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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
مجلـة الرؤيـة    /مركـز الـصراع المعاصـر    في موقـع    لدراسة مهمة منشورة    وتلخيص    ترجمة في هذا العدد  

بروفيـسور  لا عبـاس كـاظم     : بقلم،  ٢٠٠٧ تشرين الثاني    - العدد السادس  - المجلد السادس  -االستراتيجية  

تحديد أسـباب عـدم    ، يتناول فيها  األمريكيـة المدرسة البحرية العليامساعد في دراسات الشرق االوسط في  ال

ه االنتقـادات الـى الـسياسة       وجوي ،قترح بعض االجراءات لتحسين االوضاع    يو،   في العراق  حصول تقدم يذكر  

أن  يـشير الـى      و ، من قبل منتقدي هذه السياسة     طرح الخطط البديلة المقترحة   يواالمريكية الحالية في العراق،     

، الداعية النسحاب   إقطع وإهرب سياسة  :  تتنافس للحلول محل السياسة الرسمية في العراق       ثالث خطط بديلة  هناك  

 الى ثالث    العراق تقسيمكل القوات في أسرع وقت ممكن، وترك العراقيين يسوون خالفاتهم فيما بينهم، وسياسة              

، التي تعتبر وعلى الرغم     خطة بايدن  مناطق حكم ذاتي، كما كان عليه الحال في أيام الدولة العثمانية، وهناك ثالثاً            

  .أكمل خطة وأكثر تناسقاَمن ثغراتها، 

  :أهم ما أشارت اليه هذه الدراسة هوومن 

إستثناء المحافظات الكردية الثالث، يجب تطبيق الفيدرالية في العراق بالتدريج، والـشروع مـن فيدراليـة                ب "

السلطات السياسية والمالية، يجب أن تعطى بالتدريج وبالتزامن مع التدريب الشامل وبناء القدرات             . المحافظات

وعندما تحصل هذه المحافظـات علـى       . ةوالقابليات، وبإتخاذ الخطوات الضرورية لضمان الشفافية والمساءل      

  ." رالنضج الالزم، تستطيع حينئذ االلتحاق ببعضها وتشكيل االقاليم األكب

  :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو

http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2007/Dec/kadhimDec07.asp 
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. هذه المقالة تهدف الى تحديد أسباب عدم حصول تقدم يذكر، وتقترح بعض االجراءات لتحسين االوضاع

واليمكن إنجاز هذه المهمة بدون توجيه االنتقادات الى السياسة االمريكية الحالية في العراق، وطرح الخطط 

 البديلة المقترحة من قبل منتقدي هذه السياسة
 

سياسة إقطع وإهرب، الداعية : طط بديلة تتنافس للحلول محل السياسة الرسمية في العراقهناك ثالث خ

النسحاب كل القوات في أسرع وقت ممكن، وترك العراقيين يسّوون خالفاتهم فيما بينهم، وسياسة تقسيم 

الثاً خطة بايدن، التي العراق الى ثالث مناطق حكم ذاتي، كما كان عليه الحال في أيام الدولة العثمانية، وهناك ث

 تعتبر وعلى الرغم من ثغراتها، أكمل خطة وأكثر تناسقاَ 
 

وستقترح هذه . سننافش هنا خطة بايدن فقط، باإلضافة الى السياسة الرسمية للواليات المتحدة في العراق

 الدراسة خطة بديلة لفترة ما بعد زيادة عدد القوات
 

كثير من السلطة والصالحيات الى الحكومات المحلية، األمر الذي سوف لن ينتقد الكاتب هذه الخطة إلعطائها ال

يمكّن الحكومة المركزية من حفظ وحدة العراق، وهذه الخطة سهلة على الورق فقط، ومشحونة بلغة طائفية 

            وعرقية مبالغ فيها، وإنها سوف لن توقّف العنف الطائفي ألن هناك الكثير من المناطق 

 مختلطة يسكنها الماليينال
 

الصالحيات الكبيرة الممنوحة للمناطق، سوف لن يستطيع الحكام المحليون إستخدامها بكفاءة نظراَ لعدم 

 أهليتهم لذلك
 
ويأخذ على الخطة عدم ذكرها للفساد الذي هو نوعاَ ثانياَ من االرهاب، وال عن كيفية مواجهته، وينتقد كذلك 

