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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
مركـز الدراسـات االسـتراتيجية      موقـع   إستراتيجية مهمة منشورة في      لمقالة  وتلخيص ة ترجم في هذا العدد  

 ويالحظ هنا التركيز    ،م الوضع الحاصل في العراق في مرحلة ما بعد زيادة عدد القوات األمريكية             تقي ،والدولية

  : األفكار التاليةعلى

ن تعهـدات الواليـات     أ، ويشير الى    قعدم وجود أية خطة لمستقبل العرا     في بداية تقريره ينتقد الكاتب       -

 .، وغير محددة ومفتوحة النهاياتتعتمد على الظروف اآلنيةصبحت أالمتحدة تجاه العراق 

 وخطـة   لفشل الذريع فـي تقـديم إسـتراتيجية       األول هو ا  . فشلين سابقين إزداد الوضع تعقيداً بسبب      -

 .لى االرهابوبرنامج عام للحرب في العراق وافغانستان أو للحرب العالمية ع

 تتعلـق بـالحرب فـي العـراق         بالحاجة الى ميزانية واضحة والى خطط لالنفاق      الفشل الثاني يتعلق     -

 .وأفغانستان والحرب العالمية على االرهاب

مـن  % ٦٠علـى  يشير الكاتب الى مصالح الواليات المتحدة االستراتيجية في المنطقة التـي تحتـوي          -

، والى القواعد العسكرية االمريكية التي تنطلـق        ياطي الغازي من االحت % ٤٠االحتياطي النفطي وعلى    

 .ي مليون عراق٢٧فغانستان، والى مصير أمنها الغارات الجوية على 

.  الذين غادروا العراقلالجئين والمنفيين الشيعة على حساب العلمانيين   يشير الى دعم الواليات المتحدة       -

، وتـأخير االنتخابـات المحليـة،    امات الطائفية والعرقيةشجعت االنقس وينتقد العمليات الدستورية التي     

 .القائمة المغلقةواالنتخابات التي إعتمدت على 

.  والمهـارة شرعيتها غير كاملة وتفتقر الى الخبـرة ينتقد الكاتب الحكومة العراقية الحالية، ويعتقد بأن         -

، وإن االئتالف الشيعي     أقلية رئيس وزراء توافقي ينتمي الى حزب     ويشير الى أن الحكومة تقاد من قبل        

 .نظام القوائم المغلقةممزق وما كان يمكن له الصعود لوال 

 لتضع خططاً واضحة، الضغط بثبات وبشكل علني على الحكومة العراقية الحاليةعلى الواليات المتحدة  -

 .تنسجم مع الشروط التي وضعتها الواليات المتحدة لتواجدها في العراق

 مع طرح إقتراحات محـددة  خطة واسعة للتحرك بإتجاه التوافق السياسي تتضمن هذه الخطط يجب أن   -

 .للقوانين وكيفية تطبيقها

 لمجالس المحافظات   خطة واضحة الجراء إنتخابات شرعية    تستطيع الحكومة المركزية أن تضع إطاراً و       -

 ؟م الذاتي الكردي العراقية والحكملف الفيدرالية ، وأن تحل ٢٠٠٩ وإنتخابات البرلمان في ٢٠٠٨في 
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، عن طريق الحكومـة المركزيـة،       تحل مشكلة نوعية الحكم بسرعة    اليمكن لهذه الخطط العراقية أن       -

 للتعـويض عـن     حكومات أقوى في المحافظات   والتستطيع هذه الحكومة حيازة الشرعية الالزمة بدون        

 .حة والمناطق وبدون التمثيل المحلي للمدن الرئيسية واالجن-أي الحكومة المركزية-ضعفها

 ومرشحين مسؤولين مباشـرة أمـام       إلنتخابات تشرف عليها االمم المتحدة بقوائم مفتوحة      هناك حاجة    -

 .العراقيين الذين ينتخبونهم
، ولكن سوف لن    سوف لن يسمح لهم بلعب أي دور      يجب أن يكون واضحاً، إن الصدريين والميليشيات األخرى          -

 والميزانية والقوات األمنيـة ،      الل سيطرتهم على الحكومة المركزية    بإستغيسمح كذلك للدعوة والمجلس االعلى      

