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 الدراسات االستراتيجية

   

  مبناسبة صدور العدد اخلمسون مركز الكاشف يطلق مبادرتني
  

وبعد " العراق يف مراكز األحباث اإلستراتيجية"مبناسبة صدور العدد اخلمسون من سلسلة 
مرور حوايل السنة على بداية هذا اجلهد املستمر واملتواصل للتواصل مع العقل والفكر 

 اجلهد املتواضع الذي يشكل اخلطوة األوىل يف مسرية األلف  هذا-اإلستراتيجي األمريكي 
  : مبادرتنيمركز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية يطلق -ميل

 وإستطالع مبعرفة آراء كل من تابع عن كثب هذه السلسلة اإلستراتيجيةاألوىل تتعلق 
 هذا اإلستطالع هو األفكار واإلنطباعات اليت تشكلت خالل العام املنصرم، والغرض من

 حتسني األداء وزيادة التأثري والفائدة وتعظيمها واإلنطالق اىل اخلطوة التالية اليت رمبا ستكون
، واليت ستقوم على مسح شامل إصدار التقارير اإلستراتيجية اليومية والشهرية والفصلية

والتعليق ألهم مراكز التفكري األمريكية خاصة ومن مث تلخيص أهم وأخطر اإلصدارات 
وسوف لن تكون هناك . عليها وحتليلها وتفسريها بشكل يومي وشهري وفصلي وسنوي

أسئلة حمددة  يف هذا اإلستطالع لترك اال للتداعي احلر وطرح اإلقتراحات واألفكار 
  .بشكل واسع

، وطبيعي أنه بدون هذا الدعم محلة جلمع التربعات والدعم املايلوالثانية تتعلق بإطالق 
دي من قبل املهتمني بالشأن العام واملتابعني للشؤون اإلستراتيجية الميكن هلذا اجلهد أن اجل

  .يستمر وأن خيطو خطوات كبرية اىل األمام، وأن يؤدي دوره ورسالته بشكل كامل ومؤثر

  :وميكن التواصل مع املركز من خالل املوقع األلكتروين على اإلنترنت

www.alkashif.org
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 الدراسات االستراتيجية

  مركز سابان لدارسات الشرق األوسط بمعهد بروكينغز

 الشهير الذي يتضمن مجال لمعهد بروكينغزيعتبر هذا المركز قسما من األقسام المختلفة التابعة 

دراسته دائرة واسعة من القضايا الهامة التي تغطي الشئون الداخلية األمريكية وكذلك القضايا 

وتشمل هذه الدراسات قضايا متنوعة مثل االقتصاد سواء األمريكي أو . عالمية الرئيسيةال

العالمي، الحكم الرشيد والديمقراطية، التنمية المحلية بمختلف أنواعها، قضايا التطور االجتماعي 

 والثقافي، التعليم، الفقر بالعالم النامي، إلى جانب هيئات مخصصة لألبحاث المتعلقة بالعالم

 مركز سابانالخارجي ودراسات المناطق وسياسة الواليات المتحدة تجاه هذه القضايا، ومنهم 

ستروب يرأس معهد بروكينغر . ، وكذلك مركز الدراسات األوروبية)محل تركيز هذا التقرير(

نائبا لمساعد وزير الخارجية األمريكي لشئون دول اإلتحاد  الذي عمل بالماضي تالبوت

وأصدر معهد بروكينغز العام الماضي كتابا . بقة خالل إدارة كلينتون األولىالسوفيتي السا

الدبلوماسية، : التواصل مع الهند: "الهندية تحت عنوان-لتالبوت عن العالقات األمريكية

  ". والديمقراطية، والقنبلة

. ٢٠٠٤ في نهاية عام  مليون دوالر٢٥٠ووصلت قيمة أجمالي ممتلكات المعهد ألكثر من 

عالوة على التبرعات والمنح المخصصة ) endowment(عتمد المعهد على أرباح وقف وي

وكثيرا ما يتمتع المعهد بمنح حكومية، يكلف من خاللها باحثي بروكينغز . للمشاريع البحثية

ويعمل بالمعهد . بتوفير معلومات وتحليالت محددة تلبية لرغبات الهيئات الحكومية األمريكية

