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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
فردريـك  ، بقلـم  معهد المشروع األمريكيمنشور في موقع   ،   مهم جداً  إستراتيجيقرير  لت  ترجمة في هذا العدد  

الطريق "  في هذا المعهد، وعنوانه لجنة التخطيط للعراقمن قبل ، تم إعداده المرحلة الرابعة، وهو تقرير كيغن

  " .القادم في العراق

أهم الوثائق   من   ٢٤/٣/٢٠٠٨الصادر بتاريخ   " الطريق القادم في العراق   : "يمكن إعتبار تقرير المرحلة الرابعة    

 ،  تـسعين صـفحة   مـن    ، ويمكن إعتبار هذا التقرير المتكّون        المنشورة في مواقع مراكز األبحاث لحد اآلن      

، حيـث موعـد إجـراء       ٢٠٠٩الى نهاية عام    ٢٠٠٨خارطة طريق لألمريكان في العراق ، من بدايات عام          

  :تأتي أهمية هذا التقرير من عدة جوانب. إنتخابات مجلس النواب القادم

الـوا  ، الـذين الز   العقل اإلستراتيجي للمحافظين الجدد   ، الذي يمثل    معهد المشروع األمريكي  صدوره من     -

  .يصنعون القرار االستراتيجي االمريكي ويمسكون بناصيته

وجهة نظـر كاتبـه     ، في المعهد المذكور، أي إن هذا التقرير اليمثل          لجنة التخطيط للعراق  إعداده من قبل      -

  .ومزاجه الشخصي

د القـوات   زيادة عد ، التي إقترحت    المرحلة األولى ، الذي أعد تقرير     فردريك كيغان  معد هذا التقرير هو،       -

 من قبل الرئيس األمريكي، وتحول      تم تبني هذا اإلقتراح   ، وبالفعل   ٢٠٠٧ ، في بداية عام      األمريكية في العراق  

  .الى حقيقة واقعة على االرض ولحد اآلن

إشتراك أهم مراكز األبحاث في هـذه اللجنـة         إلقاء نظرة فاحصة على أعضاء اللجنة المذكورة، تدل على            -

األمريكي، مجلس العالقات الخارجية، معهد بروكينغز ومركز سابان المرتبط بـه، معهـد             معهد السالم   : مثل

  .الخ...واشنطن لسياسات الشرق األدنى

، إستمرت إثنا عشر يوماً، تـضمن لقـاءات مـع بعـض             زيارة ميدانية للعراق  إعتمد إعداد التقرير على       -

  .خرىالمحافظين ومع قواد عسكريين عراقيين وأمريكيين وشخصيات أ

، ووجود بعض العبارات األمرية فيه وعمقه ووضوح أفكاره وتعدد جوانبه وجديته،     سلوب صياغة التقرير  إ  -

أهمية هذا التقرير النظريـة والعمليـة أو        مثالً يجب على الرئيس جورج بوش أن يفعل كذا وكذا، يدل على             

 الى الجنوب لإلختالط    ق إعادة اإلعمار  تطبيق بعض المقترحات المتعلقة بإرسال فر     ويالحظ  .  بالذات التطبيقية

 وأعلن فقبل أيام زار كروكر كربالء والنجفبالشيعة وفهمهم بشكل أعمق أوالً  ولمواجهة النفوذ االيراني ثانياً،        

، تقرير التطبيقـي المهـم    ومن ناحية أخرى يعتبر هذا ال     . إرسال الفرق المذكورة، عمالً بتوصية التقرير هذا      

الرئيس األمريكي والمسؤولين التنفيذيين الكبار في الواليـات المتحـدة،   ال ينتجـون               ن  شاهداً أخراً على أ   
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 لذلك، األمر الذي ترك لمطابخ ومصانع       ايملكون الوقت الكافي  ، ألنهم ل  الخطط اإلستراتيجية التطبيقية الكبرى   

تفـرغين فيهـا، مثـل      األفكار والخطط اإلستراتيجية، أعني مراكز األبحاث اإلستراتيجية، وللمتخصصين الم        

فردريك كيغان، العقل اإلستراتيجي الالمع، المتفرغ والمقيم في معهد المشروع األمريكي المـذكور أعـاله،               

  .والذي لديه فهم إستراتيجي وإدراك عميق لمايجري في العراق

تخـاذ الخطـوات    لذلك وبناءاً على ذلك، يستحق هذا التقرير الترجمة واإلهتمام الكافي والتأمل وأخذ العبرة وإ             

لمـا ينطـوي عليـه مـن حقـائق      العملية الالزمة، ويستحق التحليل والتفسير وإعادة الدراسة واإلسـتنتاج،    