 .لتزوير االنتخابات

، سيكونون قادرين على االنتخاب من بين المرشحين المحليين       يجب أن يكون واضحاً إن العرب السنة العراقيين          -

 .لغير مكتملة البناءويجب أن التكون خياراتهم محدودة من قبل االحزاب الوطنية السنية النصف مشكلة أو ا

 اآلخـرين علـى إجـراء    الديمقراطية الكردية ال تفرض معايير تقيد قدرة العراقيين يجب أن يكون واضحاً، إن       -

 .االنتخابات والقيام بالتصويت

، تكون قريبة بشكل معقول من الجدول الزمني، سيكون لها تـأثيراً            إنتخابات برلمانية وطنية مفتوحة   إن إجراء    -

 .بقاء الواليات المتحدة في العراقياً أو إيجابياً على قاطعاً، سلب

، وإنهـا   عندما تراعى حقوق االكـراد    يجب أن يكون واضحاً بأن الواليات المتحدة سوف تبقى في العراق، فقط              -

 . أو حاولوا بسط سيطرتهم الى أبعد من مناطقهم الواضحةحاولوا االستقاللسوف لن تدعم االكراد اذا ما 

التكـون هنـاك     هو أن    -غير المنطقة الكردية   يعني   -لفيدرالية في بقية مناطق العراق    إن أفضل حل ل    -

 . على االطالقفيدرالية

كـان هنـاك أي تزويـر فـي     يجب أن توضح الواليات المتحدة بأنها سوف لن تبقى في العراق اذا ما          -

يـة فـي الحكومـة       من قبل االحـزاب الحال      سوء إستغالل  ، وما اذا كان هناك أي     االصوات االنتخابية 

 .تمدد في سلطة الشيعة على حساب السنةالمركزية، أو اذا ما كان هناك 

، تذهب الى أبعد من زيـادة كميـة          لتطوير القوات العراقية   يجب أن تكون هناك خطة عراقية واضحة       -

 وعلى أهداف وجداول زمنية محددة، لفك       مقاييس حقيقية وصادقة لنوعية القوات    القوات، وتركز على    

 .عتماد على القوات االمريكية بشكل تدريجي ومرحلياال

تقديم االسباب والمبررات لهـذا     اذا ما كان على الواليات المتحدة البقاء في العراق، فيجب على العراق              -

 .، وأن يظهر بأنه يتحرك بإتجاه السيادة واالستقالل الحقيقينالبقاء

  :ليلإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاو

http://www.csis.org/component/option,com_csis_pubs/task,view/id,4456/type,0/ 
 
 

http://www.csis.org/component/option,com_csis_pubs/task,view/id,4456/type,0/
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" قائمة على الشروط"صياغة إستراتيجية 

