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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
لعالقات الخارجية ومركز سابان في معهـد  مشترك بين مجلس ا  الكتاب  ال للفصل الثاني من      ترجمة في هذا العدد  

إستراتيجية شرق أوسـطية  / إستعادة التوازن : الذي جاء تحت عنوان  ،    صفحة ٢٥٦ المتكون من    -بروكينغز

  .للرئيس القادم

 بين مجلس لسنة ونصف السنة من العمل المشترك نتيجة نهائية -كما ورد في المقدمة التعريفية-جاء هذا الكتاب

خمسة عشر خبيراً كبيراً في     يتضمن هذا العمل جهود     .  بروكينغز العالقات الخارجية ومركز سابان التابع لمعهد     

رحالت الى المنطقـة،    ن خالل   م، عملوا بشكل مشترك ألول مرة، النجاز بحثاً عميقاً ،           شؤون الشرق االوسط  

قابلـت  و ،باراك أوباما وعقد لقاءات مع قادتها من أجل تطوير سلسلة من التوصيات السياسية للرئيس المنتخب              

من خالل ثالث مناسبات، هيئة المستشارين، ومجموعة من المسؤولين الحكوميين والقادة           و متشكلة، ال الفرقهذه  

، الذين كانوا قد إنتقدوا مسودات الخطط المقترحة شفهياً ، ولكن لم يطلـب              القطاعين العام والخاص  السابقين في   

هذا : مالحظة(  .صدارقية الكبيرة لهذا اإل    والمصدا  العالية األمر الذي يعطي األهمية    ،منهم طرحها وتبنيها رسمياً   

: ، والتي عنوانها   من مركز الكاشف    التي ستصدر قريباً   ة سيكون أحد المصادر التي ستعتمد عليها الدراسة الجديد        فصلال

   .)٣_؟ ق اليوماالى أين يتجه العر

  : ومما جاء في التعريف بهذا اإلصدار

ستراتيجية جديدة غير حزبية     إ ، لمعهد بروكينغز  مجلس العالقات الخارجية ومركز سابان التابع     يقترح خبراء من    

تعتمد على الدروس الفاشلة السابقة لتحديد وتعريف التحديات القصيرة والطويلة االجل التـي تواجـه مـصالح                 

مارتن ، رئيس مجلس العالقات الخارجية، و     ريتشارد هاس : يبدأ الكتاب بالقاء نظرة عامة بقلم     . الواليات المتحدة 

الصراع العربي االسـرائيلي، مكافحـة االرهـاب،        ز سابان، وهناك فصول مخصصة تتناول       ، رئيس مرك  إندك

هناك توصيات لسياسات محددة تنبـع مـن        . ايران، العراق، التنمية السياسية واالقتصادية، واالنتشار النووي      

خـاص عبـر    البحث العميق والحوار الواسع مع شخصيات رسمية في الحكومة واالعالم والجامعات والقطاع ال            

  .المنطقة

  :تقرير في هذا الالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 

 بـشكل   قليل قواتها في  العراق    تتشير االتجاهات الحديثة الى أن الواليات المتحدة قد تكون قادرة على             -

 .ملحوظ وكبير في وقت مبكر

 في العراق، االمر الذي يوفر أمالً في        التطورات االيجابية الملحوظة  شهد العامين الماضيين سلسلة من       -

 . في العراقضمان االستقرارقدرة الواليات المتحدة على 
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بشكل كبير فـي العـراق،       التزال التحديات موجودة  اذ   . في هذه النتيجة   عدم المبالغة ومع ذلك ينبغي     -

 .وقائما الخطر موجوداًوطبيعة التغييرات المرتبطة بها والتي تحدث مع مرور الوقت تجعل، 

، وال يتم ذلك اال بعـد قيـام         ينبغي أن يكون تدريجياً   إن القيام بتخفيضات إضافية في القوات االمريكية         -

 ٢٠٠٩ في العراق والخاصة بمجالس المحافظات التي ستجري بوقت مبكر من عام             الجوالت االنتخابية 

 مكاسب هامة او إعـادة      تحقيقوهذا االمر ربما سيؤدي الى      ، ةيرلمانبوكذا الحال بالنسبة لالنتخابات ال    

 .ةفتح الجراح القديم

 فإنه سيكون بإمكان الرئيس القـادم       ،إستمرار االتجاهات الحالية   وفي حالة    ٢٠١٠ولكن إبتداءاً من عام      -

 او عـام  ٢٠١٠ وإكمال االلتزام االمريكي في أواخر عام    تقليص القوات االمريكية في العراق    البدء في   

 .ج تؤثر على إستقرار العراق وعموم منطقة الخليقيام مخاطر كبيرة ، دون ٢٠١١

كما إنه يحث بشكل أكبر الواليات المتحدة على الحاجة الى  ،"شروطليعتمد ويستند على ا"نهجنا المقترح  -

 بدالً من تقديم إلتزام أمريكي غير       لكسب التأثير على صانعي القرار العراقيين     مواصلة البحث عن سبل     

 .مشروط ومفتوح لهم

سـحب سـريع    الخطاب الداعي الـى  تفضل حوافز حزبية نوري المالكي لدى رئيس الوزراء العراقي    -

ولكـن   . القوات االمريكيـة غياب على االداء في ةيبالغ بقدرات بلده العسكري  وربما،للقوات االمريكية 

 .وواضحة لها حدود جدية ،مريكية مهمةأبدون قوة  العراق توفير األمن فيقدرته الفعلية على 

 العرقـي  االنخفاض الهائل فـي الـصراع  من بين أبرز التطورات المهمة على مدى العامين الماضيين           -

 .٢٠٠٨عام  % ٩٠والطائفي في العراق وبنسبة تجاوزت 

 العازمة على   سحق المجموعات الطائفية  إنتقل دور القوات االمريكية في مناطق مهمة من العراق، من            -

 وتطمين العراقيين العاديين بأن العنف سوف       تأمين وقف إطالق النار بين الجماعات     التسبب بالعنف الى    

 .لن يتم السماح بعودته مجدداً

 مخابئ ريفية معزولـة    في العراق بشكل كبير، ولربما سيتم دفعهم قريباً الى           إضعاف تنظيم القاعدة  تم   -

 إرهابية بـين    سيستمر بالتأكيد على القدرة بالقيام بحوادث عنف      ولكنه  . على أطراف المجتمع العراقي   

 .تنتهقدرته على إثارة حرب واسعة النطاق قد إالحين واآلخر من تلك المخابئ، إال أن 

 التابع لمقتدى الصدر او جيش المهدي       جيش المهدي أما بالنسبة الى الميليشيات الشيعية وعلى االخص         -

 . عن طريق مجموعة من العواملتم إضعافها بشكل جذريالمستقل فقد 

 والجـيش   نمو ونضوج القوات العراقية   ومن أبرز العناصر المساهمة في تحقيق هذه النتيجة المشجعة،           -

 .العراقي والشرطة الوطنية وقوات الشرطة المحلية وقوات حماية المنشئات وحرس الحدود
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