ويعرف المركز بكونه .  من اإلداريين والموظفين المعاونين٢٠٠ ونحو ثا باح١٤٠أكثر من 

وتدل األرقام التالية عن مكانة المركز . المنتدى الرئيسي للمناقشات السياسية بالواليات المتحدة

  :في الساحة اإلعالمية األمريكية

  )٢٠٠٥حزيران- يونيو٣٠ حزيران حتى - يونيو١من(

 ١،٠٢٨ عالمية التي تجري بالمعهد في السنةمتوسط أجمالي األحاديث اإل

متوسط عدد المقاالت المنشورة تحت أسم باحثي بروكينغر بنيويورك تايمز وواشنطن بوست 

 ولوس أنجيلس تايمز

٥٧ 

 ٦٥ عدد الباحثين بالمعهد الذين عملوا بالقطاع الحكومي أو بالمؤسسات العالمية

 ٢٧ م لجان الكونغرسالمرات التي ظهر فيها باحثي بروكينغز أما

 ٥٦ عدد الكتب الصادرة عن المعهد

 ١٠٧ متوسط عدد الحاضرين لندوة من ندوات بروكينغز

 ١،١٦٤ عدد المرات التي يذكر فيها أسم بروكنغز بمؤسسات اإلعالم العالمية
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را في قطاع  في مقدمة أقسام األبحاث ببروكينغز حيث أستطاع المركز أن يحتل موقعا مؤثمركز سابانويأتي 

 رجل أعمال ،حيام سابان وسمي باسم المتبرع األساسي إلنشائه ٢٠٠٢وأسس المركز عام . الثينك تانكس

يعد سابان من كبار شخصيات ساحة الفن . دولي ولد باإلسكندرية في مصر، وهاجر إلسرائيل عن عمر صغير

من األفالم والمسلسالت السينمائية الكثير " سابان أنترتينمينت"واألعالم األمريكية حيث أنتجت شركته 

ومن الطريف أن أهم األدوار الروائية التي اقتبستها المشروعات السنيمائية للشركة شخصيات . والتلفزيونية

  . Power Rangersوباوار رينجيز " أكس من"

  الخبرات الحكومية بمركز سابان 
وضات السالم بين إسرائيل والفلسطين خالل  ولعل االسم يرتبط في اذهاننا بمفا مارتن إنديكيرأس المركز

. ٢٠٠٠ و ١٩٩٧إدارة كلينتون، وعمل إنديك بالماضي سفيرا في إسرائيل ومساعدا لوزيرة الخارجية ما بين 

 المدير السابق لشئون الخليج بمجلس األمن القومي أيضا خالل فترة كينث بوالكأما عن هيئة األبحاث فيديرها 

. جال خبرته العراق وإيران واألمن الخليجي والشئون العسكرية بالعالم العربيرئاسة كلينتون، ويشمل م

العاصفة " و"الصراع بين إيران وأمريكا: المعضلة الفارسية"وبوالك هو مؤلف لثالثة كتب شهيرة وهم 

 سابان وأنضم ألسرة باحثي مركز. "الفاعلية العسكرية  :العرب في الحرب" و "لماذا احتالل العراق؟: الخطيرة

 ، وليفريت كان مديرا لشئون الشرق األوسط بمجلس األمن الدولي وعمل سابقا لقسم فلينت ليفريتمؤخرا 

ومن أشهر مؤلفاته الحديثة . تخطيط السياسات بوزارة الخارجية وقبل ذلك عمل بجهاز االستخبارات األمريكي

 ومن أشهر أعضاء المركز. "شار بالنارمحاكمة ب: توارث سوريا "كتاب عن النظام السوري الحالي وعنوانه

 الخبير في شئون مكافحة اإلرهاب وكالعديد من زمالئه بالمعهد عمل بايمن أيضا بوكالة دانييل بايمن

  . االستخبارات المركزية

  مشروع بروكينغز للسياسة األمريكية تجاه العالم اإلسالمي
لمتحدة، سواء الرأي العام أم صناع القرار، وللمركز مشروعات عديدة تهدف لتحسين استيعاب الواليات ا

لطبيعة الشرق األوسط والعالم اإلسالمي في إطار االرتباطات السياسية واإلستراتيجية للحكومة األمريكية 

 بيتر سينغر الذي يرأسه  مشروع بروكينغز للسياسة األمريكية تجاه العالم اإلسالميفمثال هناك. بالمنطقة