  وخطة للبقاء في العراق

مركز الدراسات االستراتيجية / نأنطوني كوردسما: بقلم

  ١٧/٤/٢٠٠٨ - والدولية

الجنرال بترايوس ن تقرير التقدم الذي قدماه إ

. ستقطابياً سريعاًإثيراً أ كان له توالسفير كروكر

مكانية كسب الحرب، إالجمهوريون والذين يعتقدون ب

ن أن يجدوا الدليل الكافي لدعم موقفهم، وأيمكن 

،  متزايداًا تمثل تهديداًنهأينظروا الى ايران على 

. بضرورة البقاء في العراقوبالتالي االعتقاد 

ن أالديمقراطيون والذين يطالبون باالنسحاب، يمكن 

يالحظوا مخاطر داخلية وصراعات جديدة، وبالتالي 

بأن هناك الكثير من االسباب والمبررات االعتقاد 

  .التي تدعو الى االنسحاب

  لمستقبلالفشل في تعريف الطريق نحوا
عدم وجود أية خطة في بداية تقريره ينتقد الكاتب 

ن تعهدات الواليات أ، ويشير الى لمستقبل العراق

تعتمد على الظروف صبحت أالمتحدة تجاه العراق 

ن االدارة إ. ، وغير محددة ومفتوحة النهاياتاآلنية

آخر فرصة لتقديم خطة ن تكون أ ما يمكن ضيعت

في الحرب العراقية،  ونموذج لالنخراط االمريكي

وفشلت في تحديد الظروف التي تسمح بالبقاء أو 

كانت النتيجة النهائية، حملة  . تدعو لالنسحاب

إنتخابية رئاسية مفعمة باالستقطاب والحزبية وعدم 

  .الحياد

ول هو األ. فشلين سابقين بسبب زداد الوضع تعقيداًإ

الفشل الذريع في تقديم إستراتيجية وخطة وبرنامج 

ام للحرب في العراق وافغانستان أو للحرب ع

فشلت االدارة والكونغرس . العالمية على االرهاب

في التعامل مع حقيقة أن الواليات المتحدة تقاتل في 

حربين طويلتين ذات أهمية متكافئة، ويجب أن تموال 

  .وتجهزا بأفراد وقوات كافية

رب إهمال االدارة االمريكية للحيشير الكاتب هنا الى 

نواع أي نوع من أ وعدم وجود في أفغانستان

التي ترفع حول العراق بشكل ب شبيهةالتقارير ، 

  . دوري

بالحاجة الى ميزانية واضحة والى الفشل الثاني يتعلق 

خطط لالنفاق تتعلق بالحرب في العراق وأفغانستان 

هذين الفشلين جعال . والحرب العالمية على االرهاب

الت نشاطات االدارة من المستحيل فهم تفصي

رت دعوة مفتوحة للمبالغة في ، ووفّاالمريكية

التكاليف الماضية واآلتية للحرب ووضعت العبئ 

 . على االنفاق واالقتصاد الفيدرالي

المسؤولية االخالقية والمعنوية تجاه العراقيين 

  وتجاه أنفسنا
ن كثيرمن مشاكل العراق اآلن أيشير الكاتب هنا الى 

ء الواليات المتحدة، وعدم وجود أخطاهي بسبب 

، على خطة واضحة العادة االستقرار في العراق

 بسبب حروب ن العراق كان محطماًأالرغم من 

قتصادي وغيرها من إعقبها من حصار أصدام وما 

 بعد الغزو االمريكي زاددت سوءاًإالمشاكل التي 

وهذا ما يلقي السؤولية  القوات االمنية، وحّل
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ويشير . عنوية على الواليات المتحدةاالخالقية والم

الكاتب الى مصالح الواليات المتحدة االستراتيجية في 

من االحتياطي % ٦٠على المنطقة التي تحتوي 

، والى من االحتياطي الغازي% ٤٠النفطي وعلى 

القواعد العسكرية االمريكية التي تنطلق منها الغارات 

ن  مليو٢٧فغانستان، والى مصير أالجوية على 

ويشير الى دعم الواليات المتحدة لالجئين . عراقي

 الشيعة على حساب العلمانيين الذين غادروا نفيينوالم

شجعت وينتقد العمليات الدستورية التي  .العراق

، وتأخير االنتخابات االنقسامات الطائفية والعرقية

واالنتخابات التي إعتمدت على القائمة المحلية، 

  .المغلقة

  قيادةالحاجة الى 
 للبقاء في العراق خالقياًأ وستراتيجياًإ هناك سبباً

تجاه إك العراق الى االمام بسرعة حقيقة بطالما تحر

ي، التقدم، وطالما لم يغرق في صراع فئوي جد

وطالما كانت حكومة لدى العراق ترغب وتستفيد من 

  .الدعم االمريكي والترتبط بايران

إر الكاتب هنا يكرالى االدارة االمريكية هنتقاده الموج 

  .مستقبل في العراقتتعلق ب  لديهالعدم وجود خطة

  االنتقال الى أهداف وخطط عراقية
ينتقد الكاتب هنا الحكومة العراقية الحالية، ويعتقد بأن 