  . إستراتيجية تطبيقية

  :مالحظة

الصادر بتاريخ  )  صفحة ٥٠- خطة للنجاح في العراق   : إختيار النصر  ( المرحلة األولى إقترح تقرير     - 

ريكية في العراق، وهذا ما تم تطبيقه وتنفيذه، األمر الذي الـذي أدى              األم زيادة عدد القوات   ٥/١/٢٠٠٧

  .الى إنخفاض مستويات العنف بشكل ملحوظ، وهو ما كانت تدعو وتهدف اليه هذه الزيادة

الصادر بتاريخ )  صفحة٦٦ -خطة للنجاح في العـراق : إختيار النصر ( المرحلة الثانيةتناول تقرير   -

 في بغداد وأطرافها باإلضافة الى األنبار، مـن الزاويـة           ستتباب األمن إ ، فترة ما بعد      ٢٥/٤/٢٠٠٧

 والتركيز على المشاريع الصغيرة الفرديـة، التـي         إعادة اإلعمار اإلقتصادية وضرورة البدأ بفعاليات     

وتطـرق  . تساعد في إيجاد فرص عمل بشكل سريع، وضرورة إعادة تشغيل بعض المعامل الحكومية          

  .يب القوات العراقية، والى جهود بناء دولة القانونالتقرير الى جهود تدر

 -تحديات إستراتيجيات الخروج من العـراق     : ليس هناك طريقاً أوسطاً    ( المرحلة الثالثة تناول تقرير    -

 مـن العـراق،     اإلنـسحاب المرحلـي    ، الرد على خطـة       ٦/٩/٢٠٠٧الصادر بتاريخ   )  صفحة ٣٦

، وناقش تفاصيلها، التي تدعو الى إعـالن جـدول          يدمركز األمن األمريكي الجد   المطروحة من قبل،    

  .  وإعدادها لتسلّم مسؤولية حفظ األمنتدريب القوات العراقيةزمني لإلنسحاب، والتركيز على جهود 

  :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو

http://www.aei.org/publications/pubID.27686/pub_detail.asp 
 
 
 
 

http://www.aei.org/publications/pubID.27686/pub_detail.asp
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إن الثغرات الموجودة في الحكومة العراقية، على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، تتجلى بشكل 

فظات لذلك ، فإن االحزاب الرئيسية، التي تهيمن على مجلس النواب وأكثر مجالس محا. متزايد للعراقيين

 العرب العراقيين ، يفقدون وبشكل ثابت الدعم من قبل ناخبيهم
 

إن التطورات االيجابية االخيرة، توفر فرصة حقيقية النجاز وتحقيق هدف، تأسيس عراق مستقر وعلماني 

 وصديق للغرب وديمقراطي، يعتمد عليه في الحرب على االرهاب وسد منيع أمام ايران
 

ليس فقط القاعدة وايران، تعيقان . ة، تبقى هناك تحديات جدية يجب التغلب عليهاولكن، الغتنام هذه الفرص

وتضعفان هذه التطورات، ولكن االحزاب السياسية العراقية نفسها، تدفع الى الوراء، الحركات الناشئة 

 والوليدة، التي تهّدد إمساكها وإحتفاظها بالسلطة
  

داد التوترات داخل المجتمع الشيعي، مع إقتراب إنتخابات على المدى القصير، من المحتمل جداَ، أن تز

،  االمر الذي سيزيد من العنف ٢٠٠٨مجالس المحافظات، التي من المفروض أن تجري في تشرين االول 

قوات التحالف يجب أن تهيأ نفسها للعنف المتزايد، من خالل العدد المناسب للقوات المسلحة، . في الجنوب

  سالمة االنتخابات نفسها باالضافة الى تأمين
  

وعلى المدى الطويل، نحن نواجه خطر، أن االحزاب السياسية العراقية الحالية، ستقوم بتقويض أو التحايل 

على العملية السياسية، لكي تؤسس لنوع من الديمقراطية الكاذبة والصورية، الشائعة بشكل أو بآخر في 

        تضعف فكرة الديمقراطية، ليس في العراق فقط، االنظمة التسلطية في الشرق االوسط، وبذلك 

 ولكن عبر العالم العربي كله
  

بارك آية اهللا السيستاني التكتل الشيعي الموحد، الذي يشمل الدعوة والمجلس االعلى والصدريين، مما أدى 

 الى صعود قادة الى السلطة، مثل نوري المالكي، الذي يملك قاعدة إنتخابية ضئيلة
  

إن إنخفاض العنف وتزايد المطالب الشعبية من أجل إحراز تقدم سياسي، قد كسر هذه الشبكة المقفلة، ولكن 