إيجاد إجابات لألسئلة "ويهدف المشروع على حد تعبير المعهد لـ. هارفارد األمريكيةالباحث السابق بجامعة 

وخصوصا مسألة التنسيق بين ) أيلول(واالستفهامات العديدة التي أشارت إليها أحداث الحادي عشر من سبتمبر

  :هدفين أساسيين هما

  .الحاجة للحد من التطرف اإلسالمي المولد لإلرهاب. ١

  . عالقة إيجابية بين الواليات المتحدة والعالم اإلسالميضرورة بناء. ٢

المؤتمر السنوي الذي ينظمه المعهد بدعم مباشر من أمير دولة قطر الشيخ حمد ، ومن أبرز عناصر المشروع

وتجري وقائع المؤتمر بالعاصمة القطرية الدوحة، وتجذب زعماء من مختلف القطاعات . بن خليفة الثاني

حضر المؤتمر من . المؤثرة بالواليات المتحدة والعالم العربي) مي، االقتصادي، األكاديميالسياسي، اإلعال(
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مفكر إسالمي جمال البنا  من جريدة األهرام، وعزت إبراهيم، و سعد الدين إبراهيمالجانب العربي هذا العام

 رئيس الصادق المهديو الوزير الفلسطيني، محمد دهالن مؤسس جماعة األخوان المسلمين، وحسن البناوأخو 

كما تضمنت الئحة .  مدير المركز الفلسطيني لألبحاث السياسيةخليل الشقاقيحزب األمة الوطني بالسودان، و

الوضع الحالي للعالقة بين : ومن الموضوعات التي ناقشها المؤتمر. المشاركين مسئولين من الحكومة اإليرانية

الح السياسي واالقتصادي بالدول اإلسالمية، اإلرهاب، واإلعالم في العالم اإلسالمي والواليات المتحدة، اإلص

وقد نظم المركز العديد من المؤتمرات من خالل المشروع منها مؤتمر عن دور . المجتمعات اإلسالمية

المسلمين األمريكيين في تحسين عالقة الواليات المتحدة بالعالم اإلسالمي ومؤتمر آخر عن العلم والتكنولوجيا 

  . سياسية الواليات المتحدة تجاه العالم اإلسالميفي

 اإلسالمي يمارس مشروع بروكينغز للسياسة األمريكية تجاه -وبجانب المؤتمر السنوي لدعم الحوار األمريكي

. العالم اإلسالمي نشاطه من خالل مجموعة باحثين بالمعهد يناقشون أهم القضايا المتعلقة بالعالم اإلسالمي

 المستشار السابق وبيتر خليل أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميريالند، شبلي تلحميلباحثين وتضم مجموعة ا

وقد . ٢٠٠٣لجهاز األمن القومي بمجلس الحكم العراقي الذي ظهر مباشرة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 

اضيع مختلفة في ويصدر المشروع ورقات عن مو. عمل خليل من قبل بوزارتي الخارجية والدفاع األسترالية

 الباحث اآلن بمجلس العالقات الخارجية ستفين كوكفمثال كتب . موضوع العالقات األمريكية بالعالم اإلسالمي

Council on Foreign Relations بحثا عن الدور السياسي للمنظمات العسكرية بمصر وسوريا 

حثا عن مستقبل التعاون التكنولوجي بين  مؤخرا بمايكل ليفي ومايكل دارسيونشر باحثا بروكينغز . وباكستان

  .الواليات المتحدة والعالم اإلسالمي

  دليل العراق
يعتبر العراق الجديد محل اهتمام كبير بمركز سابان كما أنه أصبح في األعوام السابقة نقطة تركيز نشاط قطاع 

جية بمجلس الشيوخ السيناتور وقد دعا المعهد الشهر الماضي عضو لجنة العالقات الخار. الثينك تانك بأكمله

) شباط(ونظم المعهد في شهر فبراير .  لإلدالء برؤيته لمستقبل سياسة إدارة بوش في العراقجوزيف بيدن

  . بعد االنتخابات تحدث فيها كبار خبراء المعهدندوة عن مستقبل العراقالماضي 

والدليل عبارة عن تقرير عن . " العراقدليل "ومن أبرز إسهامات المركز الحديثة لصناع القرار األمريكي هو

األحوال الداخلية بالعراق متمثلة في مؤشرات دالة على حالة الخدمات العامة، نسبة الجرائم، الحالة االقتصادية، 