 لها في هذا الملف السباب سياسيةالواليات المتحدة لتساه
 
مشكلة الواليات المتحدة هي ليست في عدم وجود نلسون مانديال في العراق، وإنما هي في عدم وجود الملك 

 فيصل، المقبول من قبل كل العراقيين، واليمثل تهديداَ للمصالح االمريكية في المنطقة
 

قة، سيكون هذا من حصة االكثرية الشيعية، وهذا ما يهدد واذا ما كان المطلوب هو بناء مؤسسات تمثيلية حقي

المصالح االمريكية، على إعتبار أن كل قائد شيعي في العراق، متهم سلفاَ بأنه أقرب الى ايران منه الى 

 هذا الوضع المعقّد هو الذي يعيق التقدم في العراق. الواليات المتحدة
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ي، بعد خطة زيادة عدد القوات االمريكية، ما هي الخطة القادمة، واآلن وبعد التقدم الحاصل في المجال االمن

 بعد هذه الزيادة؟
 

ليس هنا التزام حقيقي . المشكلة االمنية في العراق في هذا الوقت، هي ضعف الجيش العراقي والقوات االمنية

 من قبل الواليات المتحدة او أية جهة أخرى، بجعل العراق بلداَ قوياَ 
 

الجيش القوي هو الذي سيحقق االمن الحقيقي، . راقية الزالت غير مدّربة، وتفتقر الى التجهيزاتالقوات الع

 ولكن هذه المهمة غير موضوعة على جدول االعمال الفورية اآلن
 

إن سياسة االعتماد على العشائر وعلى المتمردين السابقين، لتغطية العجز الموجود في القوات المسلحة 

اسة خطرة وغير مأمونة العواقب، وتجربة العثمانيين واالنكليز مع العشائر في العراق، تشير العراقية، هي سي

 الى صحة هذا االدعاء
 

 الحل هو في الحصول على قوات مسلحة كافية للقضاء على العنف وتوفير االستقرار 
 

صحيح هو إعادة العمل بقانون طالما إن زيادة القوات االمريكية في العراق، هي غير ممكنة، فالحل الوحيد وال

 الخدمة االلزامية
 

      الميليشيات والقوات العشائرية والدينية وكل القوى المسلحة المضادة للديمقراطية، يجب أن اليكون 

 لها مكان في العراق
 

درالية بإستثناء المحافظات الكردية الثالث، يجب تطبيق الفيدرالية في العراق بالتدريج، والشروع من في

السلطات السياسية والمالية، يجب أن تعطى بالتدريج وبالتزامن مع التدريب الشامل وبناء . المحافظات

وعندما تحصل هذه . القدرات والقابليات، وبإتخاذ الخطوات الضرورية لضمان الشفافية والمساءلة

 ليم األكبرالمحافظات على النضج الالزم، تستطيع حينئذ االلتحاق ببعضها وتشكيل االقا
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  خطة لما بعد زيادة عدد القوات في العراق

    مجلة الرؤية االستراتيجية/ مركز الصراع المعاصر 

               -  العدد السادس- المجلد السادس-

  ٢٠٠٧تشرين الثاني 

بروفيسور مساعد في دراسات / عباس كاظم : بقلم

 الشرق االوسط في المدرسة البحرية العليا

، تصدر كل شهرين، ية االستراتيجيةمجلة الرؤ

بشكل الكتروني من قبل مركز الصراع المعاصر، 

 .والمدرسة البحرية العالية في مونتري في كاليفورنيا

وجهة النظر هنا شخصية والتعبر عن المدرسة 

  .البحرية او وزارة الدفاع او الحكومة االمريكية

  المقدمة
 مضت خمس سنوات تقريباَ والزال العراقيون

رقبون تحقق وعود جورج بوش بالحرية والرفاه، تي

 عام السير بيرسي كوكسهذه الوعود الشبيه بوعود 

١٩٢٠.  