الثغرات الموجودة في هيكلية السياسة العراقية ستظل باقية حتى إجراء إنتخبات مجالس المحافظات و 

      ت، اذا ما لم تهيأ شروطهاإنتخابات البرلمان الجديد ، ويحتمل أن تظل باقية حتى بعد هذه االنتخابا

  بشكل مناسب -أي االنتخابات-
  

إن محاولة تغيير طابع النظام السياسي، الذي عّزز مواقع المتطرفين واالحزاب التي التملك شعبية، سيشكل 

 تهديداَ للمستقبل السياسي لبعض تلك االحزاب، من قبل الحركات االصيلة الناشئة
  
 التستطيع واليجب أن تسيطر على نتائج االنتخابات العراقية، او المفاوضات بين أجنحة ن الواليات المتحدةإ

الذي " الحل العراقي" ولكن على الواليات المتحدة أن ال تقف بعيدة تماماَ، وتسمح بنشوء . السلطة المختلفة
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 سيضعف القاعدة الشرعية للحكومة العراقية، التي عملنا بجدية لتأسيسها وتطويرها
  

نجب أن نضمن إجراء إنتخابات سلمية وشفافة وبدون تهديد، أو أي نشاطات غير قانونية، القصد منها 

 تحريف التنائج لصالح االحزاب الحاكمة اآلن
 

كان الحزب االسالمي يتابع وبإنتظام أجندة الحد االعلى السنية، رافضاَ إدراك، أن العرب السنة اليمكنهم 

من السكان، واليمكنهم أن يفاوضوا % ٢٠ي، يشكلون هم  فيه نسبة حوالي السيطرة على عراق ديمقراط

 من موقع القوة ، حتى وإن حاولوا إستخدام العنف
 

من الضروري إدراك ، على أية حال أن صحوة االنبار، لم تكن ببساطة ثورة ضد وحشية القاعدة، ولكنها 

 كانت كذلك كحركة سيساسية ناشئة منذ البداية االولى 
 

إنها كانت على االغلب ثورة عامة ضد قيادة كالَ من القاعدة وضد القيادة داخل الحكومة العراقية، التي كانت 

 شغوفة بإرتكاب العنف، بدل عقد التسويات مع االمريكان او الشيعة
 

عشائري في كانت االنبار تعتبر مكاناَ غير عادياَ في العراق، النها عربية سنية بالكامل، وتحتفظ بأقوى هيكل 

 القطر، بالرغم من هجمات صدام على هذا الهيكل
 

من المحتمل أن يتكّيف الحزب االسالمي مع الحقائق الجديدة التي ظهرت بين جماهيره الشعبية، وبذلك 

 يكسب دعمهم مرة أخرى، أو أن يبقى هؤالء القادة المحليون أعمدة سياسية لمجتمعاتهم
 

 المحليين سيدخلون وبالتدريج العملية السيساسية، وسيكتشفون بأنه ليس هناك االكثر إحتماالَ، هو أن القادة

 أي طريق آخر لالستمرار في تقديم أجندتهم، أبعد من حدود نقطة معينة
 

من غير المحتمل ظهور حزب سياسي سني متماسك، من بين هذه . يجة هذه العملية، واضحة أصالَتن

  االسالمي، جملة وتفصيالَالحركات المحلية، لكي يحل محل الحزب
 

النتيجة هي وضعاَ متناقضاَ، الحزب االسالمي اليزال اليتحدث بإسم العرب السنة واليسيطر على جماهيره، 

لذلك، إن المجتمع . وقادة الصحوة لم يشكّلوا الحزب البديل للحزب االسالمي، وال يتوقع أن يفعلوا ذلك

 لقيادة المحددة، التي تستطيع أن تدخل في تسويات بالنيابة عنهمالعربي السني، اليزال ينقصه االنسجام وا
 

إن القرار القاطع للعرب السنة بإجراء إنتخابات مجالس المحافظات بالسرعة الممكنة، اليبشّر بخير للحزب 

 االسالمي، ولكن ليس هناك طريق آخر اآلن، لمعرفة كيف سيظهر القادة السنة الجدد أو التوافق 
 

تخابات مجالس المحافظات، أواخر هذا العام، خطوة على الطريق،  لحل هذا السؤال، وستساعد ستكون إن
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على تعزيز التقدم، وقرار المجتمع السني بتأسيس قاعدة للسالم الدائمي في العراق العربي، ولكنها ستكون 

لعرب السنة، أو تطوير قيادة جديدة ل:  خطوة واحدة فقط في عملية يتوقّع لها أن تكون طويلة لتطوير إّما