. شرعيتها غير كاملة وتفتقر الى الخبرة والمهارة

ويشير الى أن الحكومة تقاد من قبل رئيس وزراء 

الى حزب أقلية، وإن االئتالف الشيعي توافقي ينتمي 

ممزق وما كان يمكن له الصعود لوال نظام القوائم 

 سنة من ظلم البعث وسلسلة ٣٥ن صدمة إ. المغلقة

رتكبتها الواليات المتحدة إطويلة من االخطاء التي 

تركت العراق مع حكومة مركزية ضعيفة بعد الغزو، 

خطيط وغير منسجمة وذات قدرات محدودة على الت

  .واالدارة

لذلك على الواليات المتحدة الضغط بثبات وبشكل 

علني على الحكومة العراقية الحالية لتضع خططاً 

واضحة، تنسجم مع الشروط التي وضعتها الواليات 

  .تواجدها في العراقلالمتحدة 

  التوافق السياسي واالنتخابات
هذه الخطط يجب أن تتضمن خطة واسعة للتحرك 

فق السياسي مع طرح إقتراحات محددة بإتجاه التوا

التستطيع الحكومة العراقية . للقوانين وكيفية تطبيقها

ضمان جداول زمنية معينة لهذه القوانين االساسية، 

إنها تستطيع وضع . لميزانيةمن او االستفادة الفعالة أ

االهداف، والتحدث حول التوافق السياسي، وأكثر من 

مركزية أن تضع إطاراً هذا كله، تستطيع الحكومة ال

وخطة واضحة الجراء إنتخابات شرعية لمجالس 

 وإنتخابات البرلمان في ٢٠٠٨المحافظات في 

 ، وأن تحل ملف الفيدرالية العراقية والحكم ٢٠٠٩

  .الذاتي الكردي

اليمكن لهذه الخطط العراقية أن تحل مشكلة نوعية 

الحكم بسرعة، عن طريق الحكومة المركزية، 

 هذه الحكومة حيازة الشرعية الالزمة والتستطيع

بدون حكومات أقوى في المحافظات للتعويض عن 

 وبدون التمثيل -أي الحكومة المركزية-ضعفها

  .المحلي للمدن الرئيسية واالجنحة والمناطق
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هناك حاجة إلنتخابات تشرف عليها االمم المتحدة 

بقوائم مفتوحة ومرشحين مسؤولين مباشرة أمام 

يجب أن يكون واضحاً، . لذين ينتخبونهمالعراقيين ا

إن الصدريين والميليشيات األخرى سوف لن يسمح 

لهم بلعب أي دور، ولكن سوف لن يسمح كذلك 

للدعوة والمجلس االعلى بإستغالل سيطرتهم على 

الحكومة المركزية والميزانية والقوات األمنية ، 

يجب أن يكون واضحاً إن العرب . لتزوير االنتخابات

سنة العراقيين سيكونون قادرين على االنتخاب من ال

بين المرشحين المحليين، ويجب أن التكون خياراتهم 

محدودة من قبل االحزاب الوطنية السنية النصف 

يجب أن يكون  .مشكلة أو الغير مكتملة البناء

واضحاً، إن الديمقراطية الكردية ال تفرض معايير 

إجراء االنتخابات تقيد قدرة العراقيين اآلخرين على 

  .والقيام بالتصويت

يجب على الواليات المتحدة عدم االصرار على 

جدول زمني دقيق الجراء االنتخابات، ولكن تاريخ 

 يجب الى ال يزحف الى أبعد ٢٠٠٨تشرين االول 

إن إجراء إنتخابات برلمانية . ٢٠٠٩من أوائل ربيع 

وطنية مفتوحة، تكون قريبة بشكل معقول من الجدول 

سلبياً أو إيجابياً ، الزمني، سيكون لها تأثيراً قاطعاً

  .على بقاء الواليات المتحدة في العراق

  المال والحكم الذاتي الكردي والفيدرالية
يتمنّى الكاتب هنا لو أن الدستور العراقي كان قد 