  . والمستوى األمني بأنحاء البالد، وغيرها من اإلحصاءات المهمة

  .يلوالجدوالن اآلتيان يعرضان مثاال للمعلومات الموجودة بالدل
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  ) شخصية قيادية مطلوبة٥٥ضمن (عدد أعضاء حزب البعث األحرار بالعراق 

 العدد الشهر

 ٦٥ ٢٠٠٣أبريل 

 ٥٣ ٢٠٠٣مايو 

 ٤٨ ٢٠٠٣يونيو 

 ٤٣ ٢٠٠٣يوليو 

 ٤١ ٢٠٠٣أغسطس 

 ٤٠ ٢٠٠٣سبتمبر 

 ٤٠ ٢٠٠٣أكتوبر 

 ٤٠ ٢٠٠٣نوفمبر 

 ٣٨ ٢٠٠٣ديسمبر 

 ٣٧ ٢٠٠٤يناير 

 ٣٥ ٢٠٠٤فبراير 

 ٣٤ ٢٠٠٤ مارس

 ٣٤ ٢٠٠٤ديسمبر -أبريل

 ٣٢ ٢٠٠٥يناير 

 ٣١ ٢٠٠٥فبراير 

 ٣١ ٢٠٠٥مايو -مارس

 ٣٠ ٢٠٠٥يونيو 

  ٢٠٠٣معدل البطالة بالعراق منذ مايو 
 (%)المعدل  الشهر

 %٦٠ -٥٠ ٢٠٠٣يونيو 

 %٦٠ -٥٠ ٢٠٠٣أغسطس 

 %٥٠ -٤٠ ٢٠٠٣أكتوبر 

 %٥٥ -٤٥ ٢٠٠٣ديسمبر 

 %٤٥ -٣٠ ٢٠٠٤يناير 

 %٤٥ -٣٠ ٢٠٠٤ير فبرا

 %٤٥ -٣٠ ٢٠٠٤مارس 
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 %٤٥ -٣٠ ٢٠٠٤أبريل 

 %٤٥ -٣٠ ٢٠٠٤مايو 

 %٤٠ -٣٠ ٢٠٠٤يونيو 

 %٤٠ -٣٠ ٢٠٠٤يوليو 

 %٤٠ -٣٠ ٢٠٠٤أغسطس 

 %٤٠ -٣٠ ٢٠٠٤سبتمبر 

 %٤٠ -٣٠ ٢٠٠٤أكتوبر 

 %٤٠ -٣٠ ٢٠٠٤نوفمبر 

 %٤٠ -٢٨ ٢٠٠٤ديسمبر 

 %٤٠ -٢٧ ٢٠٠٥يناير 

 %٤٠ -٢٧ ٢٠٠٥فبراير 

 %٤٠ -٢٧ ٢٠٠٥مارس 

 %٤٠ -٢٧ ٢٠٠٥أبريل 

 %٤٠ -٢٧ ٢٠٠٥مايو 

  

  

 الذي كان عضوا بوفد حكومي سافر Michael O'Hanlonو يرأس هذا المشروع الباحث مايكل أوهانلن 

  . للعراق لتقييم عملية إعادة بناء العراق بعد الحرب

  

  نقالَ عن تقرير واشنطن
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :لعددمقدمة ا
أربعـة   علـى    يسلط الـضوء  ،  األمريكيبروكينغز   معهد    مهم منشور في موقع    لموضوع في هذا العدد ترجمة   

، وقد تم التطرق الـى هـذه        إجتثاث البعث وتقسيم الثروة النفطية ومدينة كركوك      البطالة و  :مواضيع أساسية 

  ).عراقيتينقصة مدينتين ( الحادي والخمسونالمواضيع في األعداد السابقة مثل العدد

التعريـف بمعهـد    تـم    ،   ومدى تأثيره على صناع القرار األمريكـي       ولمعرفة أهمية هذا المقال األستراتيجي    

 من خالل تقرير منشور     –  هذا المعهد القديم والذي ترجع بدايات تأسيسه الى أوائل القرن الماضي           -بروكينغز

  .تقرير واشنطن: في موقع

  

 أبالغ اذا ماقلت ان ماحدث فى العراق فى السنتين االخيرتين كان متميزا وملهما ـ حتى ال،بالتأكيد