 قاعدة جديدة لخلق تحالف بين مختلف قادة العرب السنة
 

إن ضعف الحزب االسالمي في أوساط المجتمع العربي السني، يقابله ضعف االحزاب الشيعية الرائدة ضمن 

 المجتمع الشيعي، ولكن ليس لصحوة االنبار معادل سياسي في أوساط الشيعة 
 

قاش السياسي، أصبح أكثر وضوحاَ من إضمحالل دعم المجلس االعلى والدعوة إن نمو بعض مايشبه الن

 والصدريين بين السكان الشيعة 
 

المحادثات التي . يعلم الشيعة بأن الحكومة التوفر الخدمات ونوعية الحياة التي يحتاجونها ويرغبون بها

 الذين هم من المجلس االعلى، بينت أجريت مع محافظ كربالء وهو من الدعوة، ومع محافظي بابل والقادسية

مجموعة من الشكاوى حول الحكومة المركزية ، التي في الحقيقة تشبه تلك التي سمعت في المناطق السنية، 

 في الفلوجة والعامرية والدورة وعرب جبور
 

، ومن هناك مؤشراَ آخراَ على هذا التغير في السلوك في أوساط الشيعة، وهو نمو رفض القيادة الدينية

  الجدير بالذكر، إن المجلس االعلى يقاد من قبل عبد العزيز الحكيم، رجل الدين المعمم، بينما مقتدى الصدر

 أعلن حديثاَ عودته الى الدراسات الدينية التي كان قد تركها ) الذي يقدم نفسه كرجل دين( 
 

ي وسائل االعالم، وهو واضح في لوحظ هذا الرفض في إستطالعات الرأي العام وفي المقابالت المحلية ف

 المحادثات مع شيوخ الشيعة وعامة الناس، وبعض قادة الحكومة والشرطة والجيش 
 

إنه يبدو فقط إن الشيعة أخذوا يرفضون وبشكل متزايد . اليعني هذا إن العراقيين أقل إسالماَ أو إيماناَ من قبل

 فكرة سيطرة رجال الدين على نظامهم السياسي
 

فشل . وامل تبدو أنها تلعب دوراَ مهماَ في هذا التغّير الحاصل في المواقف والسلوك، على أية حالثالثةع

دور . الحكومة التي يهيمن عليها رجال الدين في االداء، ينعكس سلباَ على فكرة حكم رجال الدين

       جعلت العراقيين االيديولوجية الدينية المتطرفة في إشعال نار الحرب االهلية الطائفية، يبدو أنها 

 حذرين من الدين المسّيس بشكل علني
 

والعالقة القوية للمجلس االعلى والصدريين مع النظام الديني االيراني، ممزوجاَ بالنمو الملحوظ للوطنية 

            العربية العراقية وللشعور المعادي للفرس، لربما أضعف كذلك شرعية هذين الحزبين 

 ين العديد من الشيعةفي أع
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 من أعراض ضعف المجلس االعلى والدعوة والصدريين، تشكيل ومحاوالت تشكيل أحزاب سياسية جديدة
 

ولكن قوة نسب مقتدى وشخصيته شديدة، وسوف لن يكون من السهل تطوير حركة صدرية، اليلعب هو فيها 

 دوراَ كبيراَ بشكٍل من االشكال 
 

مرار االقتتال الداخلي في التيار الصدري، وإمكانية التنافس السياسي بين االجنحة النتيجة المحتملة، هي إست

 الصدرية المختلفة، كما لوحظ ذلك مع بداية بروز الفضيلة
 

االكثر أحتماالَ ، أن التيار الصدري سيستمر في االنشقاق سياسياَ وعسكرياَ، فاسحاَ المجال لالعضاء 

  االنخراط في السياسة العراقية واالنخراط مع الالعبين السياسيين اآلخرينالمعتدلين في ذلك التيار بإعادة
 

إن مالحظة ضعف الدعوة والمجلس االعلى على أرض الواقع، لهو أكثر صعوبة، النهم يسيطرون على 

ولكن محاوالت إيجاد حركات صحوة في . القيادة السياسية والشرطة والجيش في أكثرمحافظات الجنوب

 ن الخمس، هي عالمة عملية أخرى على هذا الضعفمنطقة المد
 

ظهر العنف في المناطق الشيعية، بسبب الصراع بين جيش المهدي والمجموعات الخاصة والمجلس االعلى، 

ولكن الهدف الحقيقي على االقل في بعض بدايات هذه . ٢٠٠٧وإشتد في الصيف الماضي وخريف 

وبخالف أمثالهم السنة في بغداد الذين . ث مع الشيوخ الشيعةالصحوات، أصبح أكثر وضوحاَ من خالل التحّد

