع 

  

  

---------------------------
ستهان به من جماعات التمرد السنية     يان عدداً ال  ) ١(

يجري فهمها بشكل افضل على أنها ميليشيات سنية        

) واعدائها األمريكـان    ( د  تقاتل ضد الشيعة واألكرا   

النهم يعتقدون ان خصومهم يريدون قمعهم بالطريقة       

  .نفسها التي قمع بها صدام الشيعة واألكراد 
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وكما تمت اإلشارة إليه فان القـوات العـسكرية         

للتحالف ينبغي عليها ان تشن في الوقت ذاته حملة 

ان الهدف   . كذلكضد التمرد ومن اجل االستقرار    

د لكلتا هاتين المهمتين هو توفير حداً       األهم والوحي 

أدنى من األمن للسكان ضد الهجـوم واالبتـزاز         

والتهديد والرعب ، فإذا كان المواطنون يخـشون        

مغادرة منازلهم وهم خائفون حتـى هـم داخـل          

منازلهم فان المتمردين والميليشيات وسائر قـوى       

   .الفوضى قد ربحت في النهاية

كومـة وسـوف    والمواطنون لن يناصروا الح   

يــشككون فيهــا ويميلــون الــى المتمــردين 

والميليشيات ، والحكومة لن تستطيع االنصراف      

  سيدمر النظام الطبيعي وبهذا الى عملها

ان المتمردين العـراقيين    . السياسي واالقتصادي   

يحققون هذه األهداف الى حد بعيـد الن قـوات          

التحالف تنتشر بدرجة قليلة الكثافة وخارج مـدن        

لعراق وجنوبه المعرضة الى هجمات مـن       وسط ا 

قبل المتمردين واإلرهابيين وسيطرة الميليـشيات      

 ولهذا السبب فان على     وحالة انعدام األمن الكلي ،    

قوات التحالف ان تسارع الـى إعـادة تكييـف          

مـن اجـل حمايـة     ) امن منطقة   ( أولويتها نحو   

وعلى قوات التحالف ايـضاً     . المدن وما جاورها    

 كيزها من مهمات هجومية مصممة ل     ان تغير تر  

الـى مهمـات دفاعيـة      ) المـسيئين قتل الناس   ( 

، وفي حين   ) حماية الناس الطيبين    ( مصممة ل     

 حتى ستراتيجيات مواجهة التمرد تحتاج الـى        هان

بعض عناصر الهجوم فان ذلك ينبغي ان ال يكون         

ــم  ــا االه ــي . تركيزه ــاد ف ــر المعت ان األم

ج الى بعض المكونـات     االستراتيجيات التي تحتا  

الهجومية بسبب كونها مصممة لمجابهة التمـرد       

وان فرض االستقرار هو ان تكـون العناصـر         

 هجوم مباغت رداً علـى      فيالهجومية مستخدمة   

كـون  تهجوم للمتمردين او الميليشيات او عندما       

تي واضحة حول هدف    أالمعلومات االستخبارية ت  

 درجـة   ذي قيمة وحتى في مثل هذه الحاالت فان       

هجومية العملية ستكون من اختـصاص الوحـدة        

العسكرية ذات العالقة ، العمليات الهجومية يمكن       

استخدامها على نطاق أوسع عندما تكون هنـاك        

قطعات كافية للمهمات الدفاعية التي هي لب حملة        

 وفي العـراق فـي      .االستقرار  / مكافحة التمرد   

لـى  ان العمليات الهجومية ، وع    فالوقت الحاضر   

 الهجمات الكبيرة ينبغـي ان ال       ،وجه الخصوص 

تكون من النوع الخاطئ الذي تتبعه اليوم كثير من 

قطعات الواليات المتحدة وقطعات الجيش العراقي      

  .الذي تدربه الواليات المتحدة 

ونتيجة لذلك فان قوات األمن العراقية واألمريكية       

يجب ان تركز علـى عمليـات دفاعيـة لجعـل           

شعرون باألمن فـي منـازلهم وفـي        العراقيين ي 

شوارعهم وفي اماكن عملهم ، وهذا ليس يعنـي         

ببساطة نقل الجنود الى مواضع دفاعيـة حـول         

المراكز السكانية للشعب العراقي ، انـه يعنـي         

انتشار حضور دائم داخل هذه المناطق من اجـل         

حماية السكان ومـن اجـل عرقلـه او إحبـاط           

 ٠ ريات دائمة هجومات المتمردين، وهذا يعني دو    

، ونقاط تفتـيش    )  راجلة   (على وجه الخصوص  

قلون الى تجمعات كبيـرة مثـل       توأفراد أمنيين ين  

األسواق والى المناسـبات الترفيهيـة والدينيـة        

والتقاطعات وسائر األماكن العامة ، وعلى رجال       

االمن ان يقوموا بتفتيش دقيق لألشخاص الـذين        

لعمـل  يدخلون المؤسسات العامة مثل محـالت ا      
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ومجمعات الشقق السكانية واألسـواق ومراكـز       

التسوق والميادين الرياضية ، ويمكـن اسـتخدام        

نقاط التفتيش الثابتـة والكائنـة امـام ممـرات          

المتمردين لمنعهم من التسلل ، وفوق كل شـيء         

فان العمليات الهجومية ينبغي ان تكون االستثناء       

  .وليس القاعدة 

يطرة فـي وسـط      الميليشيات من الس   تلقد تمكن 

العراق وجنوبه الن الواليات المتحدة لم تقم بملئ        

. الفراغ الذي حصل من جراء سـقوط صـدام          

والوسيلة الوحيدة لتغيير هذا االتجاه هـو مـلء         

الفراغ األمني بتوزيع قوات الواليـات المتحـدة        

والقوات العراقية وسائر قـوات التحـالف ، ان         

 مقاومـة   القليل من الميليشيات الشيعية حاولـت     

قوات التحالف عندما قامت هذه القوات بـالتجوال     

في مناطقها النها تفهم ان ذلك يعني القيام بعمـل          

انتحاري ، وعندما تركز قوات التحالف ما يكفي        

من القوة للتحرك في المناطق السكنية في وسـط         

 وعلـى  وجنوب العراق فان عليها ان تفعل ذلك ،       

ـ         ى قواتهـا   قوات التحالف عند ذلك ان تبقـي عل

طوال الوقت من اجـل اسـتبعاد الحاجـة الـى           

االعتماد على الميليشيات ، هذا امر غايـة فـي          

األهمية في العراق ليس فقط من اجل خلق قواعد         

لدحر التمرد ولكن ايضاً لمنع مظاهر فشل الدولة        

من جعل البالد تعمها الفوضى وتنزلق في حرب        

  .اهلية 

ة يمكن تـدريب    مين المناطق األولي  أوعندما يتم ت  

المزيد من القوات العراقية وتوسـيع انتـشارها        

لتشمل مناطق اخرى وهكذا فـان عبـارة بقعـة          

الزيت تصح هنا ، وفي كل االحوال فان التحالف         

يجب ان يركز على الموارد األمنيـة والـسياسية      

واالقتصادية نفسها في كل منطقة جديدة يجـري        

 اسـتخدم   واذا ما . ادخالها ضمن المناطق الهادئة     

ـ اسلوب مكافحة التمرد بصورة صحيحة       سوف ف

  .يربح البلد بأكمله 

 فان استخدام مثل هذه الستراتيجية      ،وعلى أي حال  

يعني نشر السيطرة على البالد بصورة سـطحية        

والقبول بان العراق سيحتاج الى الوقت ليكون بلداً        

مستقراً وموحداً وتعددياً ، وفي حين ان ذلك قـد          

الحتجاج لكن العراق كما ينبغـي ان       يبدو مثيراً ل  

تتذكر ال تسيطر عليه الحكومة العراقية وال قوات        

   الواليات المتحدة بشكل تام حالياً ، وهكـذا فـان          

هي ستراتيجية تعلن أننا نستطيع     ) بقعة الزيت   ( 

ان نسيطر على جزء من العراق فقط مع وجـود          

قوات في متناول اليد وسيطرتنا على المناطق هي        

  .ضل ما نصبوا اليه اف

وهذا يعني السيطرة على اهم المناطق التي يعيش        

فيها نحو نصف السكان السنة ، وحيـث يكـون          

الشيعة واألكراد وهم من اشد أنصار اعادة البناء        

موجودين ايضاً وينبغي علينا ان نركز مواردنـا        

على اإلمساك بهذه المناطق بصورة صحيحة بدالً       

ن في المنـاطق التـي ال       من جعلها نهباً للمتمردي   

تسيطر عليها ، وبمـرور الـزمن تمكننـا هـذه           

الستراتيجية من بسط سيطرتنا على سائر مناطق       

  .البلد وستكون لنا موارد اخرى

 سـمعته   ى ما  األخبار تطميناً ه    اكثر  ربما كانت 

من العراق خـالل االشـهر الماضـية مـن ان           

تنانت جنرال بيتر شياريللي القائـد الجديـد        واللي

كوماندوس البحرية في بغداد قد اعد حملة جديدة        ل

للعراق على هذه الخطوط نفسها ، ولـيس هـذا          

بالشيء المثير لالستغراب اذ ان شياريللي قاد اول      
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  واسـتخدم    ٢٠٠٥- ٢٠٠٤فرقة في بغداد فـي      