فى مدى نجاح االمور االخرى على االرض فى هذا ، بقوة، بالنسبة لشخص مثلي الذى أصبح يشك

 ومع ذلك، الموقف االمني سيىء باالقليم االوسع، الموقف السياسي، االقتصاد راكد الى حد بعيد. البلد

  فالسياسيون والديمقراطية يعطون االمل
  

تذكرنا ان ، بضعة اشهر مضت، فمثلما  انتخابات حماس فى االراضى الفلسطينية، على كل حال

فعلى الموقف العراقي الحالي أن يقنعنا إن بناء أمة جديدة ، الديمقراطية ليست هى مجرد انتخابات

فى النهاية ، الديمقراطيات. ل حكومات جديدة هو ليس مجرد  الذهاب الى صناديق االقتراع وتشكي

 شعوبها وتأمن حقوق اقلياتها وتساعد اقتصادياتهم على النمو و ازدهارشعوبهم وان يينبغى أن تحم

.  تكون ناجحةيبنفس الجدية لك، على االقل، يتأكدوا من أن الجولة القادمة من االنتخابات ستكون

  جندةيحتاج العراق الى أن يسير على هذه اال
 

إننا بحاجة ماسة اليجاد طريقة لدمج عرب سنة : واكثر صراحة، ولوضع االمور بشكل مختلف

إن بعض قياداتهم يتعاونون فى محاوالت تشكيل حكومة ، بالتأكيد. العراق فى سياسات البلد

  إئتالف داخل المنطقة الخضراء
 

من السنة الزال يدعم % ٩٠ن تمايل إظهر أالند فى كانون الثاني يولكن استفتاء قامت به جامعة مير

الهجمات ضد قوات الواليات المتحدة ومايقارب نصفهم يدعمون الهجمات على القادة السياسيين 

  لبلدهم والمؤسسات االمنية

  

هذه هى مجموعة من الناس من خمسة ماليين ممن يشعرون بالمرارة و هم بالوقت الحاضر 
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 عة اعظم مما نحن نقوم بقتلهم و اعتقالهميتكاثرون ويساعدون ويغذون التمرد بسر
 

الحاجة لبناء االقتصاد ، لكن هذه المقترحات االربعة تركز على االجندة السياسية التى  غالبا ما تنسى

  :العراقي واعطاء سنته العرب حصة اكبر فى مستقبل البلد 
 

  :إيجاد فرص العمل )١(

 :نإعادة تأهيل المستويات الدنيا من البعثيين السابقي )٢(

 :توضيح من هو المسيطر على النفط )٣(

  :حل مشكلة كركوك )٤(
 

فإن معظم السنة العرب المحترفين ليس لهم حصة أكيدة بإقتصاد المستقبل والنظام  ، ونتيجة لذلك 

ه الن لهم كل االسباب لمغادرة ئفإن االقتصاد قد يحرم من خبرا، وطالما ان هذا الوضع قائم.السياسي

 و يميل لدعم االرهابيينومن بقي منهم فه، البلد 
 

ان هذا ، من مجموع عائدات النفط% ٩٥علما  ان النفط يشكل ثلثي الناتج االجمالي الوطني  و

فإن الغموض فى الوقت الحالى يتسبب فى إثارة  غضب السنة ، لسوء الحظ . الموضوع شائك حقا 

  مرة ثانية
 

،  النفط ثروة مشتركة بين كل العراقيينبأنأصدقاؤنا من الكرد والشيعة بحاجة الى أن يقتنعوا  

  يتقاسمونها بالتساوي على قاعدة كل فرد  وبشكل دائم
 

كركوك المدينة العراقية الشمالية يدعي بها الكرد ولكن السنة العرب يسكنونها بشكل واسع كما 

  نها برميل بارودإ، يدعي بها التركمان فى الوقت الحاضر
 

أراضيهم من دون تعويض مناسب لبناء بيوت جديدة او برنامج عمل لمساعدتهم للبدء ولكن اذا ما دفع السنة خارج 

بحياة جديدة فى مكان آخر ـ او اعتقدوا ان النفط تحت كركوك سوف تجرى محاصصته معهم ـ فإن ذلك سيكون 

  وهذا الغضب سيترجم الى المزيد من التجنيد والدعم ـ للتمرد.سببا شرعيا لغضبهم 
 

يستطيع جنودنا البدء ي وبناء بلد يستطيع فعال ان يقف على قدميه لك، على مساعدة الحكومة العراقيةدعونا نركز 

