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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
طلـب  د أن   بع اهتم اجراء  يالتو ، ة مهم ةإستراتيجياسة  ردالتنفيذي ل لخص  مال ترجمةنطالع معاً    ا العدد في هذ 

 الخـاص   سـسة رانـد   مؤالحصول على تقيـيم     ،  ٢٠٠٨واخر عام   أفي    من وزارة الدفاع    األمريكي الكونغرس

 ،في ثالثة جداول زمنية بديلة    ينظر هذا التقرير     .  العراق منبجدولين زمنيين بديلين لسحب القوات االمريكية       

ويقـوم   ، أبطـأ  في حين كان الثالـث     أسرع نوعاً ما  االول يوافق ويطابق نوايا ومقاصد االدارة اما الثاني فهو          

  .التقرير بدراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بكل جدول ويقدم توصيات للحد من تلك المخاطر

  :ةدراس اله في هذالمطروحةاألفكار فيما يلي أهم 

تنوع وإختالف مستويات    بحاجة الى أن يأخذ بنظر االعتبار        تسلسل رحيل القوات االمريكية من العراق     إن   -

 في أنحاء البالد ، والتوتر ما بين الحكومة العراقية والقسم الشمالي الكردي شبه المستقل من البالد يـشير                   األمن

 . من المنطقةبعض الشئمعدل أبطأ الى أن القوات األمريكية يجب أن تغادر في 

 مقارنة باألجزاء بمعدل أبطـأ  فإنه يجب أن تغادر القوات االمريكية العاصمة لحساسية بغدادوبالمثل ونظراً    -

األخرى من البالد ، وعلى اية حال ونظراً للسالم الهش في معظم أنحاء البالد فإنه يتوجب على القوات متعددة                   

 .ر الى الوضع األمني المتغيتجابة مرنة بما يكفي لالسالجنسيات أن تظل

 دولة مستقرة وآمنة وهما الجيش      هناك إثنين من التنظيمات العراقية تعد األساس لقدرة العراق على إقامة           -

 ، ولذلك فإن التحسين والتطور المخطط لكفاءة وفاعلية هذين التنظيمين في االشـهر              العراقي والشرطة الوطنية  

  الخاص بسحب القوات االمريكيـة       أمر جوهري ومركزي للجدول الزمني     هو   ٢٠١١التي تسبق كانون االول     

 .المرتبطة بتدريب تلك القوات

 قد تهدد األمن الداخلي واالستقرار للعراق أثناء وبعد خفض وإنسحاب القوات            ثالث فئات من المخاطر   هناك   -

 والتي  رضة المسلحة الرئيسية  المعامجموعات  و،   الذين يرفضون النظام السياسي الناشئ     المتطرفين :االمريكية  

تنامي قبضة  برز خصائصها   أالتي   قوات األمن العراقية المسيسة     و ،تشترك اآلن في النظام السياسي    صبحت  أ

السياسيين او  لقوات األمن العراقية في القضاء على الخصوم جدي المتنامية عليها واالستخدام الالحكومة العراقية

 . عسكريالقيام بإنقالب

 التي يمكن عن طريقها الحكومة      تقييم واقعي للسبل والطرق   إجراء  وستكون الحكومة االمريكية بحاجة الى       -

 . في تحسين األمن واالستقرار في العراقدوار سلبية وكذلك أدوار إيجابيةلعب أالعراقية وقوات األمن العراقية 

 دون الحاجـة الـى قـوة        للحفاظ على دورها كوسيط نزيه    وينبغي على الواليات المتحدة أن تكون مستعدة         -

 .عسكرية كبيرة على االرض
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 او   تكون بمثابها الـشريك    أكثر سلطوية مع قوات أمن عراقية لها مزيد من العضالت         وجود حكومة عراقية     -

 والفـصائل الـسياسية الـشيعية       ميليشيات مرتبطة بالسنّة واالكراد   ربما ستؤدي الى مقاومتها من قبل        ،الدمية

وإستئناف المقاومة المسلحة من جانب السنّة او زيادة التجاوزات والتعديات من قبل االكراد، يمكـن                . المستبعدة

 . من قبل االحزاب الشيعية الحاكمةعمال للسلطة تركيز أكبر وسوء إستأن يؤدي الى

يمكـن أن يعيقـا      أكبر   يةإستبداد وسلطو ورغم أن االحتمال ضعيف اال أن وجود معارضة أشد عنفاً وقيام             -

 . المهمةالنظام الجديد في العراق والمصالح االمريكية

وربما من غيرالمرجح أن يؤدي االنسحاب السريع للوحدات القتالية الى تزايد خطر عنف جـيش المهـدي                  -

 . بشكل كبيرضعف التيار الصدري سياسياًبسبب 

،  من قبل المالكي والدعوة    يّرحب به وعالوة على ذلك فإن االنسحاب المبكر من الجنوب الشيعي  يمكن أن              -

 . آخر تحقيق نجاحالذي يمكن أن يدعي

ومغادرة  ،ة وقوات األمن العراقية     الحكومة العراقي بكثر مما تثق    ألقوات االمريكية   با تثق    العراق أبناءحركة   -

 . من الحكومةيشعرون باالهمال او االضطهادالواليات المتحدة بشكل سريع يمكن أن يجعلهم 

ن قوات األمن العراقية تستمر بشكل ثابت في كسب ميـزة           إن السنّة يدركون    أفتراض  إوعالوة على ذلك وب    -

