
 التحدي الصهيوين             )١٨٥(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                      ٦  من١                                          ٢٠٠٨ -تشرين األول  

 

  
  

  

  حنن مل نكن نربح. حنن نربح

  ت وماكس بو: بقلم

   زميل أقدم يف دراسات األمن القومي

٤/٢/٢٠٠٨  

  صحيفة الويكلي ستاندرد 

 

 مركزالكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية:  وتلخيصرمجةت

 



 التحدي الصهيوين             )١٨٥(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                      ٦  من٢                                          ٢٠٠٨ -تشرين األول  

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
لسان حال ، صحيفة الويكلي ستانداردإستراتيجية مهمة منشورة في موقع لمقالة   وتلخيص ترجمةفي هذا العدد

صورة المالكي السلبية واإلشارة    ، ويالحظ هنا التركيز على       المتحدة  الحاكمين في الواليات   المحافظين الجدد 

 وضرورة تغيير قانون إنتخابات مجالس المحافظات وإجراءها وأخيـراً          الى عادل عبد المهدي كبديل له     

  :، ولنطالع معاً النصوص التاليةاإلشارة الى أهمية الصحوات

 الوزراء، نرى أن صورته شـاحبة، ويـشتكي         بعد مرور حوالي السنتين على تصدي المالكي لرئاسة        -

المستـشارين الـشيعة المتـشددين      العراقيون واألمريكان من الدائرة الصغيرة المحيطة بـه مـن           

 .المرتبطين بايران

وهو سياسي أفضل، ولكنه يمثل المجلس االعلى الذي لديـه          .  الخليفة األوفر حظاَ   عادل عبد المهدي   -

 .شيا طائفية وهي منظمة بدر، ولديه ميليايرانروابط قوية مع 

هناك حاجـة   . ، يسمح للناخبين بإنتخاب المرشحين الذين يمثلون مناطقهم       نظام إنتخابي المطلوب هو    -

 .، وتعيين تاريخ االنتخاباتانون مجالس المحافظاتلق

 سياسياً، فمن الممكن أن يشكلوا قوة للتغيير االيجابي، ومن المحتمـل أنهـم   الصحوةاذا ما تم تنظيم     -

  .لمساعدة  مالية سرية أمريكيةحاجة ب

  :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو

http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/014/642xndxj.asp 
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بعد مرور حوالي السنتين على تصدي المالكي لرئاسة الوزراء، نرى أن صورته شاحبة، ويشتكي العراقيون 

  المرتبطين بايرانواألمريكان من الدائرة الصغيرة المحيطة به من المستشارين الشيعة المتشددين 
 
 

فمثالَ نرى إنه قد . ين الى االحزاب االخرىويحاول تركيز السلطة في هذه الدائرة، ويستبعد الوزراء التابع

، يرتبط به مباشرة، ووضع عناصر شيعية طائفية ، لكي تتولى مسؤولية مركزاً موازياً لوزارة الدفاعأسس 

متابعة وتنفيذ لجنة المصالحة الوطنية، التي تعالج وتختبر العناصر الجديدة التي يتم تجنيدها في القوات االمنية
 
 

            سحب لكي بأن يشرك اآلخرين في هذه المفاوضات، وبخالف ذلك فسيواجه بحركة لقد وعد الما

 الثقة في البرلمان؟
 
 

. الديبلوماسيون  والمسؤولون العسكريون االمريكان ، ينظرون وبشكل متزايد نظرة غير جيدة تجاه المالكي

 التي كانت ونظريات المؤامرةء الظن الشديد وكما ينظر الكثير من العراقيين، بأنه ال يستطيع التغلب على سو

 مسيطرة عليهم عندما كانوا في المهجر أيام صدام
 
 

وهو سياسي أفضل، ولكنه يمثل المجلس االعلى الذي لديه روابط . عادل عبد المهدي الخليفة األوفر حظاَ

، ولديه ميليشيا طائفية وهي منظمة بدرايرانقوية مع   
 
 

اذ تمت االنتخاب على والمشكلة نشأت أثتاء االتخابات، . ية من مشكلة المالكيمشكلة الحكومة أكثر أهم

 عرقي، وليس على أساس –، هذه االحزاب التي شيدت على أساس طائفي أساس االحزاب وليس االفراد

ليست .  ، وأن تتقاسم المناصب فيما بينهاتسلّط حفنة من االحزاباألمر الذي مكّن من . البرنامج السياسي

                 لذلك ليست هناك آلية مؤثرة اليصال صوت . نتخابات مجالس المحافظاتإلهناك أية عملية 

المواطنين الى صاالت الحكومة    
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هناك حاجة لقانون . المطلوب هو نظام إنتخابي، يسمح للناخبين بإنتخاب المرشحين الذين يمثلون مناطقهم