. حدد االقاليم بمنطقة الحكم الذاتي الكردي فقط

لحكم الذاتي ويدعو الى تحديد واضح لحدود منطقة ا

وعن طريق إستفتاء يجرى تحت إشراف االمم هذه، 

  . المتحدة أو إتفاقية تؤدي الى نتائج معتبرة وشفافة

يجب أن يكون واضحاً بأن الواليات المتحدة سوف 

تبقى في العراق، فقط عندما تراعى حقوق االكراد، 

وإنها سوف لن تدعم االكراد اذا ما حاولوا االستقالل 

سط سيطرتهم الى أبعد من مناطقهم أو حاولوا ب

  .الواضحة

إن أفضل حل للفيدرالية في بقية مناطق العراق، هو 

  .فيدرالية على االطالق هناك أن التكون

يجب أن توضح الواليات المتحدة بأنها سوف لن 

تبقى في العراق اذا ما كان هناك أي تزوير في 

االنتخابية، وما اذا كان هناك أي سوء االصوات 

تغالل من قبل االحزاب الحالية في الحكومة إس

المركزية، أو اذا ما كان هناك تمدد في سلطة الشيعة 

  .على حساب السنة

يشير الكاتب الى بعض التقدم البطيئ الحاصل في 

و مناقشة بعض أ، من خالل تمرير ٢٠٠٨وائل عام أ

نتخابات إالقوانين مثل، سلطات مجالس المحافظات، 

جتثاث البعث، رواتب إمجالس المحافظات، 

ية أعلى : المتقاعدين، وقانون النفط، ويعقب بالقول

إن الموضوع األهم هو وضع قواعد عملية حال، 

ويؤكد .  شهراً القادمة٢٤ – ١٢مقبولة خالل ال 

 ة المهمي هتعلى أن المصادقة على القوانين ليس

. بل الحقائق الموجودة على االرض هي المهمة

 لكل من العراق ية قانون النفطأهمويؤكد كذلك على 

  .والواليات المتحدة

  القوات العراقية
يجب أن تكون هناك خطة عراقية واضحة لتطوير 

القوات العراقية، تذهب الى أبعد من زيادة كمية 
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القوات، وتركز على مقاييس حقيقية وصادقة لنوعية 

القوات وعلى أهداف وجداول زمنية محددة، لفك 

ت االمريكية بشكل تدريجي االعتماد على القوا

ن التوسع المفتوح النهايات للقوات إ. ومرحلي

بدون خطط واضحة الستبدال القوات و ،العراقية

يجب أن تطور . ن يتوقفأ يجب ،االمريكية والتحالف

الحكومة العراقية أهدافاً الستالم المسؤوليات 

ن تربط بوضوح أويجب .  والتمويلتنفيذالمتعلقة بال

بأهداف الواليات المتحدة الرامية ات تطوير القو

لخفض القوات والتحول من االدوار القتالية الى 

االدوار التدريبية واالستشارية واالشراف 

  .االستراتيجي

 العراقي والجدول الزمني المشروطن التمويل الذاتي إ

لالنسحاب التدريجي للقوات االمريكية حتى عام 

االستفادة من ، سيوفر الوقت واالستمرارية و٢٠١٢

وسيعكس الحقائق . المساعدة والدعم االمريكي

هناك . السياسية في كل من العراق والواليات المتحدة

حدود الستمرارية دعم الكونغرس والرأي العام 

، حتى في حالة االمريكي لتواجد القوات االمريكية

تحقيق نجاح في مجال التوافق السياسي واالمني 

ك رغبة قوية اآلن عند قسم هنا. والحكومي والتنمية

نسحاب الواليات إن يروا أكبير من العراقيين ب

اذا . إيجاد درجة معقولة من االمنالمتحدة حالما يتم 

ما وضع العراق مجموعة من االهداف المشروطة، 

المتعلقة بإستالم الملف االمني، فسيخدم مصالح كال 

  .االمتين

  

  

  المال العراقي
 في خفض مستوى الفساديشير الكاتب هنا الى أن 

العراق وزيادة كفاءة االنفاق وتجميع الموارد 

، إستغرق سنوات عديدةوتخصيص الميزانية، ربما 

ويحتاج العراق الى أن يتبنّى بنفسه أكثر تكاليف 

  .٢٠٠٩التنمية في فترة أقصاها 

األمر يجب أن يكون من شروط  هذامرة أخرى، 

ستمر الواليات ست. بقاء الواليات المتحدة في العراق

المتحدة في تمويل بعض المساعدات وتمويل الجهود 

، وتعمل لعدة سنوات قادمةاالستشارية، على االقل 

من أجل تفعيل الميزانية العراقية الى حد الوصول 

 األمر الذي يستمر الى عامالى مستويات مقبولة، 

ويجب أن يكون واضحاً للعراق وللكونغرس . ٢٠١٠

بأن تكاليف التواجد االمريكي  وللشعب االمريكي ،

  .في العراق ستخفّض بشدة خالل بضع سنوات

االعتماد على عملية تكتمل مع نهاية فترة 

االدارة القادمة، والتعتمد على وضع قائمة 

  باالنجازات المطلوبة وعلى جداول زمنية محددة
إن مثل هذه الخطط ستغرق وقت الحكومة العراقية 