األسلوب نفسه واحرز الكثير من النجاح ، وهـو         

الى جانب ثلة من قادة الفرق وااللوية وضع مثل         

  . الخطة وشهد نجاحها هذه

 شـياريللي    خطـة  ويميل الظن حاليـاً الـى ان      

 هي خطة   )اعادة البناء المركز    ( المعروفة باسم   

ذكية ، انها الخطة العـسكرية األولـى لحمايـة          

وهي . العراق منذ الغزو التي يمكن ان يعمل بها         

معدة لتركيز قوات الواليات المتحـدة والعـراق        

كرية في بغداد وفي    وسائر اطراف التحالف العس   

عدد من المراكز السكانية الكبـرى فـي وسـط          

العراق وجنوبه ، حيث تقطن الغالبية العظمى من        

العراقيين ، وهي مجهود مركب من مجهـودات        

 اقتصادية توضـح طريـق      – سياسية   –عسكرية  

العمل ألفراد التحالف والعراقيين ليعملوا يداً بيـد        

ي العـراق ،    من اجل حماية المراكز اإلسكانية ف     

وبعث الروح في حكومتهـا اإلقليميـة وتقـديم         

الخدمات األساسية والفرص االقتـصادية ليـرى       

العراقيون فائدة سريعة من العمليات فيعمدون الى       

، وغني عن القول انه اذا كـان هنـاك          مساندتها  

عمـار فـي    رجل واحد يستطيع حماية اعادة اإل     

لـسوء  العراق فهو الليوتننانت جنرال شياريللي و     

 هـي مجـرد     )اعادة البناء المركز    ( الحظ فان   

ان خطة امن بغـداد     ن وليست حقيقية ،     رؤية اآل 

الجديدة هي الخطة االفتتاحيـة ، وهـي تنجـز          

 ٧٥٠٠٠نحـو   ( باستخدام عدد قليل من الجنـود       

 ١٠٠٠٠٠كما تذكر التقارير الصحفية في مقابل       

 الذين تلزم الحاجة اليهم لمدينة فـي        ١٢٠٠٠٠ –

 ، وفي هيكل قيادي مقسم ال يتناسب        )بغداد  حجم  

مع رؤية الليوتننانت جنرال شياريللي في سلـسلة        

 مدنية موحدة ، وهـي ال تملـك         –قيادة عسكرية   

المعونة السياسية واالقتصادية الضرورية لجعـل      

، وفضالً عن ذلك فان     األمن في العاصمة ممكناً     

الشخصيات العسكرية تـذكر ان اعـادة البنـاء         

ز لم يتم قبولها بشكل تام داخل حرم قيـادة          المرك

  .ولذا فليس هناك التزام سياسي بها القوات المسلحة 

 السيد رئيس الجلسة سـتكون كارثـة للواليـات       

المتحدة والعراق اذا ما تركت خطة الليوتننانـت        

 ان  )تركيز اعادة البناء    ( جنرال شياريلي حول    

 زوي وان تتالشى ، الول مرة أصبحت لـدينا        نت

خطة عميقة الجذور في التحليل التـاريخي وتـم         

اختبارها في عمليات حقيقية في العراق ، هنـاك         

 األسباب لالعتقاد بأنها سوف تنجح حيث       منالكثير

كنها يمكن ان تنجح فقط     لفشلت الخطط السابقة ، و    

أسـتطيع  ت لها الموارد الضرورية ،      راذا ما قر  

القول بان ليس هناك أي دور مفيـد يمكـن ان           

نلعبه في جلستنا هذه افضل من ان نـرى هـذه           

  .الخطة تتاح لها الفرصة 

   بناء القوات المسلحة العراقية

ان تدريب قوات األمن العراقية يتقدم بشكل افضل        

، ولكن ما زال هناك طريـق       مضىمن أي وقت    

طويل قبل ان تصبح مستعدة في تحمل المسؤولية        

و ان  في توفير األمن في العراق بمفردها ، ويبـد        

إدارة بوش محقة في قولها ان عدداً كبيـراً مـن           

العسكريين العراقيين في مختلف درجات الجاهزية 

ومختلف القدرات يمكنهم المساعدة في عمليـات       

 ٢٣٥٠٠٠ فان حتـى ال      ،األمن ، وعلى أي حال    

او ما يزيد من أفراد القوات المسلحة العراقيـة ،          

الع في الميدان وفي التدريب غير كافية لالضـط       

ان العراق ربما يحتاج الى ضعف      : بهذه المهمة   
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هذا العدد من اجل التعامل مع مشاكل األمن فـي          

دولة فاشلة ومع وجود تمـرد ، وفـي الوقـت           

 الـذين   ٢٣٥٠٠٠الحاضر فان ثلث هـؤالء ال       

هم القادرون على تأديـة     ) مدربين  (  يعتبرون  

  .دور ذي معنى في حماية العراق 

ـ      لة وهـو ان نظـام      وهناك توضيح مهم ذي ص

المستويات األربعة الذي جاءت به القيادة المؤقتة       

لسلطة التحالف لألمن في العراق والذي جـرت        

مناقشته مطوالً في وسائل االعالم هو غير مفيـد         

 ، وكل درجة في سلسلة القيادة فـي         واقعيوغير  

العراق يبدو انها تستخدم نظاماً مختلفاً في تقـدير         

 تقوم بتدريبها ، وال يبدو ان       الجاهزية للقوات التي  

اياً منها يستجيب لآلخر والكثير من المسؤولين ال        

يبدو انهم يفهمون األنظمة التي تستخدم من قبـل         

ان أحـد   . الدرجات األرفـع او األدنـى مـنهم         

المستويات يستخدم األلوان من اجل الداللة علـى        

خرون آخرون يستخدمون الحروف و   آالجاهزية و 

  .ام يستخدمون األرق

وفضالً عن ذلك فان نظام احتساب الرتب الـذي         

استخدمته قيادة القوات المتعـددة الجنـسية فـي         

العراق وضع عتبة تعد شديدة االرتفاع بالنـسبة        

ان الحرب ضد التمـرد   لوحدات األمن العراقية ،     

 ىتحتاج فقط الى عدد قليل من قوات الدرجة األول        

 ولكـي   حقاً ليعملوا بوصفهم رصيداً سـتراتيجياً     

يؤدوا ما هو محدود وسري من عمليات الهجوم ،         

والقسم الكبير من قوات األمن الذي يحتاج الـى         

قابلية اقل ، يؤمل ان يكونوا بحاجة الى المهـارة          

األساسية القيادية المؤثرة ودرجـة عاليـة مـن         

ولذا فان الوحدات ليـست     . الترابط بين الوحدات    

التي  ( بحاجة الى بلوغ أقصى درجات الجاهزية     

تعرف بأنها القدرة علـى أداء العمليـات كاملـة          

من اجل ان تقوم بعمليات ضد      ) وبصورة مستقلة   

التمرد،الكثير من الوحدات التي تعد من الدرجة ،        

 قادرة ربمـا    ٣او حتى من تلك التي تعد بالدرجة        

على إدارة معاركها في حـين ان اآلخـرين قـد           

مل جنبـاً   يكونون ذوي فائدة عند ما يقومون بالع      

  .الى جنب مع قوات التحالف 

مسوؤلوا الواليات المتحدة العـسكريون وقيـادة       

القوات المتعددة الجنسية المؤقتة في العراق يجب       

ان يضعوا مزيداً من التركيز على اختيار القـادة         

العسكريين العراقيين وبخاصة علـى المـستوى       

التكتيكي ، على الرغم من تعدد العوامل الواجب        

ثير فان اياً منها لـيس      أها لجعل الجيش ذا ت    توافر

ولسوء بأهمية نوعية القيادة على كل المستويات ،        

الحظ فان قيادة قوات األمن العراقية مختلطة جداً        

، فهناك بعض الضباط األذكياء األمناء الشجعان       

الوطنيين ولكن يبدو ان هناك عدداً ممـاثالً مـن          

، فهنـاك   الضباط الذين هم على العكس تمامـاًَ        

ساديون وجبناء وغير أكفاء ولصوص ، فـضال        

عــن أولئــك الــذين يحملــون والء للتمــرد او 

للميليشيات او لحلقات الجريمة المنظمة ، وحقيقة       

بقاء هذا العدد الكبير من العراقيين غير األكفـاء         

قادة للمجموعات واأللوية والفرق هـي الـسبب        

الرئيس في الضعف ، وفضال عـن ذلـك فمـن           

 دائماً إبعادهم النهم وصلوا الى مراكزهم       الصعب

بسبب كونهم شخصيات سياسية مهمة او بـسبب        

ارتباطهم بقادة عسكريين ارفع ويـصعب علـى        

قوات الواليات المتحدة استبعاد هؤالء الن العراق       

ن بلد ذو سيادة ولذا فعلى الواليـات المتحـدة          اآل

الدخول في مفاوضات شاقة حول نقل او استبعاد        

وقد يكون هذا صعباً ولكن تحسين      . القادة   أحد من 
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نوعية القيادة العسكرية العراقية أمر ملح بالنسبة       

 على مجابهـة مـشاكل      ةلقوى امن عراقية قادر   

  . الشعب بنفسها 

ونتيجة لذلك فان القيـادة العـسكرية للواليـات         

 بما في ذلك القيادة المؤقتـة للقـوات         –المتحدة  

ـ       ينبغـي ان    –ا  متعددة الجنسية وليس حصراً به

تجعل ذلك أولوية لها ولكل األمـريكيين الـذين         

يقومون بتدريب التشكيالت العراقية مـن اجـل        

تشخيص األفراد األكفاء وإقصاءهم عن مواضـع       

وكـل  . المسؤولية التي هم غير اهـل لتحملهـا         

الحلقات في سلسلة القيادة عليها ان تجعـل ذلـك          

ة علـى   اولوية لها لكي يحصل األفراد األقل كفاء      

  .يتم استبعاد عديمي الكفاءة دعم األكفأ منهم عندما 

وفي الوقت نفسه فان برنامج تـدريب الواليـات         

ن فـي   س بها اآل  أالمتحدة الذي يعمل بصورة الب    

تدريب وحدات القتال نفـسها ينبغـي ان يبـدي          

اهتماماً اكثر من اجل تشخيص وتدريب الـضباط     

ـ      .العراقيين ى وقـت    ان قادة حقيقيين يحتاجون ال

عدادهم من ذلك الوقـت الـذي       إاطول من اجل    

تحتاجه الوحدات التي يقودونها ، وتمس الحاجـة        

ــضباط اوالً  ــة إضــافية لل ــى دورات تدريبي ال

لتزويدهم بالمهارات العسكرية الالزمـة وثانيـاً       

لتزويدهم بخلفية افـضل فـي األمـور المدنيـة          

ودور القوات المسلحة فـي مجتمـع       ( األساسية  

، وهو امر ال يفهمه أكثريتهم واخيراً        ) ديمقراطي

لتعليمهم فن القيادة ، في الوقـت الحاضـر يـتم           

 ،يالتدريب في هذه الميادين جميعاً ولكنه غير كاف       

والتدريب األكثر واألطول يساعد على ان يقـوم        

المــسؤولون األمريكيــون بمالحظــة زمالئهــم 

  . العراقيين وتشخيص األفضل واالردأ منهم 

العليا للواليات المتحدة والعراق يجب ان      القيادات  

تبذل الكثير من الجهد من اجل خلق تشكيالت امن         

 كتيبة عراقية في    ٤٠ – ٣٠عراقية متكاملة ، ال     

متناول اليد في الوقت الحاضر كلها مكونة مـن         

مذهب واحد او جماعة او اثنية واحـدة ، هـذه           

الكتائب كلها كردية ، كلها شـيعة عـرب وفـي           

 وقد ثبت ان ذلـك      .يلة كلها سنة عرب     احيان قل 

ضروري بسبب الحاجة الـى ايجـاد تـشكيالت         

  الى جانب قوات التحالف ،     عراقية في الميدان تعمل   

 تخلق مشاكل فـي المـدى       ،ولكنها على أي حال   

هناك الكثير  . القريب وأخطار على المدى البعيد      

 تغضب لحظور كتائب مشكلة يةمناطق السكنالمن 

ن أعضاء جماعة اثنية أخـرى ،       بصورة كاملة م  

وعلى وجه الخصوص السنة العرب في مـدنهم        

وقراهم اذ هم يتـصرفون بـصورة سـيئة ازاء          

  .الكتائب الشيعية كلياً 

شـعار  إوبما ان الهدف من نشر هذه الكتائب هو         

السكان المحليين بـأنهم آمنـون وان علـيهم ان          

يدعموا الحضور األمني فان هذا الوضـع هـو         

ما ينبغي ان تكون عليـه الحـال ،         وضع مضاد ل  

ويعود السبب في ذلك على وجه الخصوص الـى         

ان هذه الوحدات في كثير مـن األحيـان كانـت           

ببساطة وحدات ميليشيات أدخلت بكاملهـا فـي        

قوات االمن العراقية وأعطيـت بـزات جديـدة         

 وعلـى المـدى      ، واسماء جديدة وليس غير ذلك    

ية المذهب ال   البعيد فان مثل هذه الوحدات األحاد     

يمكن الوثوق ببقائها موالية للحكومة المركزية في       

والقوات المسلحة العراقية يجب ان      ،   أوقات الشدة 

تكون واحدة من القوات المركزية التـشكيل مـن         

اجل الوقوف أمام القوات الدخيلة التي يمكنها ان         
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هـذه الوحـدات   . تدفع البلد باتجاه حرب أهليـة   

