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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 تقيم الوضع   ،عهد السالم األمريكي  مستراتيجية مهمة منشورة في موقع      إ وثيقةل  وتلخيص  ترجمة في هذا العدد  

  : األفكار التالية ويالحظ هنا التركيز على،الحاصل في العراق في مرحلة ما بعد زيادة عدد القوات األمريكية

، يمنع الواليـات    البد من تقّدم سياسي    وعدم القضاء التام على العنف،       هشاشة الوضع االمني الحالي   بسبب   -

على مـصالحها عبـر     المتحدة من خطر الوقوع في مستنقع العراق لمدة طويلة قادمة، يتضمن تبعات خطيرة                

 .العالم

، األمر الذي يستنزف المـوارد      عهد الحكومة االمريكية الكامل وغير المشروط تجاه العراق       تينتقد التقرير هنا     -

 .ترط الدعم االمريكي بإنجازات الحكومة العراقيةيشاالمريكية، ويدعو بدالً من ذلك الى أن 

، مـن أجـل     بدل االتصال بالقادة المحليـين    ،  دعم المجلس االعلى  ينتقد التقرير سياسة الواليات المتحدة في        -

 .مواجهة نفوذ التيار الصدري

دعم وتعزز سـلطة الحكومـات المحليـة                 تفي كال المناطق السنية والشيعية يجب على الواليات المتحدة أن            -

 .ومجالس المحافظات

، وتبحث عـن التعـاون مـع مـن          حقيقة المركزية العراق السياسية   " من االسفل الى االعلى   "تتقبل سياسة    -

 .ة، والتتعارض مصالحهم مع مصالح الواليات المتحديستطيعون السيطرة على مناطقهم

والتركيز أكثر بدالً ،  ألنها التملك الشعبية الالزمةدم التركيز على الحكومة المركزيـة عيدعو التقرير هنا الى    -

 .بناء قيادات محلية ومحافظاتية جديدةمن ذلك على المستوى المحلي و

 .موالتعهد الغير مشروط القريب من التخفيض العسكري التاالتعهد المشروط المخفّض : هنالك بديلين أمامنا -

تفـضي  يكون الدعم االمريكي للحكومة العراقية مشروطاً بتحقيق عدة أهداف دنيا سياسية            : لبديل األول لطبقاً   -

 .، تدعم من قبل التواجد االمريكي المخفّضالى نظام المركزي مع حكومة مركزية ضعيفة

إن تأسيس حكومة   .  اليمكن عكس مجراه وإتجاهه    حركية التناثر السياسي الالمركزي في العراق     إن إندفاع و   -

 .رسوف لن يحصل في الوقت المتوف تستطيع أن تستلم الدور االمني االمريكي، مركزية في بغداد
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، مـع   الالمركزية الواسعة فـي العـراق     إن الحد االدنى للنتيجة المقبولة لتبرير إستمرار الدعم االمريكي هو            -

 .يتقسيم الواردات وحفظ االمن على المستوى الوطن: حكومة مركزية تؤدي وظيفتين أساسيتين

نظام المركزي مع حكومة مركزية ضـعيفة،       تأسيس  ز وبشدة وبتكرار على     الواردة أعاله تركّ  ألفكار  ا "

ز سلطة الحكومـات    يدعم وتعز على   ي الوقت نفسه  فتؤكد  ، و  تدعم من قبل التواجد االمريكي المخفّض     

  "  ومجالس المحافظاتالمحلية

  :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو -

http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2008/0406_iraq_surge.html 
 

 
  

http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2008/0406_iraq_surge.html
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، يمنع الواليات تقّدم سياسي وعدم القضاء التام على العنف، البد من هشاشة الوضع االمني الحاليبسبب 

             لمدة طويلة قادمة، يتضمن تبعات خطيرة مستنقع العراقالمتحدة من خطر الوقوع في 

  على مصالحها عبر العالم
  

تجاه العراق، األمر الذي يستنزف الموارد وغير المشروط ينتقد التقرير هنا تعهد الحكومة االمريكية الكامل 

 ةمريكي بإنجازات الحكومة العراقييشترط الدعم االاالمريكية، ويدعو بدالً من ذلك الى أن 
  

، بدل االتصال بالقادة المحليين، من أجل دعم المجلس االعلىينتقد التقرير سياسة الواليات المتحدة في 

         مواجهة نفوذ التيار الصدري، والذي برز الى العيان في الهجوم االخير على البصرة، ويشير 

  الى الدعم االيراني لكليهما
  

     عم وتعزز سلطة الحكومات المحلية دتفي كال المناطق السنية والشيعية يجب على الواليات المتحدة أن 