المشكلة إن هذه المقترحات، عالقة في بغداد، حيث النخبة . نتخاباتمجالس المحافظات، وتعيين تاريخ اال

والنفوذ الحوافز لتغيير النظام الذي كان سلماً لصعودهم الى السلطة لتي ليس لديها اال القليل مناالحاكمة،   
 
 

حكومة أكثر إعتداالً وشموليةاذا ما تم تغيير قانون االنتخابات، فمن المحتمل أن ينتج   
 
 

تم تنظيم الصحوة سياسياً، فمن الممكن أن يشكلوا قوة للتغيير االيجابي، ومن المحتمل أنهم بحاجة اذا ما 

 لمساعدة  مالية سرية أمريكية
 
 

 التي بدأت الحرب االهليةنحن تحتاج الى تقديم تعهد طويل األجل لمنع إنزالق العراق ثانية الى نوع من أنواع 

٢٠٠٦في االنفجار عام   
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  لم نكن نربححن ن. نربحنحن 

زميل أقدم في دراسات األمن / ماكس بووت: بقلم

  ٤/٢/٢٠٠٨ - صحيفة الويكلي ستاندرد–القومي 

ن خطة االنتشار العسكري االخيرة، إح من الواض

الحذر من التفاؤل ، ويجب حققت نجاحاَ ملحوظاً

تحديات مامنا أالن   من قبل الرأي العام،المفرط

 . تأكيد االنتصار، وال يمكن معهاكبرى

خطر بعاد إوعلى الرغم من النجاحات المحرزة، في 

ديالى رياف أوا الى نهم فرأال إ عن بغداد، القاعدة

 وعلى الرغم من االنشقاقات ،وصالح الدين ونينوى

 .، يبقى تهديدهم ماثالَ للعيانجيش المهديفي 

ن القوات الهدوء المحرز في العاصمة سيمكّ

صبحت أ، التي ك باتجاه الموصلالتحراالمريكية من 

  .مركزاَ قوياَ للقاعدة

، الماء والكهرباء إن وضع الخدمات مزرياَ جداَ

، وعلى والنفايات والمجاري والتعليم وكل شيئ

الحكومة عاجزة ،  الخصوص في المناطق السنية

 .وغير كفوءة

بعد مرور حوالي السنتين على تصدي المالكي 

رته شاحبة، ويشتكي لرئاسة الوزراء، نرى أن صو

ن من الدائرة الصغيرة المحيطة العراقيون واألمريكا

به من المستشارين الشيعة المتشددين المرتبطين 

ويحاول تركيز السلطة في هذه الدائرة، . بايران

. ويستبعد الوزراء التابعين الى االحزاب االخرى

فمثالَ نرى إنه قد أسس مركزاً موازياً لوزارة الدفاع، 

   يرتبط به مباشرة، ووضع عناصر شيعية طائفية ،

  

لكي تتولى مسؤولية متابعة وتنفيذ لجنة المصالحة 

الوطنية، التي تعالج وتختبر العناصر الجديدة التي يتم 

 . تجنيدها في القوات االمنية

غضب مساعدوا المالكي مخاطبيهم االمريكان، ألقد 

، شروط  قرار مجلس االمنفي مفاوضات مناقشة 

حالف في لتزامات قوات التإالتي سيتم بموجبها تمديد 

 العراقيون حاولوا وضع .٢٠٠٨العراق الى نهاية 

مر الذي يعيق تحركها القيود على هذه القوات، األ

يطلب األمريكان من المالكي، أن يشرك . بفعالية

وزارة الخارجية والكثير من حلفائه في هذه 

 .المحادثات الحساسة

لقد وعد المالكي بأن يشرك اآلخرين في هذه 

ف ذلك فسيواجه بحركة سحب  وبخالالمفاوضات،

 الثقة في البرلمان؟

 ، االمريكان  والمسؤولون العسكريون الديبلوماسيون

ينظرون وبشكل متزايد نظرة غير جيدة تجاه 

وكما ينظر الكثير من العراقيين، بأنه ال . المالكي

يستطيع التغلب على سوء الظن الشديد ونظريات 

ما كانوا في المؤامرة التي كانت مسيطرة عليهم عند

ال : يقول ضابط متوسط الرتبة .المهجر أيام صدام

أعتقد بأننا نستطيع البقاء مع المالكي ونحقق أي 

. ولكن ليس هناك بديل يجمع عليه الجميع. تقدم

وهو سياسي  .عادل عبد المهدي الخليفة األوفر حظاَ

أفضل، ولكنه يمثل المجلس االعلى الذي لديه روابط 

لديه ميليشيا طائفية وهي منظمة قوية مع ايران، و

 .بدر
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  لعدة اشهر،ك خطر أن يصاب البرلمان بالشللوهنا