ان تزيد من احتمال وقوع     األحادية المذهب يمكن    

مـا  اذا   ، وهو ما يبدو محتمالً ،        حرب أهلية اذاَ  

اختارت في ازمة مستقبلية ان تقف الـى جانـب          

والئها والى جانب قادتها المذهبيين ولـيس الـى         

  .جانب الحكومة المركزية 

نشاء وحدات قادرة ومتكاملـة يحتـاج الـى         إان  

ـ        وي المزيد من الوقت والجهد والموارد ولكنه حي

بالنسبة للنجاح على المدى البعيد للقوات المسلحة       

  : العراقية ولذا فان البلد 

على قيادة القوات المتعددة الجنـسية    مدئيا ينبغى    •

ان تركز على بناء عدد صـغير مـن الوحـدات           

المتكاملة حقاً بوصفها تشكيالت نخبـة بالدرجـة        

األولى من اجل أسباب سيكولوجية ، هذا الهـدف         

 الى جعل المزيد مـن العـراقيين        يجب ان يوجه  

  .يرغبون في االلتحاق بهذه التشكيالت 

 افضل العناصر من جميع الوحدات      ينبغى تجنيد  •

الموجودة في القوات المسلحة ويجـب تزويـدهم        

عالية ومنافع اخرى من اجل إغـراءهم       برواتب  

  .على االنخراط في هذه الوحدات المتكاملة 

تخصص لهـا    يجب ان    ،هذ ه الوحدات المتكاملة  •

مدد أطول من التدريب مع افضل المدربين مـن         

التحالف ومن الضروري لهذه الوحدات ان تشعر       

بالثقة في إمكاناتها وان يكون لهـا وقـت كـاف           

للشعور باالنتماء وتطويره ، وذلك كله يحتاج الى        

  .مدى أطول من التدريب 

ينبغي تزويد الوحدات المتكاملة بأفضل المعدات       •

 فانهم يجـب ان يـزودوا بكامـل         ، وفي الحقيقة  

 الخ  المتوفرة لدى كتائـب       …المعدات واألسلحة 

المشاة الخفيفة للواليات المتحدة ، ومرة أخرى فان 

 اكثر من   –من الضروري لمنتسبي هذه الوحدات      

 ان تكون لهـم     –سائر تشكيالت الجيش العراقي     

ثقة في قدراتهم على إنجاز مهامهم ، وفضالً عن         

تدريب غير المناسب هـو عنـصر       ذلك ، والن ال   

شكوى دائمة في التشكيالت العراقية فان الكتائب       

المتكاملة ينبغي ان توفر لها المعدات لكي تحـس         

ولذا فان ذلك سـيغري     ) النخبوية  ( بدرجة ما ب    

سائر أفراد الجيش على الرغبـة فـي االلتحـاق          

  .بالوحدات المتكاملة 

ـ         • ي تحتاج الوحدات المتكاملة الى ان توضـع ف

مواقف عملياتية ، في األقل في البداية حتى يـتم          

التأكد من نجاحها ، وعلى الـرغم مـن ان هـذا            

يصدق على كل وحدات األمـن العراقيـة عنـد          

تكوينها فانه يصدق بصورة اكثر خصوصية على       

هذه الوحدات ، ان تماسكها قد يكون هـشاً ولـذا           

فأنها في حاجة الى ان تتدرج في تحمل المصاعب      

تخدم في مهمات متدرجة ، وفضال عـن        وان تس 

ذلك فقد يكون كارثياً ان تجابـه هـذه الوحـدات           

هزيمة عسكرية مبكرة وهو ما يؤدي الى تهـشيم         

  . الوحدات وإيقاف التطوع 

وعلى الرغم من انها ليست أولويـة فـي الوقـت           

الحاضر ، ففي نقطة معينة سيتعين على الواليـات         

 عم الجيش العراقي ،   لدالمتحدة ان تبني البنى التحتية      

وستصبح هذه أولى األولويات اذا ما تسلم الجـيش         

في الوقت  . العراقي المسؤولية الكاملة المن البالد      

الحاضر تعتمد القوات المسلحة العراقية كلياً علـى        

قوات الجيش االمريكي في دعم الخدمات القتاليـة        

وسائر األمور المساندة للمهام القتالية ، وقد خطـا         

قيون الخطوة األولى نحو تسلم مهام التدريب       العرا

 فان هذا هـو     ،والقيادة في النهاية ، وعلى اي حال      
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الميدان الوحيد الذي احرزوا فيه التقدم ولو ان هذا         

 قـدرة   ةالعراقيون ال يملكون أي   التقدم ضئيل جداً ،     

ــصاالت  ــستية واالت ــور اللوج ــى إدارة األم عل

طبابة والنقـل   واالستخبارات واألفراد والصيانة وال   

بمفردهم ، وهذه األمور جميعاً تـدار مـن قبـل           

التحالف بصورة كاملة وفي الحقيقـة مـن قبـل          

  .األمريكان 

لقـد  : ليس هذا انتقاداً لسياسة الواليات المتحدة       

 بـالتركيز علـى التـشكيالت       اَاتخذ مبكراً قرار  

القتالية العراقية لكي تكون قادرة على المـشاركة        

 أكان هـذا    ،نب وحدات التحالف  في القتال الى جا   

 وعلى اي حال وبوجود التحديدات      ؟قراراً صائباً   

التي تواجه األمريكيين والعراقيين فان ذلك كـان        

يعني ان إسناد المقاتلين وإسناد خدمة المقـاتلين        

جعل من األولويات األقل أهميـة ، ولـذا فـان           

المسألة ليست االعتراض على األمور الراهنـة       

إيضاح ان هنـاك فجـوة مهمـة        ولكن ببساطة   

موجودة في هذا المجال وان هذه الفجـوة يجـب         

ملؤها قبل ان يصبح العراقيون قادرين على حفظ        

امن بالدهم ، وفي الوقت الحاضر اذا ما انسحبت         

او المقاولون األمريكان الذين    (  الواليات المتحدة   

مـن  ) يؤدون كل هذه الوظائف للعراقيين تقريباً       

ى الكتائب العراقية المقاتلة المقتدرة     العراق ، فحت  

  .سوف تصبح عديمة التأثير بسبب قلة اإلسناد 

  أهمية الوقت 

 إن المشكلة الكبرى الوحيدة التي تجابـه الجهـود         

   األمريكية في تدريب جنود عراقيين جـدد كانـت         

هي الضغط السياسي مـن     )  والزالت لحد اآلن     (

يـة المدربـة    اجل إنتاج المزيد من الوحدات العراق     

لبيان التقدم في العراق ، وقد كان هـذا كارثيـاً ،            

 كان يمكن ان يحرز أهدافه      فبرنامجاً معقوالً كامال  

لوال ان إدارة بوش أمرت بزيـادة الـسرعة فـي           

التدريب وزيادة عدد العراقيين الذين يجري تدريبهم  

، وحتى اليوم فان إدارة بوش ومنتقديها سيستمرون        

اإلسـراع فـي التـدريب      في الضغط من اجـل      

واإلسراع في االنتشار للقوات العراقية من اجـل        

  .تسلم المسؤولية من الجنود األمريكيون 

ان هذا هو اسوأ أسلوب يمكن ان ننتهجـه فـي           

تدريب القوات المسلحة العراقية الجديدة ، يجـب        

ان يكون هدفنا توسيع التدريب وتكثيفه للقـوات        

ن نوعية القـوات    العراقية وليس اإلسراع فيه ، ا     

العراقية هي اكثر اهمية من عددها اذا مـا كنـا           

نريد ان يضطلع العراقيون بمسؤولية امن بلـدهم        

في السنوات القادمة ، والوسيلة الوحيدة  النتـاج         

  الـالزم وحدات كفوءة هـي إعطاؤهـا الوقـت     

للتدريب الرسمي وغير الرسمي من اجل تطوير       

   .هذه اإلمكانية

القوات المتعددة الجنسية قـد     وعلى الرغم من ان     

أنشأت عملية تمس الحاجة اليهـا فـي التـدريب          

 ان جـيش    ي،الرسمي فان هذا وحده غيـر كـاف       

الواليات المتحدة لن يرسل قطعاته مباشـرة مـن         

التدريب الى القتال ، فالقطعات األمريكية تعطـي        

ـ وحـدات   التدريباً اضافياً في تكتيكات      صغيرة ،  ال

انية وتشترك فـي أنـواع   وهي تمارس تمارين ميد   

أخرى من التدريب وتعطي لها فرص المشاركة في 

قل قبـل ان ترسـل الـى        اعمليات ذات متطلبات    

وكان المفروض ان ينطبق هـذا علـى        المعركة ،   

ف فشل فشالً كبيراً في     لالعراقيين كذلك ولكن التحا   

ذلك حين كان يأخذ الوحدات من برنامجها التدريبي    

بدعوى زج المزيـد مـن      ويزج بها في المعارك     
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القوات العراقية في الميدان ومثـل كـل وحـدات          