  ومجالس المحافظات
  

، وتبحث عن التعاون مع من المركزية العراق السياسيةحقيقة " من االسفل الى االعلى"تتقبل سياسة 

  ة، والتتعارض مصالحهم مع مصالح الواليات المتحديستطيعون السيطرة على مناطقهم
  

، والنها ترتبط  على الحكومة المركزية ألنها التملك الشعبية الالزمةعدم التركيزيدعو التقرير هنا الى 

بناء قيادات محلية بمصالح أجنحتها السياسية المختلفة، والتركيز أكثر بدالً من ذلك على المستوى المحلي و

لمرحلة  تشترك في االنتخابات، اظهور أحزاب سياسية محلية ، التي من الممكن أن تؤدي الى ومحافظاتية جديدة

  دالتي يمكن أن تفضي الى مصالحة سياسية طويلة االم
  

بين كل االجنحة من خالل حوار موّسع لحل " صفقة كبرى" ، يقترح هذا الخيار عقد "قائمة القوانين " بسبب فشل طريقة 

تعديل القناة المثالية لهذه الصفقة هي . ل الحكومة والفيدرالية وتقاسم السلطةالملفات االساسية، المتعلقة بشك

  ، لجعله يمثل كل المجموعات السياسية العراقيةالدستور
 

  التعهد المشروط المخفّض : هنالك بديلين أمامنا

  مالعسكري التا والتعهد الغير مشروط القريب من التخفيض
 

مع ظام المركزي نيكون الدعم االمريكي للحكومة العراقية مشروطاً بتحقيق عدة أهداف دنيا سياسية تفضي الى 
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  ض، تدعم من قبل التواجد االمريكي المخفّحكومة مركزية ضعيفة
 

إن تأسيس حكومة .  اليمكن عكس مجراه وإتجاههالتناثر السياسي الالمركزي في العراقإن إندفاع وحركية 

  رسوف لن يحصل في الوقت المتوفمركزية في بغداد تستطيع أن تستلم الدور االمني االمريكي، 
 

، مع حكومة الالمركزية الواسعة في العراق للنتيجة المقبولة لتبرير إستمرار الدعم االمريكي هو إن الحد االدنى

  يتقسيم الواردات وحفظ االمن على المستوى الوطن: مركزية تؤدي وظيفتين أساسيتين
 

ذا لم تحقّق تقّدم جّدي في سبيل هذه االهداف حتى نهاية يدعو التقرير الى تهديد الحكومة العراقية باالنسحاب، إ

إذا ما إستجابت الحكومة لهذه الضغوط، فعند ذاك ستبقي الحكومة االمريكية على قوات قليلة لدعم تدريب .٢٠٠٨

  ةوتجهيز القوات العراقي
 

  والفوضى الشاملة وحتى المذابح،  تخاطر بفشل العراق التام)البديل الثاني( هذه السياسة
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: لعراق بعد زيادة عدد القوات األمريكيةا