 .أقل ميالً الى اللجوء للقوة مع مرور الوقت نوننهم سيكوإوفائدة قتالية على المقاتلين السنّة ف

ن يـوفر الوقـت     أيمكن  ) السنّة والشيعة ( للقوات االمريكية من المناطق المختلطة       كثر تدّرجاً أالقيام برحيل    -

واالستمرار في تعزيز المصالحة بين السنّة والشيعة وترك قوات )  العراقأبناء(مطلوب لتسوية مستقبل الالزم وال

هم تلك المناطق المختلطة هـي بغـداد        أوفضل لمكافحة التمرد الجديد والتصدي له،       أاألمن العراقية في وضع     

 .ق لبعض الوقت في تلك المناط تبقى قوة أمريكية صغيرةوينبغي أن . والحزام المحيط بها

 .التهديد االكبر لالستقرار سيكون الصراع بين العرب واالكراد إن -

يقود الى صراع يبدأ  المتنازع عليها يمكن أن     خرى على هذه المنطقة والمناطق األ     الزحف الكردي وإستمرار   -

ولكنه يمكن أن يطلق العنان لسلسلة من االحداث اليمكن ضـبطها والـسيطرة             نتيجة حادث ربما يكون صغيراً      

 .عليها، مما يؤدي في النهاية الى قيام صراع

يترك االكراد يشعرون بـأنهم      أن   إن مغادرة القوات االمريكية من المناطق المتنازع عليها في الشمال يمكن           -

 في هذه المنطقة من الحكمة االبقاء على قوات امريكية مهمة وبناءاً على ذلك سيكون .ولكن أقل تقييداً   ًأقل أمنا 

 .لبعض الوقت في الوقت الذي تتحول فيه الى وجود إنتقالي

 قد ضعفوا بشكل كبيـر ت الخاصة   على الرغم من إن المتطرفين العنفيين مثل القاعدة في العراق والمجموعا           -

 فـراد  تهديـداً لأل    في العراق، اإل أنه من المتوقع أن يمثلوا        غير قادرين على تعطيل العملية السياسية     وأصبحوا  

  . العسكريين والمدنيين االمريكيين المغادرين والمتبقين خالل عملية االنسحاب
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، ومن  دفع الواليات المتحدة الى التراجع واالرتداد       كلتا المجموعتين ترغبان بإالدعاء بأن لديها القدرة على          -

 ، وسيتخذ التهديد شكل هجمات إنتحارية ، امـا          المرجح أن يتركز تهديد القاعدة في الموصل والجنوب وبغداد        

 وسيتخذ التهديد شكل هجمـات      بغداد والبصرة والجنوب  تهديد المجموعات الخاصة فمن المرجح أن يتركز في         

 .ات الناسفة والصواريخ ومدافع الهاون واالسلحة الصغيرةتستخدم فيها العبو

كعامـل  واالحتفاظ ببعض القوات     ٢٠٠٩ن تخرج تلك القوات من المدن العراقية بحلول منتصف عام           أالبد   -

 .مة الجديدة يبدو أمراً منطقياً وحكيماً حتى تشكيل الحكوردع في المناطق المتنازع عليها

 للمساهمة  دول الخليج الثرية   خصوصاً من    دعم إقليمي أكبر  تصور  تحسين  وقد يساعد االنسحاب كذلك على       -

 .جئين العراقيينلالفي المزيد من الموارد لتعزيز إستقرار العراق ودعم المنظمات الدولية في تقديم المساعدة 

 من الجهود والمـساعي     حتماالًإقل  أهو  ) ستثناء تركيا إب(التدخل العسكري العلني من قبل جيران العراق        إن   -

 في العراق   سيناريوهات عدم االستقرار   والى حد ما قد تقود       .السرية غير التقليدية او السياسية لممارسة النفوذ        

 .جيرانه للتدخل

إن طبيعة ومستقبل تطور الحكومة العراقية وعملية المصالحة السياسية في العراق هي أكثر أهمية مـن                  -

 .اآلثار التي تنتجها عملية االنسحاب

درجة أقـل تنظـر ايـران        ، والى    تركيا مشكلة بسبب نسبة السكان االكراد المهمة في         الخطر الكردي يمثل   -

 .على إستقرارها الداخليخطراً محتمالً وريا الى االكراد بإعتبارهم وس

او في بعـض    (تقلق الدول العربية المجاورة بسبب إن االقليات        تشار الطائفية   وبالمثل فإن المخاوف من إن     -

لك غالباً مـا    ، ولذ تحّدياً لالنظمة الحاكمة  من السكان الشيعة في بلدانهم ُينظر اليهم بإعتبارهم         ) الحاالت االغلبية 

 سواء في المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية او في دول الخليج الـصغيرة               مهمشة ومقموعة تكون  

 .مثل البحرين

 ، واذا   عتمد مستقبل العراق على مهارة قواته األمنية ال سيما الجيش والشرطة الوطنيـة            يمن نواح عديدة     -

ظ على المكاسب التي تحققـت فـي مجـال األمـن            كان الجيش والشرطة غير قادرين او غير مستعدين للحفا        

وفي الوقت الذي شهدت فيه تلك القوات تحـسناً          ،   البلد يمكن أن ينزلق الى الفوضى من جديد       واالستقرار فإن   

بالدعم الجوي والخـدمات     خصوصاً في مجال القدرات المتعلقة       ال تزال تعاني من قصور خطير     ملحوظاً اإل أنه    

 . الطويل األمداللوجستية والرد الناري

       :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG882/index.html 
 

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG882/index.html
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