إنهم يريدون رؤية تطور بديل . لديهم طموحات سياسية ، فلدى الشيوخ الشيعة طموحات سياسية بسيطة

               علماني لالحزاب الدينية الغير فعالة، التي تحكم مناطقهم اآلن، بغض النظر عن 

  ن أن يلعبوه في تلك العمليةأي دور يمك
 
 

أدرك المجلس االعلى والدعوة هذا التحدي، ولهذا السبب وعلى الفور نراهم قد سحبوا الخط االحمر، مانعين 

 أي دعم للصحوات في المناطق الشيعية
 

إن رد الفعل السريع كان نابعاَ من إدراك أن الصحوات الشيعية يمكن أن تتطور بسرعة الى بديل محلي 

إن الجهد الموجه لقمع تشكيل االحزاب البديلة في منطقة . مناطقي لالحزاب الشيعية الحاكمة/وحتى إقليمي

المدن الخمس، كان ناجحاَ الى حد ما، وأصيب الضباط االمريكان، الذين كانوا يتعاملون من هؤالء الشيوخ 

 باالحباط، ورفعوا تقاريرهم المحبطة هذه الى مخاطبيهم
 

اذا ما نجح . يمكن أن تخمد الحركة ببساطة. ة أشياء، يمكن أن تحصل، كنتيجة لهذه العمليةواحدة من عد

عندها يمكن أن ، المجلس االعلى والدعوة في تحسين نوعية المعيشة وخفض مستوى العنف في المناطق

 يضعف دعم البديل العشائري 
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ينية وعالقاتهم الواضحة مع ايران، عندها اذا ما نجح عملياَ المجلس والدعوة بتغطية وإخفاء طبيعتهم الد

 ستخف معارضتهم بشكل سريع جداَ  
 

المجلس االعلى معروف بطابعه الديني الشديد جداَ وعالقاته الوثيقة . أياَ من هاتين النتيجتين ليست متوقعة

بشكل كبير، بايران، االمر الذي اليمكن تغييره وتجميله في االمد القصير، للتأثير على موقف الجماهير 

، وأنه محشور مع ايران، بالرغم من أنه "معمم"وبالذات لظهور حقيقة واضحة ، ألن من يديره ويقوده 

 اليسّير من قبل طهران، بشكل كبير كما يتصور أحياناَ
 

هناك إحتمال آخر، وهو إستمرار الحركة في تسليط ضغطاَ كبيراَ من االسفل، على االحزاب الحاكمة، االمر 

 تحاول الدعوة والمجلس بقمعه وبشدة متزايدةالذي س
 

يتزايد الضغط المسلّط على القادة الحياديين وغير المنحازين في القوات االمنية العراقية في المناطق 

 الشيعية، الجبارهم على دعم أجندة المجلس االعلى
 

ية المحلية، بدل محاولة هناك شهادة إضافية تدل على أن المجلس االعلى يهدف الى قمع الحركات السياس

إستيعابها أو إعادة توجيهها، إنه اليسمح ببساطة لهم بالمنافسة، هذا االمر نابع من إستمرار المجلي االعلى 

بالتركيز على تأسيس فيدرالية التسع محافظات الشيعية، التي تشبه الفيدرالية الكردية، ونابع كذلك من رفض 

ية، للمادة التي وردت في قانون مجالس المحافظات، والتي تسمح عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهور

 للبرلمان بتغيير المحافظين بالتصويت القائم على االغلبية البسيطة
 

ولكن قادة المجلس االعلى إستمروا ، وبشكل ملفت في الدفع بإتجاه الفيدرالية، التي تبدو غير شعبية وبشكل 

ن قادة المجلس االعلى هم الوحيدون اآلن في الحقيقة في أوساط إ. متزايد في أوساط السكان المحليين

 الشيعة ، الذين يطرحون مثل هذه الفيدرالية
 

سيجرى االستفتاء . ستكون الفيدرالية الشيعية مساعدة للمجلس االعلى، الذي يفقد وبسرعة قدرته االنتخابية

ين هم في السلطة اآلن، ومن المفترض أنهم الداعم لتأسيس الفيدرالية من قبل محافظي المجلس االعلى  الذ

 سيستخدمون كل الموارد المتاحة لهم لضمان النتيجة المطلوبة 
 

عندما تقام الفيدرالية، ستكون لديها حكومتها الفيدرالية، التي ستختارها القيادة الحالية للمجلس االعلى، 

وات بدر، التي ستلعب بالتأكيد دوراَ مهيمنا ومن الممكن أن تبقي على قواتها االمنية، التي تتضمن قيادات ق