 خيارات وأسئلة

دانيل : بقلم/ ورقة ملخّصة من معهد السالم األمريكي 

  ٢٠٠٨/ نيسان -سرَور وسام باركر

تعتبرها تنتقد الورقة الحكومة العراقية المركزية و

 منقسمة وضعيفة ولديها قدرة محدودة على الحكم

، عدم الثقة الواسع بين القادةوتشير الى إنتشار 

. والى بقاء المناصب الوزارية المهمة خالية لحد اآلن

إجتثاث البعث هناك قوانين مهمة تم تمريرها مثل، 

والعفو العام وصالحيات مجالس المحافظات 

القوات العراقية . غير جيد، ولكن التطبيق والميزانية

الزالت، بالرغم من االنجازات المحققة، غير قادرة 

 في الوالءات المزدوجةالزالت . على العمل لوحدها

  .هذه القوات تشكل تهديداً

 وعدم القضاء هشاشة الوضع االمني الحاليبسبب 

، يمنع تقّدم سياسيالتام على العنف، البد من 

قوع في مستنقع العراق الواليات المتحدة من خطر الو

لمدة طويلة قادمة، يتضمن تبعات خطيرة على 

  .مصالحها عبر العالم

ينتقد التقرير هنا تعهد الحكومة االمريكية الكامل 

وغير المشروط تجاه العراق، األمر الذي يستنزف 

الموارد االمريكية، ويدعو بدالً من ذلك الى أن 

  .العراقيةيشترط الدعم االمريكي بإنجازات الحكومة 

دعم ينتقد التقرير سياسة الواليات المتحدة في 

، بدل االتصال بالقادة المحليين، من المجلس االعلى

، والذي برز الى التيار الصدريأجل مواجهة نفوذ 

، ويشير الى البصرةالعيان في الهجوم االخير على 

االمر الذي يفتح الباب أمام . الدعم االيراني لكليهما

في كال المناطق السنية .  في العراقانيالنفوذ االير

وتعزز والشيعية يجب على الواليات المتحدة أن تدعم 

  .سلطة الحكومات المحلية ومجالس المحافظات

حقيقة " من االسفل الى االعلى"تتقبل سياسة 

المركزية العراق السياسية، وتبحث عن التعاون مع 

، والتتعارض من يستطيعون السيطرة على مناطقهم

نجحت هذه . صالحهم مع مصالح الواليات المتحدةم

السياسة في تخفيض العنف وخلقت جواً مناسباً 

على الرغم . للتطور االقتصادي والسياسي المحلي

من أنها تعزز االنقسام السياسي العراقي، الذي يمكن 

أن يكون ضد جهود التوصل الى توافق سياسي 

  .وطني، على االقل في المدى القصير

التركيز  " من األعلى الى األسفل"ذه السياسة تعني ه

على المصالحة الوطنية من خالل الحكومة 

، وتركز على تمرير جملة من القوانين المركزية

قانون : المتعلقة بتوزيع السلطة وشكل الحكومة مثل

النفط وتعديل الدستور والعفو العام وقانون مجالس 

يب المحافظات وإجتثاث البعث، وتعني كذلك تدر

ولكن هذه السياسة غير . وتجهيز القوات العراقية

 لهذا ال تفرض شروطاً على الحكومةمؤثرة النها 

  . الدعم االمريكيي

في ثنايا السياسة الحالية، هناك خيارين يجب على 

  :الواليات المتحدة أخذهما بنظر االعتبار

يدعو التقرير  ":من األسفل الى األعلى"تبنّي سياسة 

ألنها  الحكومة المركزيةالتركيز على هنا الى عدم 

، والنها ترتبط بمصالح التملك الشعبية الالزمة
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أجنحتها السياسية المختلفة، والتركيز أكثر بدالً من 

وبناء قيادات محلية ذلك على المستوى المحلي 

 ، التي من الممكن أن تؤدي الى ومحافظاتية جديدة

ابات، ظهور أحزاب سياسية محلية تشترك في االنتخ

المرحلة التي يمكن أن تفضي الى مصالحة سياسية 

  .طويلة االمد

 بسبب فشل :تحشيد وتحّرك سياسي مكثّف في بغداد

            ، يقترح هذا الخيار عقد  "قائمة القوانين" طريقة 

بين كل االجنحة من خالل حوار " صفقة كبرى"