 فحتى بعد إتمام تدريبها الرسمي فان ،الجيش الجديد

، وحدات الجيش العراقي تحتاج الى وقت لتتصلب        

ان تماسك الوحدات يحب ان يكـون مقـرراً فـي           

التدريب ، ولكن المفر من ان يتم اختباره بالعملية         

ها التشكيل ، وهذا ما يصح على       األولى التي يقوم ب   

المتطوعين العراقيين ويصح علـى القيـادة مـع         

ضباطها ، ويأتي بعد ذلك استئصال أولئك الذين ال         

يصلحون للمهمات المطلوبة او أولئك الذين يعملون       

نها مهمة طويلة ، ولـيس مـن        إ. لمصلحة العدو   

المستغرب ان يكون الجنود والضباط جيدين فـي        

 في موضـع    وام يفشلون عندما يكون   التدريب ولكنه 

ولكل هذه األسـباب يـصبح مـن        . قتال حقيقي   

 الوحدات العراقية جوالتها    أالضروري جداً ان تبد   

نها تحتاج الى ان    إالعملياتية تحت ظروف سهلة ،      

  .تحبو قبل ان تكون قادرة على المشي 

  السياسة العراقية 

ن ضمان أمن العراق هو شرط ضروري للنجاح        ا

 ليس كافياً ، وهو ليس كافياً النه فقط ضمانة          ولكنه

العادة بناء العراق اقتصادياً وسياسياً ، وهذا هـو         

المشروع األساسي في إعادة البناء ، ولذا فان مـن     

الحيوي ان تساعد الواليات المتحدة على تطـوير        

، النظام السياسي الذي يحظى بثقة العراقيين جميعاً        

ان يقنع العراقيين بان    على النظام السياسي الجديد     

هناك طرقاً مؤثرة وغير عنيفة لحل مشاكلهم ، وان      

ن باسـتخدام   يال يعيشوا في خشية ان يقوم االخـر       

العنف ضدهم ، وان لهـم تكـافؤاً فـي الفـرص            

الستئناف حياة افضل لهم ولعوائلهم ، وان الدولـة         

لها المؤسسات القادرة على مواجهـة احتياجـات        

اس في التوحد بين شعب وبين      البالد ، هذا هو األس    

  .حكومته وهو الذي يقرر شرعية الحكومة 

في الظروف الخاصة للعراق اليـوم ، فـان هـذه           

المتطلبات وليس كم من الناس خرجوا للتـصويت        

في االنتخابات او كم مـن المناصـب الوزاريـة          

أعطيت لكل حزب ، هـو الـذي يعـين شـرعية       

 تستطيع   حكومة عراقية ال   ةالحكومة الجديدة ، واي   

ان تقدم هذه المتطلبـات بـصرف النظـر عـن           

األصوات التي احرزها في االنتخابات او أهميتهـا        

ليها إفي الخليط االثني او الديني في العراق سينظر         

 فيشعب العراق بوصفها حكومة غير شرعية ، و       

المفهوم الحالي فان ذلك يعتمد على ما اذا كانـت          

ن حياة الشعب   الحكومة  قادرة على البدء في تحسي      

 العمـل   فرص  العراقي من خالل درجة أعلى من       

وتوفر افضل للطاقة الكهربائية وكمية اكبـر مـن         

الماء النظيف المتوفر والوقود واألمن وهي األمور       

  .التي تمس الحاجة اليها 

وبطبيعة الحال فان الكثير من الخطوات الخاطئـة        

التي للواليات المتحدة والحكومات العراقية المختلفة      

اعقبت سقوط صدام جعلت الكثيرين من العراقيين       

محبطين وفتحت األبواب لمعارضي إعادة البنـاء       

 مثل مقتدى الصدر وبقايا حزب البعث لتقديم بدائلهم

، وهم يحاولون ان يثبتوا انهم قادرون على تقـديم          

الضروريات التي تمس حاجة العراقيين اليها بشكل       

ات المتحدة والحكومة افضل مما تستطيع فعله الوالي

ر الذي نواجهه اليتمثل في خط ولذا فان ال،العراقية 

ان إعادة البناء السياسي ستفشل فقط ، ولكن فشلها         

ايضاً سيجعل من الممكن للجماعات الشوفينية التي       

تصطف الى جانب التمرد والميليشيات ان تحـرز        
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 وهو ما   اإلسناد من جزء كبير من الشعب العراقي      

  .النهاية الى حرب أهلية سيؤدي في 

السيد رئيس الجلسة ، علينـا اذن ان نالحـظ ان           

تأليف حكومة نوري المالكي هو امر مرحب به ،         

ولكنه بحد ذاته ليس له أي تأثير في الحالـة فـي            

ن فان عليها ان تقدم     البالد ، واذا كانت قد تألفت اآل      

الكثير وهذا هو االختبار الوحيـد لمـا اذا كانـت           

 فـان   ، وعلى اي حـال     ، لعراقلجابياً    عنصراً اي 

علينا ايضاً ان نالحظ ان شموليتها قد تكون اهـم          

 هـم    الجديدة  فاهم أعضاء الحكومة    ، أسباب فشلها 

    . تابعين لهدا الصبى او ذاكقادة ميليشيات

وقادة الميليشيات هؤالء كسبوا تأييد الناخبين مـن        

خالل توفير األمـن لهـم وتزويـدهم بالخـدمات          

سية التي عجزت الحكومـة المركزيـة عـن     األسا

وهكذا فـان أهـم     تزويدهم بها منذ سقوط صدام ،       

شيء على الحكومة العراقية القيام به مـن اجـل          

 إنشاء مؤسسات قادرة علـى  ـإنجاح إعادة البناء  

 ـ توفير األمن والخدمات األساسية للشعب العراقي     

 في البالد ولذا    ة الجهات المعارضة  يهدد قاعدة قو  ل

 وهـذا هـو سـبب ان          تعارضه بـشدة ،     ها  انف

األعضاء األقوياء في حكومة المـالكي يـرون ان         

سيطرتهم على مختلف الوزارات شـيئاً يـزودهم        

في شكل أعمال وعقود    ( بفرص االبتزاز والرعاية    

وأسلحة إضـافية يـستطيعون بهـا       ) ومدفوعات  

 وهذا على وجه التحديد لـيس        ، مهاجمة خصومهم 

 لحكومة جيـدة او العـادة بنـاء         الوصفة المناسبة 

مؤثرة وسوف تمس الحاجة الى كـل نـوع مـن           

اإلقناع الدبلوماسي والموارد من قبـل الواليـات        

المتحدة لمساعدة رئيس الوزراء المالكي من اجـل        

تمكينه من التغلب على هـذه المـشكلة وتحريـك          

الحكومة العراقية في االتجاه الصحيح على الـرغم        

منعـه  تألعضاء من وزارته    من الجهود المحتملة    

  .من فعل ذلك 

وبطبيعة الحال فان الفشل في تقديم الـضروريات        

األساسية هو واحد فقط من المشاكل المختلفة التي        

تنخر جسم السياسة العراقية ، وهناك الكثير مـن         

المشاكل األخرى ، وعلى اي حال ، ومـن اجـل           

 والن هذه القائمة ال يطلب منهـا        يجاد األولويات إ

 تكون كاملة بل ان تركز على أربـع مـشاكل           ان

  .رئيسية في مجال السياسة 

ان العراق اليوم مجتمع مقسم بصورة عميقة        -١

تخلق حقداً وتغذي العنف وتمنـع األداء الكفـوء         

لقد كانت هناك انقسامات في      . للحكومة العراقية 

 وبعد سقوط صدام فان المتطـرفين     ،العراق دائماً 

 واصبحوا راغبين فـي     المذهبيين نظموا أنفسهم  

استخدام العنف ، الذي قد يحصلون منـه علـى          

 فقـد زادت الواليـات      ، وعلى اي حـال    منافع ، 

المتحدة من هذه المشاكل باستخدام المحاصـصة       

الطائفية وسمحت للهوية بان تصبح القوة المهيمنة       

 وصوال الى اسوأ أفـراد      في السياسة منذ البداية   

التـي يرعاهـا    الجماعات الطائفية في الـسلطة      

تالل ونتيجة لذلك فان التقـسيمات الطائفيـة        حاال

اصبحت اكثر انتشاراً ورسوخاً مما كانت عليـه        

لحة افي الماضي ، وفي غياب برنامج عام لمص       

وطنية او مشاركة اوسع في السلطة فـان هـذه          

الجماعــات تمــزق مركــز العــراق المــسالم 

 ربما في ذلك انها تسمح للجهـاديين        ،والمتكامل

سلفيين األجانب بتحويل المقاومة العنيفة لألقلية      ال

العراقية الى تمرد رهيب وفضال عن ذلك فانهـا         

عاقت تبني دستور ممكن التفعيل يمكن أن حتى اآل
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ان يسمح للعراقيين بالبدء في مواجهـة مـشاكل         

  .البالد الكثيرة 

ان الحكومة العراقية المركزية دسـتورية       -٢

طة فهي تفتقـر الـى      تماماً ولكنها تفتقر الى السل    

الموارد او المؤسسات الحكومية التي تقف فـي        

 يواجـه البلـد دون مـساعدة        يمواجهة أي تحد  

 ، والوزارات العراقية تفتقر الى      خارجية ضخمة 

المالكات المناسبة وينتابها فساد شديد ال يستطيع       

العراقيون مقارنته حتى بالوضع الذي كان سائداً       

ساد موارد الـنفط    في زمن صدام ، وقد جعل الف      

عمـار الـى    العراقي تتجه بعيداً عن إعـادة اإل      

ــس ــصرفية لم ــسابات الم ــة ؤالح ولي الحكوم

وأصدقائهم في الجريمة المنظمة ، والحكومـات       

اإلقليمية في العراق التي أسست اصالً من قبـل         

التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة في أعقـاب        

ة سقوط بغداد وكان يمكن ان تـسهم فـي إعـاد          

عمار ، قد اهملـت واسـتبعدت والـوزارات         اإل

العراقية الفاشلة قد أعاقت تطور قدرات عسكرية       

س المال االستثماري   أكفوءة وبثت الرعب في ر    

  .فابتعد عن البلد 

  لهـا    لـيس  ان األحزاب السياسية العراقيـة       -٣

عالقة ضئيلة بالشعب العراقي وتحصر تفاعلهـا       اال

 نتـاج األغـالط     بناخبيها المرشحين ، وهذا ايضاً    

جلـب المنفيـين    باذ  . األمريكية بعد سقوط بغداد     

السياسيين ووضعهم فـي المراكـز والجماعـات        

المتطرفة التي ال تمثـل أي منهـا إرادة الـشعب           

وفي كثير من األحيـان فـان الـشعب         ( العراقي  

، فقد أوجدنا نخبة سياسية لـم       )العراقي ال يعرفها    

عبي وكانـت   تأت الى السلطة من خالل تفويض ش      

في الحقيقة موضع تهديد قادة حقيقيين من الشعب ،         

ونتيجة لذلك فان قادة العراق الحاليين قـد قـضوا          

معظم وقتهم في المساومة حول تقاسم السلطة داخل        

الحكومة وابتعدوا عن أي جهد شرعي مـن قبـل          

الشخصيات الكارزمية من اجـل تنظـيم حركـة         

العراقـي  سياسية تستطيع ان تمثل ارادة الـشعب        

 ، وهذا ما سـبب تعطيـل تـوفير          بصورة صادقة 

الضرورات األساسية للشعب العراقـي ، وحجـب    

عملية صنع القرار العراقي وخلق عداء للكثيـرين        

  .من العراقيين تجاه قيادتهم 

ة ين الواليات المتحدة ، قوة االحتالل الرئيس      ا -٤

والقوة المحركة لعملية إعادة البناء ينقصها األفراد       

صون والقـدرات ، والمختـصون التقنيـون        المخت

 ،  وحتى الموارد الالزمة العادة بناء دولة العـراق       

ة يلـسياس اوبرغم ذلك فان اختيارات إدارة بـوش        

منعت الواليات المتحدة من تأدية دور اكبـر فـي          

العراق ، هذا فضال عن التهديـدات األمنيـة فـي     

اذ ان وكاالت األمم    شكل مشكلة كبرى    تالعراق قد   

تحدة والمنظمات غير الحكومية لديها مهـارات       الم

  .ثمينة وقابليات تمس الحاجة اليها في بناء البلد

ويعتقد على نطـاق واسـع ان اسـلوباً جديـداً           

لإلصالح في العراق يجب ان يتضمن ست عمليات        

  : متشابهة 

هذا واحد مـن مظـاهر       . المصالحة الوطنية   -١

ت الواليـا فيهـا   اإلصالح السياسي التي أخطـأت      

المتحدة بسبب قلة الجهد واإلبداع ، هذا الجهد يجب         

 ما يحتاج الى التبديل على اي حال ،         و ان يستدام 

هو السياق الذي ينبغي ان تؤطر فيـه المـصالحة          

تـستطيع  ان  من الصعب   . الوطنية وتقاسم السلطة    

زيادة على ما فعلـت ،      ان تفعل   الواليات المتحدة   

ـ     ـ ولكن ما يجب تغييره هو عوامل أخ ة رى خارج

 النهـا تـشكل منظـور       ، ولكنها تقع عليهـا    عنها
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 بمقياس الكلفة والخطورة والمنفعـة       كافة عبينالال