أسباب عدم حصول تقدم هذه المقالة تهدف الى تحديد 

. لتحسين االوضاع، وتقترح بعض االجراءات يذكر

واليمكن إنجاز هذه المهمة بدون توجيه االنتقادات 

وطرح لحالية في العراق، الى السياسة االمريكية ا

الخطط البديلة المقترحة من قبل منتقدي هذه 

  .السياسة

 تتنافس للحلول محل السياسة ثالث خطط بديلة هناك 

، الداعية إقطع وإهربسياسة : الرسمية في العراق

النسحاب كل القوات في أسرع وقت ممكن، وترك 

 تقسيمالعراقيين يسوون خالفاتهم فيما بينهم، وسياسة 

 الى ثالث مناطق حكم ذاتي، كما كان عليه العراق

خطة  الحال في أيام الدولة العثمانية، وهناك ثالثاً

أكمل ، التي تعتبر وعلى الرغم من ثغراتها، بايدن

 فقط، خطة بايدنسننافش هنا . خطة وأكثر تناسقاَ

باإلضافة الى السياسة الرسمية للواليات المتحدة في 

 لفترة ما خطة بديلةلدراسة وستقترح هذه ا. العراق

  .بعد زيادة عدد القوات

  خطة بايدن
إلعطائها الكثير من السلطة ينتقد الكاتب هذه الخطة 

، األمر الذي والصالحيات الى الحكومات المحلية

سوف لن يمكّن الحكومة المركزية من حفظ وحدة 

وهذه الخطة سهلة على الورق فقط، العراق، 

، وإنها ومشحونة بلغة طائفية وعرقية مبالغ فيها

سوف لن توقّف العنف الطائفي ألن هناك الكثير من 

الصالحيات .  يسكنها الماليينالمناطق المختلطة

الكبيرة الممنوحة للمناطق، سوف لن يستطيع الحكام 

  .م لذلكالمحليون إستخدامها بكفاءة نظراَ لعدم أهليته

إدخال بعض التعديل البسيط على ويدعو الكاتب الى 

موضوع تقاسم الثروة بالتساوي، فيجب ضمان 

، وبعد من الموارد الحالية والمستقبلية للسنة% ٢٠

  .خصم نفقات الحكومة المركزية

 إرضاء االقلية البعثيةوينتقد الكاتب الخطة لمحاولتها 

 يمكن على حساب إغضاب أكثرية الشعب، وهذا ما

  .أن تكون عواقبه كارثية

إشرااك جيران العراق ويمتدح الخطة الشارتها الى 

 في حل مشاكله، ولكنه يالحظ بأن سياسياَ ومالياَ
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هؤالء الجيران لهم أجنداتهم الخاصة وليست لهم 

  .مصلحة في إستقرار العراق

ويتطرق الكاتب الى موضوع سحب أكثر القوات 

اليعتبر هدفاَ مر الذي ، اال٢٠٠٨االمريكية حتى عام 

وضع القوات االمنية ، مع االخذ بعين االعتبار واقعياَ

  . ، ومواقف الجيران السيئةالعراقية

نوعاَ ويأخذ على الخطة عدم ذكرها للفساد الذي هو 

، وال عن كيفية مواجهته، وينتقد ثانياَ من االرهاب

لتساهلها في هذا الملف كذلك الواليات المتحدة 

  .اسيةالسباب سي

                  : سياسة الواليات المتحدة

   هناك خيارات جيدةتليس
عدم وجود مشكلة الواليات المتحدة هي ليست في 

عدم وجود  في العراق، وإنما هي في نلسون مانديال

، المقبول من قبل كل العراقيين، واليمثل الملك فيصل

  .تهديداَ للمصالح االمريكية في المنطقة

ن المطلوب هو بناء مؤسسات تمثيلية واذا ما كا

، وهذا حصة االكثرية الشيعيةحقيقة، سيكون هذا من 

على إعتبار أن كل قائد ما يهدد المصالح االمريكية، 

شيعي في العراق، متهم سلفاَ بأنه أقرب الى ايران 

هذا الوضع المعقّد هو . منه الى الواليات المتحدة

  .الذي يعيق التقدم في العراق

 وبعد التقدم الحاصل في المجال االمني، بعد واآلن

خطة زيادة عدد القوات االمريكية، ما هي الخطة 

  القادمة، بعد هذه الزيادة؟

  