 داخل وخارج القوات االمنية العراقيةَ
 
لتفسير المنسجم الفعال المجلس االعلى هو، إن الحزب يحاول دحر العملية الديمقراطية في العراق، التي ا

  يخشى أن التبقيه متربعاَ في السلطة
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 محاولة التالعب بالنظام الديمقراطي العراقي كما فعل من غير المؤكد قدرة المجلس االعلى على النجاح في

 الرئيس المصري حسني مبارك، اذا كان ذلك ما يحاول أن يفعله قادته
 

إن توقعات الفيدرالية، من الممكن أن تزيد التوتر بين المجلس االعلى والدعوة، ألن الدعوة لديها الكثير 

             محلية او وطنية، اذ أنها ال تملك لتخسره، من  أي حزب آخر، في إنتخابات حقيقية 

 جمهورها االنتخابي الخاص
 

ليس من مصلحة العراق المفضلة، أن يؤسس المجلس االعلى منطقة حكم ذاتي في الجنوب، والتي سوف لن 

سوف لن تعنى بكثير من هموم الشيعة الملحة، ومن المحتمل . تدفع بمسببات تأسيس ديمقراطية علمانية

من . أنها ستمثل جيداَ بداية تأسيس ديمقراطية شكلية كاذبة،  تدار من قبل رجال الدين في مناطق الشيعة

 الطبيعي إن مثل هذا التطور ليس من مصلحة االمريكان، وكذلك من المحتمل أنها ستكون غير مستقرة
 

اَ للتشكيك في قدرة المجلس إن هذا التقاطع الطائفي في العالقات الشخصية والعشائرية، يشكل سبباَ آخر

           االعلى على االحتفاظ بمنطقة الحكم الذاتي مغلقة، بالشكل الذي يستطعيون معه السيطرة 

 كما يفعل االكراد اآلن 
 

هناك سبباَ آخراَ لمعارضة إنشاء منطقة حكم ذاتي شيعية وجعلها أولوية كبرى للسياسة االمريكية في 

ار على  إنتخابات حرة ومفتوحة وشفافة في الجنوب، تشمل المنافسين المهمين للمجلس العراق، هواالصر

 ٢٠٠٨االعلى والدعوة وجيش المهدي، وجعل هذه االولويات كأساس لجهود التخطيط االمريكي في 
 

تبقى . تبقى قابلية الحكومة المركزية على التخطيط ووضع الميزانية والتنفيذ محدودة وغير متجانسة

 الطائفية تحدياَ كبيراَ في الحكومة المركزية، على الرغم من وجود عالمات تدل على أن القيود على قابلية

  الحكومة المركزية أصبحت أكثر أهمية من الطائفية، في توضيح عجز النظام
 

، ٢٠٠٨الخط االسفل يشير الى أن الحكومة المركزية العراقية، سوف لن تستطيع العمل بإنسيابية الى نهاية 

ية ستستمر الطائف-العالقات بين الحكومة المركزية والمحافظات ستستمر بالتعقيد والتوتر، والتوترات العرقية

ولكن التقدم سيستمر، حتى وفي ظل الحكومة الحالية ،ونسبة التحسن يتوقع لها أن تتسارع .بإعاقة التقدم

 ٢٠٠٩بعد إنتخابات مجالس المحافظات، وحتى أكثر من ذلك بعد إنتخابات البرلمان في 
 

 عانى هذا المجلس طويالَ من حقيقة أن المالكي والهاشمي اليتعايشون جيداَ
 

    ولكن تقاريراَ حديثة تنقل من خالل االجتماعات االخيرة، بأن التوترات بين الزعيمين قد خفّت حّدتها 

 بشكل كاٍف لقيام نقاش عقالني ومثمر
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أحد العوامل التي جعلت الهاشمي وبقية أعضاء الكتلة العربية السنية، يشاركون وبرغبة متزايدة ، في 

الذي كان . ٢٠٠٧التسوية والتوافق، هو إحتجاز عضو البرلمان عدنان الدليمي في نهاية تشرين الثاني 

) طبيعياَ (ذي لعب دوراَ سلبياَ جداَ مشكوكاَ بأنه يساعد القاعدة أو على االقل يوفر الحماية لداعميهم، االمر ال

 ةفي المناقشات المتعلقة بالتسوي
 

نمى وتطور المالكي في إدارة مكتبه الى حد ما، . إن زعامة الحكومة المركزية الزالت بعيدة عن الكمال

       ولكنه الزال يعاني من تقليد الدعوة الممتد ، كحزب ثوري تحت االرض، والزالت هناك عناصر 