  .في قطع صفقة واقعية 

الن قادة العراق مستغرقون     . قوة الالمركزية   -٢

في مناقشاتهم حول تقاسم السلطة والن أكثريتهم ال        

يبدون أي اهتمام بناخبيهم والن الوزارات العراقية       

لسلطة افمن الضروري تبديل    يمة السلطة تماماً    عد

وابعادها عن بالوعة بغداد ، وجعلها لدى الحكومة        

المحلية التـي قـد تكـون قـادرة علـى تـوفير             

   .الضروريات األساسية للعراقيين

ان الالمركزية   . بناء قدرات الدولة المركزية     -٣

يمكن ان تكون فقط جزءاً من الحـل ، وبـصرف           

لـذي سـيكون عليـه العـراق        النظر عن الحال ا   

 فان حكومة مركزية ستكون قادرة على       ،درالييالف

التعامل مع خدمات معينة مهمـة ، مثـل األمـن           

الوطني ، والسياسة الخارجية وادارة نظام النفط في 

ونتيجـة لـذلك فـان علـى        . عموم أنحاء البالد    

الواليات المتحـدة ان تقـوم فـي الوقـت نفـسه            

ت مؤسـسات الحكومـة     بالمساعدة على بناء قدرا   

العراقية على وجه الخصوص من خـالل إعـداد         

برنامج شامل لمحاربة الفساد الذي هو اعظم عامل        

  .في تعويق الحكومة المركزية 

 . إصالح السياسة العراقية واألحزاب السياسية     -٤

عرف الـسياسيون العراقيـون بـانهم فاسـدون         

، ولذا  ) الغالب يأخذ كل شيء   ( ولصوص من نوع    

ر المستغرب ان يتصرفوا على هذه الشاكلة       فمن غي 

التي بـدأت   و ،هذ ه إدراك المعايير غير الفاعلة   ب، و 

غي ان يزيد من الحاجة     فينبها مرحلة إعادة البناء     ب

إلى إنشاء مؤسسات واسـعة لهـا القـدرة علـى           

المحاسبة ، ان المؤسسات العراقية تحتاج إلـى ان         

تؤسس بحيث تتكيف دوما مـع الـصالح العـام ،           

فضالً عن ذلك فان السياسيين العراقيين يحتاجون       و

إلى المزيد من الدوافع التي تجعلهـم يـستجيبون         

 علـى ولويات  ناخبيهم ، وهذا سوف يجبـرهم         أل

إنفاق وقت اكثر في توفير الضروريات األساسـية        

ووقت أطول في التماسك في ما بينهم ، والى الحد          

 غـي  ينبكمـا   الذي يجعل العراقيون افضل حاالً ،       

تأييد المواقف المتطرفة ،    عدم  القيادة السياسية   على  

وبالطريقة نفسها فان القادة الـسياسيين العـراقيين        

ينبغي ان تكون لديهم دوافع واضحة إلنشاء تحالف        

ان الـسياسة   .يتجاوز االثنيات ويتجاوز المـذاهب      

العراقية بحاجة إلى ان تتحول من سياسة تواجهها        

، وهـذا مـا     هها القـضايا    الهوية إلى سياسة تواج   

سيضعف قبضة األحزاب الحالية من خالل تقـديم        

سلسلة من القضايا التي يمكن ان ينجم عنه تحالف         

 واخيـراً فـان   يتجاوز االنتماء والهوية القديمـة ،    

رعاية إنشاء أحزاب جديدة تقوم حقاً بتمثيل الشعب        

العراقي وتهتم بمشاكله وليس بهوياتـه يمكـن ان         

  . ذكره يعزز ما تقدم

ان  . إعادة النظر بنظام توزيع النفط العراقي       -٥

 ، نقمة يكون ان   ن ان يكون نعمة او    كنفط العراق يم  

في الوقت الحاضر هو على األكثر نقمة النه يزيد         

من تكالب النخب السياسية التي ينظر أعـضاؤها        

فقط باتجاه أجزاء اكبر من مـوارد الـنفط غيـر           

قي ينبغي ان تتبدل    شرعية ، ان موارد النفط العرا     ال

لتصبح نعمة من خالل استعمالها إليجـاد دوافـع         

تتعلق باإلصالح السياسي المار ذكـره ، إجبـار         

السياسيين العراقيين على ان يقدموا اجوبة لناخبيهم       

، والعمل باتجاه الالمركزية في الـسلطة خـارج         

  .لة ينبغي القتال من اجلها أبغداد مس
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وفي حـين    . ليةجلب المزيد من المعونة الدو      -٦

ان هذا دائماً كان إيجابيا فان مهمته زادت بصورة         

دراماتيكية بـسبب االختناقـات خـالل الـسنتين         

ان األمم المتحدة والمنظمات    والنصف الماضيتين ،    

غير الحكومية والحكومات األجنبية لديها الكثير من       

يعرفـون كيـف    واالختصاصيين الـذين    االفراد  

 ،  ت السياسية العراقيـة    بناء المؤسسا  يساعدون فى 

يجاد المزيـد مـن الوظـائف       إلذا فهم يستطيعون    

 محلية كانت ام مركزيـة ، وبالطريقـة         ،للحكومة

نفسها فان المنظمات الدولية لـديها الخبـرة ذات         

العالقة ببناء األحزاب السياسية وقيـادة العمليـات        

ـ    باتجـاه ان تـصبح      السياسية    ةشـفافة ، وعرض

ن ان  آلاراً فان من الواضح     واخيللمساءلة وممثلة ،    

الواليات المتحدة تفقد الترحيب بها فـي العـراق         

والتغيير باتجاه أسـلوب اكثـر دوليـة يمكـن ان           

يساعدنا على إطالة مدة إعـادة البنـاء بمـساعدة          

 وجعلها اطول مما لـو كانـت الواليـات          ةخارجي

  .المتحدة مستمرة في انتهاج أسلوبها المهيمن 

 حتى لـو تـم      ألمور سهالَ لن يكون أي من هذه ا     

التخطيط له قبل الغزو ونفذ بعـد ذلـك بـصورة           

وعلى وجه الخصوص فان انتخابـات       / صحيحة

 قد جاءت بحكومـة عراقيـة       ٢٠٠٥كانون االول   

 ةجديدة يفترض انها كاملة السيادة وثابتـة وقـادر        

على إدارة شؤون البالد بمفردها ، وفـي الحقيقـة          

 مجـردة منهـا     الفهي ليست اياً من هذه األمور و      

 فان الحقيقة قد تكون اقل      ،جميعاً ، وعلى اي حال    

يـرات  ي الكثير من هذه التغ    أهمية مما هو مؤمل ،    

التي سنقترحها في ما يأتي ستكون مؤملة للعـراق         

وعلى وجه الخصوص للنخبة الـسياسية الحاكمـة        

حالياً في العراق التي هي بطبيعة الحـال نتيجـة          

 ،لتـي يجـب حلهـا       وسبب الكثير من المشاكل ا    

وفضال عن ذلك فان اإلخفاق المتكرر واألخطـاء        

التي وقعت فيها الواليات المتحدة أزالت الى حـد         

كبير النيات الطيبة للعراقيين تجاه محرريهم ، كل        

ذلك يعني ان ممثلي الواليات المتحدة فـي بغـداد          

حـداث هـذه    إسيحتاجون الى كفاح عنيد من اجل       

ي تتبناه ذال)  بعيد المنال   او أي إصالح  ( يرات  يالتغ

  .الحكومة الجديدة 

  الالمركزية 

ثير الحكومة العراقية المركزية فـي      أان الحد من ت   

بغداد أمر ضروري وال مفر منه ، فهو ضروري         

الن بغداد أصبحت العقبة األشد في إعادة البناء من         

كل الوجوه ، والحكومة العراقية المركزية مهيمنة       

ياسيين شرعيتهم مـن حيـث      عليها من قبل قادة س    

تمثيل الشعب العراقي حقيقة مشكوك فيهـا وقـد         

قضوا وقتهم في التماسك حـول اقتـسام الـسلطة          

 سائر أنحاء البالد لحمايـة نفـسه        نوالمنافع تاركي 

علـى  حرصـهم    ، ومما جعل األمور اسوأ       بنفسه

سلطاتهم ومنافعهم الى درجة قد تدفعهم إلى منـع         

وبخاصة أولئك الذين ( د  خارج بغداهمأولئك الذين 

ـ أمن التمتـع ب    )من خارج بغداد وال يحالفونهم        ةي

ان هذا اليعني انه ليس     سلطة او القيام بأي عمل ،       

هناك قادة عراقيون جيدون يريدون فعـل الخيـر         

الوزارات  . هؤالء قليلون جداً في العدد     لكنولبالدهم،  

العراقية يعوقها الفساد ونقص الكفاءة وقلة االيـدي        

لعاملة وتعمها البيروقراطية الشديدة التي ورثتهـا       ا

عن النظام السابق ، لقد كانت بغداد دومـاً عنـق           

ـ زجاجة للعراق وقد زاد ذلك الى حد بعيد في           ل ظ

حكم صدام النه اراد ان يكون كل قرار مقـصوراً          

 مراكز مستقلة في أمـاكن      ةعلى بغداد الستبعاد أي   
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لـه ان   اخرى من البالد ، وكانت نتيجـة ذلـك ك         