ن التكتمل حتى وصول ومن المحتمل أبالتأكيد، 

وحينئذ سيتم تغييرها . االدارة الجديدة الى مكاتبها

وتحديثها بشكل متكرر، وستكون هناك سلسلة طويلة 

التخطيط . من المشاكل والتأخيرات في الطريق

سيكون مختلفاً، على أية حال، " القائم على الشروط"

واذا وأفضل من عدم وجود أية خطة على االطالق، 

 الواليات المتحدة البقاء في العراق، ما كان على

فيجب على العراق تقديم االسباب والمبررات لهذا 
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البقاء، وأن يظهر بأنه يتحرك بإتجاه السيادة 

  .واالستقالل الحقيقين

  الحاجة الى إستراتيجية أمريكية وخطة مشروطة
على أية حال، اليجب على الواليات المتحدة أن 

إنها تحتاج الى . الية الحتنتظر الحكومة العراقية

تعريف وتحديد إستراتيجيتها وخططها وميزانيتها 

تستخدمها في زيادة الضغط على الخاصة بها، لكي 

  . المركزيةالحكومة العراقية

لدى الواليات المتحدة كل االسباب والمبررات لتحديد 

 التوافق  التوصل الىأهدافها الخاصة بها من أجل

. ة للبقاء في العراقالسياسي، ووضع معايير مشروط

ح الواليات المتحدة يجب أن توضكما تم ذكره آنفاً، 

بأن بقاءها في العراق سيكون مشروطاً بإقامة 

إنتخابات مجالس محافظات عادلة ومفتوحة في أوائل 

 ، وإنتخابات برلمانية عادلة وقائمة ٢٠٠٨ربيع  

ويجب أن توضح . ٢٠٠٩على القوائم المفتوحة في 

لمتحدة لكل العراقيين بأنها سوف لن تفضل الواليات ا

أو تدعم الحكومة المركزية الحالية في االنتخابات 

البرلمانية، أو الدعوة و المجلس االعلى في إنتخابات 

مجالس المحافظات، وإنها سوف لن تبقى أو تدعم 

المجالس التي التعتمد على إنتخابات تشرف عليها 

  .شرعياالمم المتحدة وتعتمد على تمثيل 

وعلى الواليات المتحدة توضيح أهدافها وأولوياتها 

في المجاالت الحساسة المتعلقة بالتوافق السياسي 

هناك مجاالت عديدة يستحيل فيها وضع . واألمن

قائمة باالنجازات المطلوبة،ويمكن للواليات المتحدة 

ولكن . فقط ، التأثير على  ماهية القرارات العراقية

ية حال، أن الواليات المتحدة هذا اليعني، على أ

التستطيع وضع االهداف وإزالة سوء الفهم ونظريات 

المؤامرة في العراق وفي المنطقة، وأن توضح للعالم 

  :ما تحاول أن تفعله في العراق

هناك :  وحكومة تمثيلية في الجنوبشرعية سياسية

حاجة واضحة النهاء حكم العصابات والعنف في 

واليات المحدة توخّي الحذر ولكن على الالبصرة، 

الشديد تجاه التطورات االمنية والعسكرية التي تخدم 

وعالقة الجيش ، مصالح الدعوة والمجلس االعلى

من  .والشرطة بالصراع الداخلي الشيعي على السلطة

الممكن أن يستغرق االمر سنوات من أجل بناء 

هيكل سياسي مناسب وذات مصداقية في الجنوب، 

ن جديد للسلطة في المناطق ذات وإيجاد تواز

يجب أن توضح الواليات المتحدة . االغلبية الشيعية

بأنها سوف تدعم التمثيل الحقيقي في المحافظات 

يجب أن توضح . واالقضية، ولن تدعم النخب الحالية

الواليات المتحدة بأنها ترغب في العمل مع سلطات 

 المحافظات وتوفير المساعدة والمشورة المحدودة،

ومساعدة الشيعة في إيجاد الطريق نحو التنمية 

  . السياسية واالقتصادية

مساعدة االكراد والعرب واالقليات في التوصل الى 

يجب أن توضح الواليات المتحدة : توافق مستقر

بأنها سوف تعمل من أجل التوصل الى تسوية عادلة 