بشكل موّسع لحل الملفات االساسية، المتعلقة 

القناة المثالية . والفيدرالية وتقاسم السلطةالحكومة 

 لجعله يمثل كل تعديل الدستور،لهذه الصفقة هي 

  .المجموعات السياسية العراقية

  :هناك ثالثة عيوب في السياسة الحالية

الرتباطها . المكاسب المحققة غير ثابتة -

 جيش المهديبوقف إطالق النار من قبل 

 ومدى رغبتهم بالصحواتوالرتباطها 

  .باالستمرار وعدم إنقالبهم

ألن التقدم بطيئ . عدم وجود حل سياسي -

جداً ومتعثر وتتعمق االنقسامات االجتماعية 

يتطلب التطوير . والسياسية يوماً بعد يوم

خمس الى عشر السياسي المستقر من 

 من التعهد االمريكي غير المشروط سنوات

 .تجاه العراق

و تحقق التقدم في حتى ول. التكلفة عالية -

 .العراق فالنتائج التستحق التكاليف

التعّهد إذا كان ليس في االمكان المحافظة على 

، فالبد من الكامل والغير مشروط في العراق

، سياسيات بديلة تخفّض التعّهد االمريكيإعتبار 

.  على االقلتحمي بعض المصالح الحيويةولكن 

ض  المخفّالتعهد المشروط: هنالك بديلين أمامنا

والتعهد الغير مشروط القريب من التخفيض 

  :كما هو ملخص في التالي. العسكري التام

  التعّهد المشروط المخفّض

يكون الدعم االمريكي للحكومة : الخالصة

العراقية مشروطاً بتحقيق عدة أهداف دنيا 

نظام المركزي مع حكومة سياسية تفضي الى 

 االمريكي  تدعم من قبل التواجدمركزية ضعيفة،

  .المخفّض

الوضع العسكري االمريكي : أساس الفكرة

يحتاج الى دعم المكاسب االمنية في العراق، 

من المتوقع . ٢٠٠٨التي اليتوقع لها البقاء بعد 

أن تؤدي تخفيضات القوات االمريكية الى بعض 

إن إندفاع . الفوضى والعنف الغير معلوم مداه

 في العراق وحركية التناثر السياسي الالمركزي

تأسيس إن . اليمكن عكس مجراه وإتجاهه

 تستطيع أن تستلم حكومة مركزية في بغداد

سوف لن يحصل في  ،الدور االمني االمريكي

  .الوقت المتوفر

إن الحد االدنى للنتيجة المقبولة لتبرير إستمرار 

 في الالمركزية الواسعةالدعم االمريكي هو 

فتين العراق، مع حكومة مركزية تؤدي وظي

تقسيم الواردات وحفظ االمن على : أساسيتين

للوصول الى هذه النتيجة، . المستوى الوطني

  :يحتاج العراق الى

  آلية لتقاسم الثروة النفطية -
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إنتخابات مجالس المحافظات للمساعدة في  -

 صياغة هيكل المركزي للسلطة

جيش حرفي وحيادي وغير طائفي لحماية  -

ذي تثيره الالبلد ومواجهة العنف الفئوي 

 الشرطة

تهديد الحكومة العراقية يدعو التقرير الى 

، إذا لم تحقّق تقّدم جّدي في سبيل هذه باالنسحاب

إذا ما إستجابت .٢٠٠٨االهداف حتى نهاية 

الحكومة لهذه الضغوط، فعند ذاك ستبقي 

الحكومة االمريكية على قوات قليلة لدعم تدريب 

وضات توفّر المفا. وتجهيز القوات العراقية

الحالية لعقد إتفاقية بين العراق والواليات 

، التي فرصة لوضع شروط الصفقةالمتحدة، 

يجب أن تتضّمن عدم رغبة أمريكا باالحتفاظ 

  .بقواعد ثابتة في العراق

دعم مالي أقل وإلى هذه الطريقة تحتاج إلى 

ولكن تجعل . تعهد سياسي وعسكري أقل

رة على أقل قدرة على السيطالواليات المتحدة 

، وتعتمد على مدى رغبة االطراف االوضاع

يمكن أن . العراقية المختلفة بااللتزام بتعهداتهم

ولكن تجعل ، تفضي الى زيادة عدم االستقرار

الواليات المتحدة قادرة على التدخل عندما 

  .تتعرض مصالحها الحيوية للتهديد

التعّهد الغير مشروط القريب من التخفيض 

   التامالعسكري األمريكي

إعادة االنتشار الغير مشروط للقوات : الخالصة

تواجد أمني االمريكية من العراق مترافقاً مع 

واسع في المنطقة وجهد ديبلوماسي نشط 

  .وإستمرار الدعم السياسي للحكومة العراقية

 اليستحق التواجد العسكري :أساس الفكرة

االمريكي في العراق التكاليف في االرواح 

ن المصالح االمريكية العالمية التي إ. والموارد

يتم التضحية بها بسبب التواجد االمريكي في 

العراق هي أكثر من أي مكاسب ممكن تحقيقها 

  :يتضمن هذا الخيار. هناك
وضع جدول زمني محدد لالنسحاب الشامل من  -

العراق غير قابل للتفاوض وغير مرتبط 

بالظروف السياسية العراقية وغير قابل 

مثال يبدأ االنسحاب في كانون الثاني (للتغيير

   ).٢٠١١ ويكتمل في كانون الثاني ٢٠٠٩

التواجد العسكري االمريكي الواسع في الخليج  -

والمحافظة على القدرة على التدخل من خارج 

 .العراق

 إعادة بناء التحالفات االقليمية -

من خالل الحدود التي يسمح بها االنسحاب،  -

كية والمساعدات في تستمر الديبلوماسية االمري

العراق، وتتضمن مهمة التدريب والتجهيز عن 

طريق مكتب التنسيق العسكري في السفارة 

 .االمريكية

والفوضى ، هذه السياسة تخاطر بفشل العراق التام

 وهذا ما يحمل على االعتقاد .الشاملة وحتى المذابح

المصداقية الناتجة .  الواليات المتحدةبضرورة تدخل

 من المحتمل أن تزيد إمكانية مساعدة ،ابمن االنسح

تتطلب هذه السياسة كذلك . اآلخرين في هذه الجهود

من الجيران قبول تزايد التواجد االمريكي وعدم 

  .التدخل باالنسحاب
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