صارت العاصمة العراقية غير قادرة علـى فعـل         

ـ     رغم مـن ان سـائر      الالكثير للشعب العراقي وب

المناطق ال تستطيع ان تفعل شيئاً لنفـسها ، هـذا           

الوضع لألمور ال يمكن تحمله وهـو واحـد مـن           

األسباب الى جانب الفراغ األمني الـدائم فـي ان          

تـي  العراقيين التقدم لهم الضروريات األساسية ال     

 وهكـذا   ،)ويـستحقونها   ( يحتاجون أليها بـشدة     

فالحاجة ماسة الى البدء بالتحسين المـادي لحيـاة         

 ١٢ – ٦ خـالل ال    اإلنسان العادي فـي العـراق     

الواليـات  تتابع    ان   وهو ما يتطلب  شهراً المقبلة   

 الهدف بصورة نـشطة مـن خـالل         االمتحدة هذ 

من خـالل الـضغط علـى       و ،المعونات األجنبية 

ة العراقية لتبدأ مجهوداً كبيـراً مـن اجـل          الحكوم

المركزية السلطة والموارد لجعلها بعيداً عن بغداد       

وفي متناول الحكومات المحلية التي قد يكون فـي         

  .إمكانها استخدامها بصورة مؤثرة 

وهناك جزء مهم من هذه العملية يتمثل فـي بنـاء           

 تكون قـادرة    نلحكومات المحلية من اجل ا    اقدرة  

في . يف سلطتها ومواردها التي تسلم لها       على توظ 

الوقت الحاضر  والن هذه الحكومات أهملت بهـذا     

الشكل السيئ ، فالقليل من الحكومـات العراقيـة         

المحلية والمجالس البلدية تستطيع ان تفعل ذلـك ،         

وهكذا فان هذه العملية تستلزم تركيزاً كبيراً علـى         

 جداً من  بناء القدرة على مستوى المحلي، وهذا مهم      

 اجل تطوير التعددية والحكومة الجيدة في العـراق        

وهي تنمو على احسن وجه مـن األسـفل الـى           ( 

وفي كثير من الطرق فقد يكـون ذلـك         ) األعلى  

اسهل من التعامل مع عدم كفاءة الحكومة المركزية        

التي لن يكون من المناسب إهمالها ايـضاً كمـا          ( 

  ) .سترى الحقاً 

ية تعرف بأنها اصـغر وأنهـا       ان الحكومات المحل  

ات عدد اقل من الناس وهذا مـا        جتتعامل مع احتيا  

يجعل إصالحها اكثر سهولة ، وفضالً عن ذلك فقد         

يكون من األسهل بكثير بناء القدرة على مستويات        

محلية من بنائها على مستوى الوطن بوصف ذلك        

جزءاً من ستراتيجية مكافحة التمـرد التقليديـة ،         

ن على التحالف ان يركز على بنـاء        بكلمة أخرى ا  

تلك المناطق التي يبدو انها أجـزاء       فى  القدرة فقط   

من بقعة الزيت االبتدائية وهو ما سـيكون اكثـر          

  .امكاناً 

 ، في حكومات ثانويـة    ،عندما يؤخذ بنظر االعتبار   

مما هي الحال عندما يكون متعلقاً بوزارات علـى         

غرض منها   وجعل ال  هام تشكيل ثمستوى البلد بأكمله    

تقديم الخدمة للبلد بأجمعه ، وعندما تتـسع بقعـة          

الزيت وتصل إلى مناطق جديدة فان على التحالف        

ان يبدأ في إصالح الحكومات المحلية مـن هـذه          

  .المناطق ايضاً 

خر من المعادلة ، وسـواء      آوالفيدرالية هي جزء    

 فالفيدرالية ال   ،كانت الواليات المتحدة تريدها ام ال     

 في العراق ، ومن الممكن إننا لو تعاملنا         فر منها م

بشكل مختلف بعد سـقوط صـدام لكنـا وضـعنا         

العراقيين في طريق يقود إلى إعادة خلق دولة اكثر         

 ، فـاألكراد ال     مركزية ولكن ذلك مستحيل اليـوم     

يرتاحون دائماً الى نظام مركزي ، عندما شـاهدوا         

الفوضى والعنف الذي ابداه الشيعة والسنة العـرب        

بعض صاروا اكثـر ابتعـاداً عـن        التجاه بعضهم   

التدخل عما يحدث هناك ولسوء الحظ فـان هـذا          

) وليس الكل   ( ن على الكثيرين    آلااألمر ال يصدق    
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ان عدداً من قادة الشيعة يرون ان مـن         من الشيعة   

األفضل ان يتمتع الشيعة بشيء من الحكم الذاتي ،         

يـشوا  بعيداً عن بغداد لكي يكون بإمكـانهم ان يع        

حياتهم كما يرون ذلك مناسباً دون خوف مـن ان          

 ، او الحاجة الى ان تقوم       يجبروا على خالف ذلك   

بعض الجماعات العراقية األخرى بالمصادقة على      

والعرب السنة هم اكثر الجماعات معارضة      ذلك ،   

درالية ويعود السبب االهم في ذلك الـى انهـم          يللف

النـصيب  يرون ان األكراد والشيعة سيكون لهـم        

التي يعتقدون ان هـؤالء     ( االكبر من موارد النفط     

ولكن ايضاً   )سوف يحاولون السيطرة عليها محلياً      

النهم اكثر العراقيين تعلقاً بالقومية ، ولكن مع ذلك         

فهناك عدد من السنة قد بدأوا بقبـول الفيدراليـة           

عندما أدركوا ان الحكومة العراقية الجديدة قد تكون    

 من قبل الشيعة خالل أعـوام عـدة         مسيطرة عليها 

قادمة وهم يخشون ان ذلك قد يعني انهم سيقمعون         

  .من قبل الشيعة كما قام نظام صدام بقمعهم 

حد ممكن اذن علـى حكومـة الواليـات         أى  الى  

المتحدة والحكومة العراقية الجديدة البدء بـالتحرك       

نحو النظام الفيدرالي الذي تحتفظ فيـه الحكومـة         

لسيطرة على القوات المسلحة والسياسة     المركزية با 

الخارجية والسياسة النقدية والعملـة والمـستويات       

الوطنية بما في ذلك تنظيم وسائل األعالم وتنظـيم         

ويجب ان تمكن   ) لكن ليس توزيعه    (القطاع النفطي 

سائر القوى من انشاء الحكومات المحلية وتكـون        

 لها قدرة ملئ الفراغات في الدستور بشكل يـساعد        

وهكذا فان الالمركزية ال مفر منهـا        . هذه العملية 

 تبدأ ، وهذا يوجد حالة غايـة         لم وضرورية ولكنها 

في الخطورة ومن الضروري للواليات المتحدة اال       

تعمل على عرقلة هذه المحاوالت قبـل ان تعتمـد          

على رعايتها وارشادها بشكل يؤدي الى المساعدة       

ات رلمبـاد  وهناك عدد مـن ا     عمار ، في إعادة اإل  

  بهـا  المهمة التي يمكن للواليات المتحدة القيـام      

  : وهي تشمل 

 تعزيز السلطة السياسية والقوة االقتـصادية      •

 حيثما كان ذلك ممكناً     .واألمنية للحكومة المحلية  

على الواليات المتحدة وأعضاء الحكومة العراقية      

ان يجدوا طرقاً لتحويل المسؤوليات االقتـصادية       

جتماعيـة وحتـى األمنيـة مـن        والسياسية واال 

الحكومة المركزيـة الـى الحكومـات المحليـة         

وتزويدها بصورة مباشرة بالموارد الـضرورية      

لتنفيذها ، هذا هو القلب من الالمركزية ، يجـب          

ان يشمل توفير المخصصات الماليـة بـصورة        

مباشرة إلى الحكومات المحليـة ليـتم صـرفها         

ن مختلف  ي ، وبالطريقة نفسها فا    أبحسب ما ترت  

قوات األمن العراقية ينبغي ان تتحول من وزارة        

 الداخلية العراقية إلى سيطرة الحكومات المحليـة       

 دون  مـن . )سيتم شرح ذلك بتفـصيل اكثـر        ( 

 فان  ، محدودة   سيطرة على المال وعلى قوى أمن     

 المحلية في العراق سـتكون عديمـة        اتالحكوم

  .السلطة 

سماح بدرجة  إنقاص دور الوزارات العراقية وال     •

معقولة من التنفيذ وعقد المقاوالت وحتى بعـض        

، ان الوزارات   عناصر التنظيم للحكومات المحلية     

العراقية مشغولة الى حد بعيـد جـداً فـي تنفيـذ            

سياساتها ، والسباب كثيرة جداً من ضمنها محاربة        

الفساد فان هذا الوضع يحتاج الى تبـديل ، وذلـك        

تمتع بها الحكومـة    سوف يسمح لالمتيازات التي ت    

المركزية باالنتقـال إلـى الحكومـات المحليـة ،         

فها من اجـل وضـع      يلوزارات ينبغي إعادة تكي   او

سياسة واسعة ومعايير وممارسات وطنية لجعـل       
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الشركات الخاصة والحكومات المحليـة موضـع       

  .مساءلة عند التنفيذ، ولكنها ال تقوم بالتنفيذ بنفسها 

فـي الحكومـات    تشجيع المزيد من الشفافية      •

 ان طريقة أخرى في تشجيع الحكومـات        .المحلية  

المحلية هي حقن الشفافية في صلب عملية التنفيذ ،         

وبفعل ذلك فان الجمهور يدرك بـصورة افـضل         

ويكون اكثر ثقة واكثر اهتماماً بقرارات الحكومة،       

ان الشفافية هي اكثر سـهولة واكثـر وضـوحاً          

قبون النـاس   للحكومات المحلية حيث يعرف المرا    

والمسائل افضل مما كانوا يعرفون ما يجري فـي         

 بغداد ، والحكومة المحلية العراقية يجب تـشجيعها        

الى عقد اجتماعات عامـة حيـث       ) او إرشادها ( 

يستطيع افراد من الجمهور اإلسهام فـي الـسلطة         

  .التشريعية او التنفيذية بصورة مباشرة 

توزيع الموارد والـسلطة ينبغـي ان يكـون          •

مرتكزاً الى األداء ، على الرغم من ان درجة ما          

 من التمويل والسيطرة على قوات األمن المحلية      

 ، فيجـب    بغي ان يتوفر في كل منطقة محلية      ين

ايضاً ان تكون هناك دوافع للحكومة المحلية فـي    

ان تمارس سلطتها باستقالل وان تنفذ مسؤولياتها       

 وبـسبب   ،بصورة مؤثرة ، وفضال عـن ذلـك       

ال اوالً في عهد صدام ومن ثم في مجلـس          اإلهم

الحكم فان قدرات الحكومات المحليـة العراقيـة        

وشعبيتها ليست متساوية ، يحتاج العراقيون الى        

ان يروا فوائد حقيقية لتحسين الحكومات المحلية       

في كل المجاالت وافضل طريقة للقيام بذلك يكون     

مة المحلية التـي تـؤدي عملهـا        وبمكافأة الحك 

 حسنة ، بكلمة أخرى فان المناطق التـي         بصورة

تجري ادارتها بشكل افـضل يجـب ان تحظـى         

 .بالمزيد من التمويل وسائر الموارد 

  البعد السياسي لموارد النفط العراقية 

مثل سائر الكثير من البلدان النامية فان موجودات        

نها نعمـة   إالعراقية قد تكون نعمة او نقمة،        النفط

افضل حـاالً اليـوم     )  حد ما    الى( الن العراقيين   

ويؤمل ان يكونوا افضل فـي المـستقبل بـسبب          

اإلمكانات التي توفرها ثروة البالد النفطية ، وهي        

نقمة الن النفط قد جاء بفساد فظيع وهـو الـسبب    

األساسي للنزاع الداخلي، وفـي الحقيقـة فمـن         

المحتمل ان فشل إعادة البنـاء او نجاحهـا فـي           

) من بين امور أخرى ( كبيرالعراق يتعلق إلى حد 

بتوزيع واردات النفط بصورة صحيحة ، وهـذه         

لة عظيمة األهمية بالنسبة لعدد من المـشاكل        أالمس

 .الكبرى التي تواجه العراق اليوم 

 اذا  ستكون المصالحة الوطنيـة ممكنـة فقـط        •

اعتقدت كل الجماعات ان هناك توزيعاً منـصفاً        

ثـروة   العمـل ، ون سـرقة        لواردات النفط قيد  

العراق النفطية كبيرة بحيث ان أي عضو في أي         

جماعة عراقية ، أحزاب سياسـية وميليـشيات         

 مستعد للقتال اذا ما اعتقد بانه       …ومتمردين الخ   

  .خسر حصته 

مة مركزية ومسؤولين   وإعادة بناء قدرات حك    •

 في محاولة لتحـسين حيـاة       منتخبين ذوي كفاءة  

ـ      اَناخبيهم يعد هراء   ام ثابـت    مالم يكن هنـاك نظ

لتوزيع واردات النفط العراقي فجميع الجماعـات       

الثانوية في العراق سوف تستمر في القتال حـول         

توزيع الغنائم ولن تنصرف الى حكـم الـبالد او          

  .إعادة بنائها

ان توزيع واردات النفط بصورة مباشـرة الـى          •

 والبلدية امر مهـم مـن اجـل         الحكومات المحلية 

 هارد وفي الحقيقة فان   الالمركزية في السلطة والمو   
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بالنسبة الى أكثرية الحكومات المحلية تعد النقـود        