 ةمتطرفة في دائرته الداخلي
 

عبد المهدي غالباَ ما يكون أفضل ما في العنقود، االقل طائفية، االكثر إنفتاحاَ على التسويات، القائد االقل 

وعندما جاء دوره في دفع وتمرير قانون مجالس . ولكنه ال يسيطر على حزبه كما يفعل الحكيم. إنحيازاَ 

  المحافظات، نراه رفضه لصالح حزبه
 

     ظ فيه ثغرة عميقة، مع تمثيل وحضور  قوي للدعوة بدون أن يستند هذا مجلس النواب كذلك، تالح

 ةيعلى أية قاعدة جماهيرية حقيق
 

إن نظام القائمة المغلقة، الذي على أساسه تم إنتخاب النواب قد أدى الى مواجهة وإعاقة تطور أخذ وعطاء 

 ةوهذا ليس هو الشيئ المطلوب لبناء حكومات متماسكة ومتواصل. سياسي حقيقي  في البرلمان
 

التحرك والتحول الحقيقي جاء في االشهر القليلة االخيرة، عندما أنخفض مستوى العنف بشكل كافي، ليسمح 

اذا ما إستمر هذا التقدم خالل هذا العام،  فسيكون . للضغوط الشعبية على الحكومة كي تتحرك بهذا االتجاه

ادات العراقية من مغادرة االمريكان نتيجة للنمو المتواصل للضغط الشعبي، ولتزايد المخاوف عند بعض القي

 موتركهم للغيب، وبذلك سيدفعون خارج مكاتبه
 

ى العنف كان القسم االول من عملية دفع العراق، بإتجاه إتفاقية سياسية مستقرة تبنى على إن السيطرة عل

يجب على أمريكا والمجتمع الدولي أن يستمروا .  الثقة اأساس تسويات معقولة، بين مجموعات، تنعدم بينه

 تبلعب دور متميز في مساعدة العراقيين على صياغة تلك التسويا
 

إنه يحتاج الى أمن محلي متواصل والى قوات كافية البراز . ولكن الوساطة المسلحة تحتاج الى وجود مسلح

 يوإظهار أن الوسيط غير منحاز وحيادي ومصمم على حفظ السالم بشكل دائم
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  المحتويات

  

  ص تنفيذيملخ

  مقدمة

  الوضع األمني/ الفصل األول 

  العرقي -الطائفي الصراع

  دوافع العنف الطائفي

  يقاف دوامة العنف الطائفيإ

  التطهير الطائفي

  طائفياَ ومختلط مسالم وبغداد لعراق مؤسسات

  اإلستقرار المحلي

  تاإلستقرار في المحافظا

  االستقرار الوطني

  واإلرهاب التمرد

  القاعدة في العراق

  رد فعل القاعدة

  سنةالمتمردون العرب ال

  الميليشيات الشيعية والمتمردون والمجموعات االرهابية

  جيش المهدي

  قوات بدر

  الفضيلة

  جموعات الخاصةالم

  العراقية األمنية القوات

  الجيش العراقي

  حجم وهيكل الجيش العراقي

  األنبار

  نوىني

  صالح الدين/كركوك

  ديالى

  بغداد

  منطقة المدن الخمس

  البصرة وماحولها
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  هياكل القيادة

  الدعم اللوجستي

  الشرطة العراقية

  الشرطة الوطنية العراقية

  المعتقلون

  ٧.....................................................................الوضع السياسي/الفصل الثاني

  ٨......................................................................................الرئيسية السياسية  األحزاب

  ٩........................................................................................................................االحزاب السنية 

  ١٠....................................................................................................................االحزاب الشيعية 

  ١٥.............................................................................................المركزية  الحكومة

  ١٦.................................................................................................مجلس الرئاسة ومجلس النواب  

  ٢٠٠٨خطط وتوقعات لعام / الفصل الثالث

  ٢٠٠٨ تموز – آذار المحتملة، التطورات

  األمن

  السياسة

  ٢٠٠٨ األول كانون – تموز

  االحداث المهمة

  السياسة واألمن

  لواءاَ عشر خمسة – األدنى الحد

  ٢٠٠٨ في للقوات االضافية التخفيضات خطورة

  الطريق الى النجاح في العراق: الطريق الذي أمامنا/ الفصل الرابع

  الرئيسية المهمات

  المطلوبة الموارد
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  الوضع السياسي   /الفصل الثاني