اذا ما أطيح بالمالكي، كما حصل مع االطاحة 

  .بالجعفري سابقاً

. مشكلة الحكومة أكثر أهمية من مشكلة المالكي

والمشكلة نشأت أثتاء االتخابات، اذ تمت االنتخاب 

 هذه االحزاب د،على أساس االحزاب وليس االفرا

 عرقي، وليس على –التي شيدت على أساس طائفي 

األمر الذي مكّن من تسلّط . أساس البرنامج السياسي

. حفنة من االحزاب ، وأن تتقاسم المناصب فيما بينها

ليست هناك أية عملية   إلنتخابات مجالس 

لذلك ليست هناك آلية مؤثرة اليصال . المحافظات

 .االت الحكومةصوت المواطنين الى ص

المطلوب هو نظام إنتخابي، يسمح للناخبين بإنتخاب 

هناك حاجة لقانون . المرشحين الذين يمثلون مناطقهم

. مجالس المحافظات، وتعيين تاريخ االنتخابات

المشكلة إن هذه المقترحات، عالقة في بغداد، حيث 

النخبة الحاكمة، التي ليس لديها اال القليل من الحوافز 

 النظام الذي كان سلماً لصعودهم الى السلطة لتغيير

 .والنفوذ

اذا ما تم تغيير قانون االنتخابات، فمن المحتمل أن 

حركة الصحوة . ينتج حكومة أكثر إعتداالً وشمولية

نهم قوميون وعلمانيون، لديهم إغاضبة لعدم تمثيلها، 

تعاطف قليل مع السياسيين االسالميين، الذين 

اذا ما تم تنظيم  الحالية، على الحكومةيهيمنون 

الصحوة سياسياً، فمن الممكن أن يشكلوا قوة للتغيير 

 مالية ل أنهم بحاجة لمساعدة االيجابي، ومن المحتم

االحزاب  مع القيام به، وهذا ما تم سرية أمريكية

ان الحرب بإيطاليا، إ في المناهضة للشيوعية

دارة بوش والكونغرس يرفضون فعل إالباردة، ولكن 

في الوقت الذي تدعم فيه، ايران ذلك في العراق، 

 .   والدول االخرى، المتطرفين وبسخاء

البد لوزارة خيرة، لضمان النجاحات العسكرية األ

نخراط الخارجية ووكالة المخابرات المركزية من اال

بشكل أكثر فعالية في العملية السياسية، لضمان مصالح 

 ،هذا اليعني دعم.( العراقيينمصالح  والواليات المتحدة

ياد أالسياسي المفضل من قبل المخابرات االمريكية، 

و الخلل الذي يالحظ عند السياسيين أن النقص إ ،)عالوي

جل التغلب على عقود من أالعراقيين، الذين يكافحون من 

 التهام المجتمع كون سبباًين ال أالدكتاتورية، يجب 

معت الكثير  رأيت وس،على الرغم من ذلك. العراقي ككل

ثار لدي القلق حول مستقبله، أمر الذي في العراق، األ

 .  كثيرة تدعو الى التفاؤلسباباًأرى كذلك أو

يشيد الكاتب في آخر مقالته بالجهود الخالقة لكل من 

نقاذ إدت أ،التي وديرنوأالجنرال بترايوس والجنرال 

 الجنرال ماثيوالجهود الحربية الفاشلة، التي يشببها بجهود 

. الحرب الكوريةنقذت الواليات المتحدة في أ يتل اريجوي

وبجهود بعض عناصر  الصحواتويشيد كذلك بجهود 

نهم مستقلين أنفسهم بأ، الذين يصفون الجيش العراقي

نهم بنتمون الى العراق أي حزب سياسي وأوالينتمون الى 

 .وإنهم يعتبرون الرئيس بوش بطالً عالمياًفقط، 

بمساعدة مثل هؤالء الضباط : لته بالقولويختتم الكاتب مقا

تأمين في ن تكون للواليات المتحدة فرصة حقيقية أيمكن 

عدم سحب نصر تاريخي في العراق، ولكن فقط في حالة 

الحقيقة هي أننا . قوات كبيرة في المستقبل القريب

 .نكسب اآلن ولكن الحرب أبعد من أن تكون قد إنتهت

ويل األجل لمنع إنزالق د طنحن تحتاج الى تقديم تعه

العراق ثانية الى نوع من أنواع الحرب االهلية التي بدأت 

  .٢٠٠٦في االنفجار عام 