قوة وهي اهم مورد ، وهكذا فان كسر قفل بغـداد           

على واردات النفط مهم ايضاً من اجل كسر الطوق         

المفروض من قبل الكفاءة المتدنيـة لبيروقراطيـة        

  .العاصمة 

ان عنصراً مهما من عناصر إصالح السياسة        •

يتمثل في استخدام واردات النفط بشكل      العراقية  

 ذلـك   ،يجعل الشعب يهتم بما يجري في بغـداد       

، لممثلـين  مجلس انجازاتإته المادية ب  أكافمبربط  

  .عندما تكون هناك نقود يكون الشعب مهتماً 

واحدة من طرق تحصين الشعب ضد الجريمة        •

المنظمة والتمرد هـي إعطـاء أفـراده مبـالغ          

، فإذا ما علموا ان    عراقيةمباشرة من ريع النفط ال    

هناك نظاماً يضمن نقـوداً اكثـر لمـصلحتهم،         

بصورة مباشرة او غير مباشرة ، فسيكون ذلـك         

 لهم على معارضة المجرمين الـذين        قويا محفزاً

سرقون الـنفط والمتمـردين الـذين يهـاجمون         

   .إنتاج النفط وتصديرهمنظومات 

والن الكثير من الفساد في     ، وبالطريقة نفسها  •

او (  الكفاءة في االسـتخدام      مغداد ينبع من عد   ب

يجـاد  إ فينبغي   لموارد النفط ) السرقة الصريحة   

نظام يجعل من الصعب سرقة الـنفط او النقـود          

ء مهـم مـن إجـراءات       ارجا  وهو    هالمتأتية عن 

  .مكافحة الفساد 

ان ما توضحه هذه األمور المهمة هو ان العـراق          

ـ  اَ ثابت اَيجب ان يكون له نظام     اً مـا لتوزيـع      نوع

عائدات النفط ، ومن دون خطة ثابتة كهـذه فمـن           

المستحيل ان نتخيل مصالحة وطنيـة حقيقيـة الن         

األحزاب كلها سوف تستمر في القتال من اجل من         

 واي واحد ال تعجبه النتيجة سـوف         ، يأخذ األكثر 

يلجأ الى القوة من اجل الحصول على ما يريـد ،           

ط سـوف يمنـع     وكل القتال من اجل واردات النف     

داء أعمالهم في تمشية    أالمسؤولين والتكنوقراط من    

أمور البالد ، ناهيك عن إعادة بناءها ، وعدد كبير          

من الناخبين سوف يشعرون بأنهم غيبوا من خالل        

التوزيع غير المنصف للواردات وهو أمر ينطوي       

  .على احتمال حملهم على التمرد 

 الى نظام   ان من الواضح جداً ان العراق في حاجة       

لنفطية ، انه امر صعب ولكـن       التوزيع الواردات   

فـى  ، تحدد جدوال لالولويـات    ان   ،ليس مستحيالً   

 فى الحقيقة  تعتمد      الدوالرات   ان كمية   ، الحقيقة  

   الحقيقية للحكومـة    المصاريف و ،على سعر النفط  

التي ال تتوفر في الوقت الحاضر وتختلف مـن         ( 

وعلى  . المشاريع   واحتياجات مختلف ) خر  عام آل 

 فمن الممكن ان نصف المالمح األساسية       ،اي حال 

لمثل هذه الخطة وعملها األساسي ، ان مالمحهـا         

  : األساسية هي 

متعددة يمكـن ان    ) سالالً  ( التأكد من ان هناك      •

  يسكب فيها النفط العراقي، ان عدداً محدوداً مـن        

النقود الكبرى اسهل للـسرقة مـن       ) بحيرات  ( 

هذه الخطة تقترح خمـس      االصغر ،    البحيرات

   :سالسل منفصلة 

 ان بعضاً  من تمـويالت الحكومـة          :١السلة    •

 ، وعلى وجه الخصوص   .العراقية الفيدرالية أساسي  

فين الفيـدراليين ومنتـسبي القـوات       ظرواتب المو 

 الـذين   لـشرطة   بما في ذلـك ا    ( المسلحة للبالد   

ء كل هؤال) . سيصبحون جزءاً من وزارة الداخلية 

يجب ان يوفر لهم التمويل المالئم مـن عائـدات          

  .النفط
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 التمويل المباشر لتطوير البنية التحتية       :٢السلة    •

ان البنية التحتية للعراق فـي حالـة مزريـة ،           . 

وينبغي ان يكون هناك المال الكـافي المخـصص         

مباشــرة لتمويــل المــشاريع المحليــة والبلديــة 

  .ة جديدة والمناطقية واعادة بناء بنية تحتي

يجاد نظام مخـتلط لتوزيـع      إ  :٤ ،   ٣السلتان   •

الثروة للحكومات المحلية والبلدية من اجل زيـادة        

االهتمام الشعبي في هـذه الحكومـات والتمثيـل         

الوطني ، وثم جعل التمثيل على المستوى المحلـي    

 ، للمساءلة من قبل الناخبين      ةوالوطني اكثر عرض  

 المقترح ، ومـن  ان هذا مظهر مهم جداً من النظام 

المهم ان تستخدم بعض الموارد من اجل استمرارية 

تمويل الحكومة الفيدرالية ، كما ان من المهـم ان          

القسم المخصص من عائدات النفط يصل مباشـرة        

الى المستويات الدنيا في الهيكل الحكومي العراقي       

لتأكيد الالمركزية في السلطة ومنح القوة للحكومات       

كمية الموارد التي يجب ان ترسل      المحلية وتقليص   

  .الى بغداد 

 توفر موارد النفط بصورة مباشرة الـى        : ٣السلة  

الحكومات المحلية استناداً الى عدد الـسكان فـي         

مناطقهم من اجل ضمان ان كل حكومـة تحـصل          

على بعض من اموال النفط المتاحة لها من اجـل          

  .مواجهة احتياجات مواطنيها 

راً اقـد م اآلخر سوف توفر       وعلى الجانب   ٤السلة  

اضافياً من الواردات يمكن ان يقسم بين المحافظات        

، والفكرة  لنواباعلى أساس سنوي من قبل مجلس       

ـ ر  اقدمالتي تكمن في هذا ال     تلخص فـي إعطـاء   ي

العراقي العادي فائدة ملموسة من عمل مرشحه في        

االنتخابات الوطنيـة وتـشجيعه علـى ان يعقـد          

لحزبية والطائفية ، ولمـا     الصفقات عبر الخطوط ا   

ر الثـاني متاحـاً وتوزيعـه       اقدمكان تقسيم هذا ال   

معروفاً على النطاق الشعبي فان كل عراقي سوف        

يريد من ممثله ان يناضل من اجل اكبر قدر ممكن          

من المال يذهب الى المنطقة التي يمثلها ، وبهـذا          

ينشأ مستوى ثابت يقيم فيه النواب بحسب مـا ادوه          

 في سبيل المثـال ، اذا كـان         .اخبيهم  من خدمة لن  

 ٦التقسيم خالل سنة واحدة مستواه في هذه الـسلة          

لكل منطقة فان كل نائب يستطيع تامين ما يزيد         % 

ييـد ناخبيـه بينمـا سـيبتعد        أسيلقى ت  % ٦على  

الناخبون عن النائب الذي اليحقق هذه النسبة فـي         

  .االنتخابات القادمة 

 العراق اليـوم يـدلي      وبالطريقة نفسها ، فلما كان    

ليست (  في قوائم مناطقية  الممثلينبأصواته لمجلس

مفيدة بالدرجة التي تنطـوي عليهـا االنتخابـات         

المباشرة جغرافياً التي سيأتي مناقشتها افضل مـن        

نظام المنطقة الواحدة المستخدم من كانون الثـاني        

فان نظاماً كهذا سيشجع المرشحين مـن        ) ٢٠٠٥

اب السياسية ولكن من المنطقـة      بين مختلف األحز  

نفسها على العمل معاً  للحصول على اكبـر قـدر           

ممكن من المال لمنطقتهم من اجل ان يبقـوا فـي           

وثلث السكان  ( مناصبهم ، وفي المناطق المختلطة      

 فان هـذا سـيجبر      )يعيشون في مناطق مختلطة     

على التوحد من رفاقهم في     الممثلين  أعضاء مجلس   

 حتى لو كانوا خصوماً من الناحية       الرقعة الجغرافية 

وبهذا سينشأ تحالف أفقي ضروري     ) األيديولوجية  

من اجل تقليص المشاحنات الطائفية فـي النظـام         

  .العراقي 

 تخصيص المال الى أبناء الـشعب        :٥السلة   •

أنفسهم بصورة مباشرة ، ان واحدة مـن افـضل          

الطرق إلنعاش االقتصاد العراقي هو وضع المـال     
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أبناء الشعب ، وسوف يساعد ذلك علـى        في ايدي   