  المشكلة يمكن أن تكون هي الحل
المشكلة االمنية في العراق في هذا الوقت، هي 

ليس هنا . ضعف الجيش العراقي والقوات االمنية

 المتحدة او أية جهة التزام حقيقي من قبل الواليات

القوات العراقية . أخرى، بجعل العراق بلداَ قوياَ

الجيش . الزالت غير مدربة، وتفتقر الى التجهيزات

القوي هو الذي سيحقق االمن الحقيقي، ولكن هذه 

المهمة غير موضوعة على جدول االعمال الفورية 

  .اآلن

إن سياسة االعتماد على العشائر وعلى المتمردين 

بقين، لتغطية العجز الموجود في القوات المسلحة السا

العراقية، هي سياسة خطرة وغير مأمونة العواقب، 

وتجربة العثمانيين واالنكليز مع العشائر في العراق، 

  .تشير الى صحة هذا االدعاء

إن العراق يجب " يجب أن الينظر الى عبارة  

من الزاوية العسكرية  " اليشكل تهديداَ لجيرانه

واال فالعراق الجديد سيكون دولة  . فة فقطالصر

الحل هو في . مهددة من قبل الجيران بشكل دائمي

الحصول على قوات مسلحة كافية للقضاء على 

طالما إن زيادة القوات . العنف وتوفير االستقرار

االمريكية في العراق، هي غير ممكنة، فالحل الوحيد 

  .اللزاميةوالصحيح هو إعادة العمل بقانون الخدمة ا

  الخدمة  العسكرية اإللزامية في العراق
إن إعادة العمل بقانون الخدمة االلزامية سيحل الكثير 

من المشاكل وسيقلل من االعتماد على القوات 

االمريكية، وسيعيد التوازن الى هذه القوات، الذي هو 

لصالح الشيعة اآلن، وسيحبط الدعايات القائلة بعمالة 
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و والء الميليشيات الى أمريكا، الجنود والضباط أل

إن هذا ومن ناحية أخرى، . االحزاب الحكومية

التجنيد االلزامي سيخفض عدد المتمردين 

والمجرمين الذين إختاروا هذا الطريق السباب 

  .اقتصادية

  خطة للعراق
 يجب أن يكون متناسباَ مع الدستور العراقي -

واذا . العملية السياسية والشرعية العراقية فقط

ما فشلت حكومة الوحدة الوطنية في هذا 

فيجب أن تستبدل االنجاز وأثبتت عدم قدرتها، 

يجب أن يكون .  تنسجم مع الدستوربأخرى

الوزراء من إختيار رئيس الوزراء، ويجب أن 

. تكون لديه الصالحية التامة في هذا المجال

  .المالكي قادر على تشكيل هكذا وزارة

، ويجب لزاميةقانون الخدمة االتجب إعادة  -

تجهيز وتدريب القوات العراقية بما فيها القوات 

. الجوية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية

االمن العراقي ليس مجاالَ للتسويات السياسية او 

هذه هي . الرضاء بعض الوجوه المحلية

الطريقة الوحيدة لالنسحاب االمريكي المسؤول 

 .من العراق، بدون ترك فراغ

 وكل يشيات والقوات العشائرية والدينيةالميل -

القوى المسلحة المضادة للديمقراطية، يجب أن 

 .اليكون لها مكان في العراق

 يجب أن يكون عملية قانونية إجتثاث البعث -

: السؤال يجب أن يشمل ثالثة مستويات.وسياسية

، يجب أن يكون االعضاء مسؤولون عن االول

 على أعمالهم الشخصية، بدل أن يحاسبوا

يجب أن يرى :  الثاني. عضويتهم في الحزب

ضحايا الحزب، إن العدالة تأخذ مجراها في 

معاقبة المجرمين منهم، وفي تعويضهم لمعاناتهم 

 المصالحة يمكن أن تشمل :والثالثالسابقة، 

 .االفراد وليس الحزب كحزب وايديولوجية

 . وإحترام إستقالليتهلتفعيل القضاءهناك حاجة  -

 بنفس الجدية التي يواجه ة الفسادمواجهتجب  -

 .فيها التمرد

بإستثناء المحافظات الكردية الثالث، يجب  -

تطبيق الفيدرالية في العراق بالتدريج، والشروع 

السلطات السياسية . من فيدرالية المحافظات

والمالية، يجب أن تعطى بالتدريج وبالتزامن مع 

التدريب الشامل وبناء القدرات والقابليات، 

إتخاذ الخطوات الضرورية لضمان الشفافية وب

وعندما تحصل هذه المحافظات على . والمساءلة

النضج الالزم، تستطيع حينئذ االلتحاق ببعضها 

 . وتشكيل االقاليم األكبر

العادة إعمار يجب إعطاء االولوية القصوى  -

 .العراق

 بين العراقيين توزيع العائدات النفطيةيجب  -

 .فافة ومعتبرةبالتساوي وحسب سياسة ش

 في دول الجوار للتدخليجب عدم فسح المجال أمام 

  .العملية السياسية

   