 ،  كثر سـيولة  أن الوضع السياسي العراقي اآلن      إ

هـذه  . ٢٠٠٤نتقال السطة في    إمما كان عليه منذ     

نخفض مستويات العنف فـي     إالسيولة هي بسبب    

، الذي سـمح للعـراقيين العـاديين        وسط العراق 

 هتمامهم علـى االمـور    إزوا  يركّن  أوالسياسيين ،   

ن الثغرات الموجودة فـي الحكومـة       إ. السياسية

العراقية، على المستوى الوطني وعلـى مـستوى        

لذلك ،  . المحافظات، تتجلى بشكل متزايد للعراقيين    

 التي تهيمن على مجلـس      ،ن االحزاب الرئيسية  إف

كثر مجالس محافظات العرب العراقيين ،      أالنواب و 

. يفقدون وبشكل ثابت الدعم مـن قبـل نـاخبيهم         

نهم يرزحـون تحـت ضـغوط       أهمية،  أواالكثر  

. متزايدة، لتحسين الظروف المعيـشية للمـواطنين      

لدى العراق  ن  أ حقيقة   ،هذه الضغوط تتضخم بسبب   

االمـر الـذي يـسمح       ،عالم مستقلة إعدة وسائل   

و أللمواطنين بتشكيل رأي عـام ضـاغط بـشكل          

بآخر، مما يؤدي بالقادة العراقيين وبشكل متزايـد،        

نـه العامـل الوحيـد      إ. وا كـسياسيين  ن يتصرف أل

دى الـى تمريـر     أهمية ، الـذي     أ االكثر   توقعالم

  .القوانين الرئيسية في مجلس النواب

ن التطورات االيجابية االخيـرة، تـوفر فرصـة         إ

حقيقية النجاز وتحقيق هدف، تأسيس عراق مستقر       

وعلماني وصديق للغرب وديمقراطي، يعتمد عليه      

. مام ايـران  أد منيع   في الحرب على االرهاب وس    

تبقى هناك تحـديات     ،الغتنام هذه الفرصة   ،ولكن

القاعـدة  لـيس فقـط    . جدية يجب التغلب عليهـا    

 هذه التطورات، ولكـن     ان وتضعف ان تعيق ،وايران

 نفـسها، تـدفع الـى       االحزاب السياسية العراقية  

د  الحركات الناشئة والوليـدة، التـي تهـدّ        ،الوراء

 هذه التحـديات لهـا      .حتفاظها بالسلطة إمساكها و إ

تبعات على المديين القصير والطويل بالنسبة الـى        

علـى المـدى القـصير، مـن        . الواليات المتحدة 

 التوترات داخل المجتمـع     تزدادن  أالمحتمل جداَ،   

نتخابات مجالس المحافظات،   إقتراب  إالشيعي، مع   

 فـي تـشرين االول      ين تجر أالتي من المفروض    

 العنـف فـي     ،  االمر الذي سـيزيد مـن       ٢٠٠٨

ن تهيـأ نفـسها     أقوات التحالف يجـب     . الجنوب

، من خالل العدد المناسب للقـوات       للعنف المتزايد 

المسلحة، باالضافة الى تأمين سالمة االنتخابـات       

ن أوعلى المدى الطويل، نحن نواجه خطر،       . نفسها

 تقويضاالحزاب السياسية العراقية الحالية، ستقوم ب     

 لكي تؤسس لنوع    ،سياسيةو التحايل على العملية ال    أ

من الديمقراطية الكاذبة والصورية، الشائعة بشكل      

و بآخر في االنظمة التسلطية في الشرق االوسط،        أ

وبذلك تضعف فكرة الديمقراطية، ليس في العراق       

المـستحقات  .  ولكن عبر العالم العربي كلـه      ،فقط

ن تبدأ جهـود التحـالف      ، أ  جداَ   حيوينه  إ. كثيرة

بعد من مـسائل المـدى      أالى ماهو   بالنظر   ،اآلن

عـدد  ب المستحقة آخر هذا العام والمتعلقة       ،القصير

القوات وعدد االصابات المدنية، على الرغم مـن        

 والى  والنظر الى مصالحنا البعيدة المدى    هميتها،  أ

ن تبدأ من   أب  جهذه الجهود ي  . عات في العراق  التوقّ

ك الـى   نتحـرّ ننـا   أدراك والنظر في تفصيالت،     إ

 في العراق والى المرحلـة       راء مكافحة التمرد  ماو

هذا الجهد سيحتاج الـى     .  االمم   –المسلحة لبناء   

 ،طار فكري إ والى تطوير    ،ي طويل االمد  د جدّ تعّه

عنـدما  ،  اه الجنرال بترايوس    يشبه ذلك الذي تبنّ   

  .٢٠٠٧د في طلق حملة  الحرب ضد التمّرأ
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