عمار بطرق عديدة ، بإعطاء أبناء الشعب       إعادة اإل 

مبالغ نقدية مباشرة من واردات الـنفط ويـضمن         

تحفيز الناس على مناهـضة الجريمـة المنظمـة         

والمتمردين الذين يسرقون النفط وموارده ويدمرون      

بنيته التحتية ، وفضالً عن ذلك فبوضع المال فـي          

 واعطائهم الفرصة في انفاقه سوف      لمواطنين ا أيدي

اذا مـا أراد    . تعمل قوى السوق بشكل اكثر كفاءة       

الناس استخدام أموالهم للعناية الصحية ، فان ذلـك         

سيؤدي الى ازدهار العيادات والمستشفيات وجعـل       

  .ربون الى الغرب هاألطباء يبقون في العراق وال ي

سياسية إصالح العملية ال: على المدى البعيد 

  العراقية 

ان النظام السياسي العراقي الراهن ال يساعد فـي         

عملية إعادة البناء بل يعمل على العكس من ذلك ،          

وهنا تكمن ايضاً واحدة من أولى أخطاء الواليـات         

 التي أولها السماح لجماعة مـن الـشيعة          ، المتحدة

ن يقـرروا شـكل العمليـة       أالشوفينيين المنفيين ب  

وهو ما نجم عنه هيكـل      ،  العراق  الديمقراطية في   

سياسي متخلف خلق الكثير من المشاكل التي تواجه   

البلد ، هناك القليل من الـدالئل ، علـى ان هـذه             

ن تمثل حقاً تطلعـات     األحزاب التي في السلطة اآل    

وان ،  الشعب العراقي بل العكس هـو الـصحيح         

نصرهم االنتخابي ال يجعلهم يمثلون هذه التطلعات       

ن المستغرب ان قادة هذه األحزاب لديهم        وليس م  ،

القليل جداً من الدوافع باتجاه التوافق الـضروري        

إلحراز المصالحة الوطنيـة التـي يتطلـع أليهـا          

 ولديهم القليل جداً من الدوافع في       ،العراقيون بشدة   

جعل الحكومة تعمل بكفاءة ولـديهم الكثيـر مـن          

. الدوافع لسرقة اكثـر مـا يمكـن مـن الثـروة             

الطريقة نفسها فان القليل من القـادة الـسياسيين         وب

العراقيين يبدون أي اهتمام بالعنايـة باحتياجـات        

  .الشعب العراقي 

هو ان  ،  سوأ   ا والسبب الوحيد في ان الحال ليست     

الواليات المتحدة قد قلـصت اسـوأ ممارسـات         

القيادات الحالية ، واكتشفت ان عدداً قلـيالً مـن          

يمين اخالقياً ومن الـذين     السياسيين هم من المستق   

صالح ورفاهية العراق،وعلى اي    ليريدون العمل   

ن عدداً قلـيال    أننا اليمكن ان نعتمد على      إ ف ،حال

شفاء سـائر األفـراد ،      إمن الطيبين يستطيعون    

وبدالً من ذلك فان المالمـح الرئيـسة للنظـام          

العراقي ينبغي ان يتم إصالحها لكي تتاح للبلـد         

  .مشاكله فرصة حل الكثير من 

ونتيجة لذلك ، فان على الواليات المتحدة ان تعمل         

ايضاً باتجاه عملية حقيقية لإلصالح السياسي في       

العراق وان تهندس انتقاالً نحو هيكل سياسي لـه         

إمكانات تأكيد تأسيس حكومة جديدة في المستقبل       

  : ، وينبغي ان يتضمن ذلك 

ان  :إعادة النظر في النظام االنتخابي العراقي        •

النظام االنتخابي العراقي الحالي يـستخدم شـكالً        

معدالً من التمثيل النسبي يمنع ظهور عدد كبير من         

المالمح الديمقراطية وهو ما يمكن ان تكـون لـه          

  .نتائج كارثية على العراق 

ان قادة األحزاب السياسية جميعاً يميلون الـى         •

نظام التمثيل النسبي الذي يكافئ الوالء الحزبـي        

ل األحزاب الوطنية الضعيفة على المرشحين      ويفض

 وقد كان من الطبيعي ان يفضل       األقوياء المستقلين 

قادة األحزاب العراقية هذا النظام اذا ما أخذنا بنظر       

لة التأييد الشعبي الذي القاه أكثـريتهم       آاالعتبار ض 

عندما وصلوا الى السلطة، ان التمثيل النسبي يجعل        



 التحدي الصهيوين                 )٥٥(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
   مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                        ٤٥ من ٤٤                                           ٢٠٠٦ - آب

 

تيار بين هذه األحزاب كل انتخاب هو عبارة عن اخ   

على الرغم من    – النها األفضل تنظيماً     –المختلفة  

ان العراقيين لم يكونوا ليصوتوا الى أي شـخص         

 في هذه الحالة الحزبية لو انه جاء فـي          معين بذاته 

منطقته االنتخابية بصفته الشخصية في انتخابـات       

و الطائفية  م ايضاً من أسباب ن    اَ وهذا واحد  محلية ، 

اق، بما ان الواليات المتحدة مدت بـالقوة        في العر 

عددا من األحزاب الشيعية الشوفينية المستندة الـى        

  .الدين

ـ قليـل   الوالشيعة العراقيون لديهم      ن الخيـارات   م

وآيـة اهللا   (  ان يصوتوا لها     ا يمكن مم ،بخالف ذلك 

ـ ) السيستاني حثهم على التـصويت لهـؤالء          دفق

ت في كثيـر    ئوية عالية من األصوا   محصدوا نسبة   

، وعنـد   عـدم وجـود غيـرهم     من األحيان بسبب    

وصولهم الى السلطة فان الشيعة الشوفينيين استمروا       

 وهـو امـر اليثيـر        بأداء دور الشيعة الشوفينيين   

االستغراب، وقد ادى ذلك إلـى تغريـب األكـراد          

والسنة العرب وتهميش األحـزاب العلمانيـة فـي         

ـ   ظ ما، المنفى ، واالهم من ذلك     دم قـدرة   هر في ع

حكومة أياد عالوي المؤقتة على تحقيق ما وعـدت         

   .٢٠٠٥ وكانون الثاني ٢٠٠٤به بين حزيران 

وبدال من ذلك ينبغي تشجيع العراق على التحـول         

إلى التمثيل الجغرافي المباشر كما هي الحال فـي         

بريطانيا العظمى والواليات المتحدة الن ذلك سوف       

) مصالحة الوطنية   وال( يشجع التوافقات البرلمانية    

ويجبر المرشحين على االهتمام الجـاد بحاجـات        

، ان التمثيل الجغرافي يؤثر المرشح الفـرد       ناخبيهم

على الحزب وهو بهذا يسمح بظهور شخـصيات        

شعبية قوية ، والن كل برلمان هو منتخـب مـن           

رفاهية المصوتين  بدائرة معينة فعليه ان يهتم كثيراً       

الغالب يأخذ كـل    ( ام  له ، وفضال عن ذلك فان نظ      

المبني على أساس جغرافي يركـز علـى        ) شيء  

التوافق في عملية التـشريع، والمرشـحون مـن         

المناطق التي تمثل خليطاً من السكان لديهم الكثير        

من الدوافع اليجاد الحلول التي تضمن مساندة كل         

ناخبيهم ، وهكذا ففي حين ان التمثيل النسبي يدفع         

الفـروق  ابرازمن اجل   ( طرف  البرلمانيين الى الت  

فـان التمثيـل الجغرافـي يـدفع        ) بين األحزاب   

 والعراق في حاجة ماسة     البرلمانيين الى المركز ،   

الى نظام سياسي يشجع التوافق في ما بين خطوط         

  .ذاهب ماألحزاب وال

 حتى  –قضاياً  الدعم األحزاب السياسية المهتمة ب     •

 ،  ويـة  اكثر من تلك المهتمة باله     –قضايا مفردة   

اق الـسياسة   سـي ان من الحيوي في سبيل تغييـر        

العراقية من المجادلة حول الهوية الـى المجادلـة         

حول القضايا ، الن ذلك سوف يضعف الجبهـات         

والن االختالفات حول القضايا يمكن حلها      المذهبية  

بصورة اسهل من خالل عملية سياسية ديمقراطية       

 ،  هبمن حلها من خالل تطاحن متطرف بين المذا       

ــة   ــات األجنبي ــدة والحكوم ــات المتح ان الوالي

والوكاالت الدولية والمنظمات غير الحكومية يجب      

ان تشجع الجماعات العراقيـة وبخاصـة أولئـك         

المتحمسين لقضايا معينة علـى تأسـيس أحـزاب         

سياسية والسعي للوصول الى السلطة مستندين الى       

يكـرس  ) اخضر  ( ان حزباً عراقيا    ،  هذه القضايا   

فسه لالهتمامات البيئية او حزباً عراقيـاً نـسائياً         ن

يكرس نفسه للحقوق المتساوية للنـساء او حزبـاً         

سياسيا للمزارعين يـسعى لـدعم العـاملين فـي          

الزراعة في العراق يمكن ان تكون جميعاً تطورات        

إيجابية ، هناك محافظون ونساء ومزارعون فـي        
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ثنية وكل ما زاد اتـصال بعـضهم        اكل مجموعة   

بعض واقتناعهم باستخدام الـسياسة مـن اجـل         ب

  .قضاياهم فان الوضع سيصبح افضل بكثير 

ان الواليـات    . تمويل األحزاب حديثة التأسيس    •

المتحدة تقوم حالياً بتقديم درجة ال بأس بهـا مـن           

الدعم لألحزاب السياسية ، وهذا يحتـاج إلـى ان          

  .يستمر وان يتوسع 

ع ظهور أحزاب معاقبة األحزاب العراقية التي تمن •

 ، قد تكون تلك أهم خطـوة يتعـين علـى            جديدة

الواليات المتحدة القيام بها للوصول الى هذا الهدف        

هناك ادعاءات واسعة االنتشار حـول أحـزاب        ،  

تستخدم كل وسيلة متوفرة لديها بما في ذلك العنف         

والقتل لمنع خصومها من ظهور قد يتحـداها فـي          

على الحكومـة    ، على واشنطن ان تضغط       السلطة

العراقية من اجل التحقيق في هذه الـتهم وتوجيـه          

االتهام الى أولئك الذين يعتقد انهم مسؤولون عـن         

 فالحكومة العراقية لها سجل     ،ذلك ، وعلى اي حال    

رديء في هذا المجال ولذا فسوف يتعين علينـا ان          

علـى الواليـات    نقوم بالعمل بصورة مـستقلة ،       

بـتهم قمـع الخـصوم      المتحدة ان تحاول التحقيق     

وإذا مـا وجـدت     ،  السياسيين بـصورة مـستقلة      

 من األحزاب السياسية العراقية     الواليات المتحدة اياَ  

مذنباً فعليها ان تفرض العقوبات على ذلك الحزب        

، هذه العقوبات يمكن ان تشمل حرمان الحزب او         

  أعضاءه من تسلم أي عون من الواليات المتحـدة         

ومنـع  ) عـادة األعمـار     بما في ذلك عقـود إ     ( 

الدبلوماسيين والمسؤولين العـسكريين للواليـات      

المتحدة من لقاء أعضاء في الحزب او منعهم مـن          

  .السفر الى الواليات المتحدة 

من الواضح ان هذه القائمة حول مـا ينبغـي          

انجازه من قبل حكومتي العـراق والواليـات        

المتحدة في االشهر الستة القادمة او حـوالي        

، هي غير كاملة ، هنـاك الكثيـر مـن           ذلك  

خالل هذه المـدة    فى  المهمات ينبغي القيام بها     

  .من الوقت 

 فان كالً من واشنطن وبغـداد       ،وعلى اي حال  

ينبغي ان تركزا على اولويات معينـة وهـذه         

يـرات الواجـب    يالقائمة تشتمل على اهـم التغ     

عادة االعمار فرصـة    إجل منح   أحصولها من   

كيد نالقي صعوبات   أنحن بالت حقيقية للنجاح ، و   

في عملنا ولكنه ليس مـستحيال ، بعـد ثـالث          

سنوات من الفشل المتكرر فالعراق لم يتحـول        

الى اشالء، هناك قدر كبير من العنف ، وقـد          

هلية منخفضة المستوى ، ولكن لم      أكون حرباً   ت

هليـة شـاملة الن     أصل الى درجـة حـرب       ت

وعلـى  العراقيين اليريدون انتهاج هذا السبيل      

الرغم من انهـم غاضـبون بـشكل متزايـد          

 ولكـنهم   ومحبطون من عمل الواليات المتحدة    

نهم محتاجون الينا مـن     أفي ادراك    مستمرون

ن أجـل   أجل ضمان وحـدة الـبالد ، ومـن          أ

نساعدهم على الوقوف علـى اقـدامهم مـرة         

كـون  تنها نقطة بداية مهمة لما قد       إخرى ،   أ

  .نقاذ العراق فرصتنا االخيرة إل

  

  

  
 

 
  