  .وإنها لن تفضل أية جهة على حساب جهة أخرى

 الى بغداد الكبيرة والمناطق إعادة االستقرار

هناك درجة محدودة من االمن في بغداد : المختلطة

عبر تقسيم المدينة الى ولكن الى حد كبير ، كان هذا 

تشكل المناطق المختلطة . مناطق شيعية وسنية

تحتاج . نينوى وديالىاالخرى مشكلة جدية، تتضمن 
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الواليات المتحدة الى أن تحول التركيز من القاعدة 

الى تحليل المشاكل والتقدم الحاصل في المناطق 

المختلطة ووضع أهداف واضحة وتقديم المساعدة 

القرارات العراقية ستحسم التأثير أو . والمشورة

ولكن على الواليات المتحدة بذل الجهود النتيجة، 

المتواصلة التي تستغرق عدة سنوات من أجل 

  .التأثير على النتيجة

للسنة في الثروة والسلطة البحث عن حصة عادلة 

  :وتوفير االستقرار واالمن في المناطق السنية

يجب على الواليات : تقييد النفوذ واالختراق االيراني

المتحدة أن تردع المغامرات االيرانية وأن تبذل أي 

جهد القناع الحكومة العراقية بالسماح للواليات 

 القدس اتبإتخاذ االجراءات المضادة لقوالمتحدة 

بقية االعمال العدائية االيرانية وأن تستخدم القوات و

  .العراقية االمنية لهذا الغرض

: كراد العراقأتركيا وحزب العمال الكردستاني و

يجب أن توضح الواليات المتحدة لالكراد بأن دعمهم 

يعني إتخاذ إجراءات مضادة لحزب العمال 

، وإن الواليات المتحدة سوف تستمر الكردستاني

جراءاً عسكرياً تركياً محدوداً في العراق، الى بدعم إ

وهذا . أن يبدأ االكراد بإتخاذ نفس االجراءات بأنفسهم

ما اليمكن تحقيقه من خالل الفعل الديبلوماسي 

  .والمفاوضات فقط

هناك حاجة الى جهود متواصلة من قبل : سوريا

الواليات المتحدة أثتاء االدارة الحالية واالدارة 

  .القادمة

كلما تقدم العراق الى االمام وجنباً الى : ول العربيةالد

جنب مع االدارة الجديدة، على الواليات المتحدة 

تقديم بمواصلة جهودها في إقناع الدول العربية 

  .المساعدة والدعم السياسي للعراق

خطة الواليات المتحدة لتطوير القوات العراقية 

  واإلنتقال الى اإلشراف اإلستراتيجي
رس والجيش االمريكي وكذلك الشعب، لهم الكونغ

الحق في الذهاب الى االنتخابات القادمة وهم يحملون 

تصوراً واضحاً عن أهداف الواليات المتحدة في 

العراق خالل السنوات القادمة، وفيما اذا كانت هذه 

  .االهداف والخطط تتسم بالواقعية أم ال

ددة وكما أوضح وزير الدفاع العراقي والقوات المتع

القوات العراقية تحرز تقدماً ، بأن ٢٠٠٧الجنسية في 

بالكامل ، ولكن بناء قوات جديدة ملحوظاً جداً

 على االقل، وإن إستبدال ٢٠١٢سيستمر حتى 

القوات االمريكية بالعراقية يحتاج الى خطط  

وأهداف واضحة، وبيان مدى السرعة التي تستطيع 

  .ا لوحدهافيها القوات العراقية القيام بواجباته

خطة الواليات المتحدة للتنمية االنتقالية ولالنفاق 

  الحكومي في العراق
لنقل المسؤولية تبذل الواليات المتحدة الجهود 

إن وضع مزيداً من الخطط . المالية الى العراق

الرسمية التي توضح بأن العراق سيكون مسؤوالً 

، ستعطي العراق ٢٠١١ او ٢٠١٠بشكل كامل عام 

الزم للعمل، بينما يتم تسليط الضغط المتزايد الوقت ال

 . على الحكومة العراقية مع مرور الوقت
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إن مثل هذه الخطط المرحلية لضبط إنفاق المساعدات 

ولكن يجب ، يجب أن تكون مشروطةاالمريكية ، 

على الواليات المتحدة أن توضح بأن أهدافها مرتبطة 

يجاً من في الحقيقة، إن مز. بزمن محدد وكلفة محددة

تخفيضات للقوات بشكل مشروط والمخطط لها 

بوضوح، وتوفيرات مالية ناتجة من حذف كبير 

للمساعدات خالل فترة زمنية محددة بوضوح عبر 

السنوات القليلة القادمة، يمكن أن توفر دعماً محلياً 

تدفع الحكومة العراقية داخل الواليات المتحدة وأن 

  .نفسهالتطوير وتنفيذ خططها الكافية ب

  خطة للخروج
أخيراً، إن الجوانب الرئيسية لجهود الواليات المتحدة 

اليجاد إجماع وتوافق على البقاء وللنجاح المشروط، 

تحديد وبشكل علني الظروف التي تسبق هو 

  .االنسحاب المشروط

يجب أن تعلن الواليات المتحدة بشكل رسمي وواضح 

واليات الوبدون أي غموض ، للحكومة العراقية بأن 

المتحدة سوف لن تبقى ، اذا لم تتم إقامة االنتخابات 

العادلة، واذا لم تكن أكثر فعالية في جذب السنة 

، ومزيداً من الشيعة العلمانيين الى الحكومة المركزية

واذا لم تبن وتؤسس قوات مسلحة وطنية حقيقة، واذا 

لم تتخذ مزيداً من الخطوات لحماية االقليات 

التطهير تلطة وأن تعمل اليقاف والمناطق المخ

يجب أن يكون واضحاً للجميع . العرقي والطائفي

إن الواليات المتحدة سوف لن تبقى أو وبدون تمييز، 

   .تتدخل في أية حرب أهلية واسعة النطاق في العراق

في نفس الوقت يجب أن يكون واضحاً بأن الواليات 

المتحدة سوف لن تبقى، اذا ما فشل العراق في 

وبناء لتحرك بإتجاه تحمل المسؤولية المالية الكاملة، ا

 من القوات قوات يمكن أن تتسلم المسؤولية الكاملة

  .االمريكية

يجب أن يكون واضحاً للعراقيين ولألمريكان بأن 

الواليات المتحدة ستدعم الحكومة العراقية ضد المتمردين 

يات، والمتطرفين العنفيين والجهود االيرانية لدعم الميليش

ولكن الواليات المتحدة سوف لن تدعم أي حزب أو جهة 

إن الواليات المتحدة قد تجاوزت . في إستخدام القوة

  .الحدود في البصرة ومدينة الصدر

إن حكومة المالكي وأية حكومة تخلفها، يجب أن التكون 

قادرة على دفع الواليات المتحدة في توفير دعم أكثر مما 

ناصر المتطرفة العنفية في جيش يتطلبه الهجوم على الع

المهدي، وأن تتحيز الى أي جانب في الصراع الداخلي 

يجب على الواليات المتحدة أن ال تدعم االكراد، . الشيعي

اذا لم يتحركوا بإتجاه التسوية العادلة لتعريف طبيعة 

يجب أن . الحكم الذاتي والمناطق التي يسيطر عليها

سوف لن تدعم أية صيغة توضح الواليات المتحدة بأنها 

للفيدرالية التي من شأنها تمزيق االمة ، وسوف لن تبقى 

في العراق اذا ما حركت وأثارت الحكومة المركزية 

  . القتال االهلي الجدي بين السنة والشيعة

بأنها في نفس الوقت، يجب أن توضح الواليات المتحدة 

سوف تساعد العراق في مواجهة أي تهديد أجنبي الى 

 وإن أي إنسحاب من ن يكتمل بناء القوات العراقية،أ

، بسبب زوال المبررات الواضحة  للبقاءالعراق سيكون 

وإن تظهر لحلفائها الخليجيين بأن االنسحاب المفروض 

على الواليات المتحدة بسبب الظروف في العراق، سوف 

لن يعني زوال التعهدات االستراتيجية تجاه الدول 

سوف لن تشركهم في لواليات المتحدة الخليجية، أو إن ا

    .إحتواء وردع أي تهديد من قبل ايران
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