  بالعودة الى الوطن    
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  ينبغى والدة الحكومة العراقية الجديدة

  ٢٠٠٦ حزيران ١٨ - ساندييغو-اتحاد  تربيون

زميل أقدم دراسات السياسة / نلونا وهأشيل يم

  نغزمعهد بروكي/ الخارجية

تركزمعظم انتباه االدارة االمريكيـة     ، لمدة عامين   

ة يفى العراق على خلق بعـض المعـالم الرئيـس         

 تم نقل الـسيادة     ٢٠٠٤فى حزيران    .للديمقراطية

الى حكومة عراقية مؤقتة والتى حكمت بموجـب        

مجموعة قوانين مؤقتة ساعد بول بريمـر علـى         

فـى كـانون    . التفاوض من اجلها قبل ذلك التأريخ     

البنفـسجي  جرت انتخابات االصـبع     ٢٠٠٥يثانلا

ثـم   . المشهور واختار العراقيون برلمانهم المؤقت    

ثم كتب دستور فى ذلك      ،شكلت حكومة فى الربيع   

 .ولاالالصيف واقر فى انتخابات عامة فى تشرين        

جرت انتخابات برلمـان الفتـرة      ،ولاالفى كانون   

ترة الكاملة التى قادت الى تشكيل حكومة عراقية لف       

فى هذا الصيف ستتم مراجعـة الدسـتور        . كاملة  

  .وتعديله 

لقد وصلنا الى نهاية سلسلة االمور      ، على كل حال  

انها . التى هى  بمثابة  حجر الزاوية فى  السياسية         

ما تم انجازه فى سنتين متواصـلتين         .مسألة وقت 

يعادل ما ينجزه االمريكان نموذجيا فى بلـدهم ـ   

ثـم انتخابـات     ،انتخابيةمواقف  ، ةحمالت مستمر 

لقد حـان الوقـت للحكومـة ان         .تتبعها مشاحنات 

  .تنهض للعمل 

أبالغ اذا ماقلت ان ماحدث فى العـراق        ال  ، بالتأكيد

فى السنتين االخيرتين كان متميزا وملهما ـ حتى  

فـى  ، بقوة، بالنسبة لشخص مثلي الذى أصبح يشك    

مدى نجاح االمور االخرى على االرض فى هـذا         

الموقـف  ، االقتصاد راكد الـى حـد بعيـد       . البلد

، الموقف االمني سيىء باالقليم االوسـع     ، السياسي

  .ومع ذلك فالسياسيون والديمقراطية يعطون االمل 

فمثلمـا  انتخابـات حمـاس فـى         ، على كل حال  

تذكرنا ، بضعة اشهر مضت  ، االراضى الفلسطينية 

فعلـى  ، ان الديمقراطية ليست هى مجرد انتخابات     

العراقي الحالي أن يقنعنـا إن بنـاء أمـة          الموقف  

جديدة هو ليس مجـرد  الـذهاب الـى صـناديق        

، الديمقراطيات. االقتراع وتشكيل حكومات جديدة     

فى النهاية ينبغى أن تحمى شعوبها وتأمن حقـوق         

اقلياتهــا وتــساعد اقتــصادياتهم علــى النمــو و 

ازدهارشعوبهم وان يتأكدوا من أن الجولة القادمـة        

بنفس الجديـة   ، على االقل ، خابات ستكون من االنت 

يحتاج العراق الى أن يسير على     . لكى تكون ناجحة  

  .هذه االجندة

إننا : واكثر صراحة ، ولوضع االمور بشكل مختلف   

بحاجة ماسة اليجاد طريقة لدمج عرب سنة العراق        

إن بعـض قيـاداتهم     ، بالتأكيـد . فى سياسات البلد  

إئتالف داخل يتعاونون فى محاوالت تشكيل حكومة 

  . المنطقة الخضراء

 فى كانون   جامعة ميرى الند  ولكن استفتاء قامت به     

من السنة الزال يدعم    % ٩٠الثاني اظهر ان تمايل     

الهجمات ضد قوات الواليات المتحدة ومايقـارب       

نصفهم يدعمون الهجمات على القـادة الـسياسيين        

   .لبلدهم والمؤسسات االمنية

ن خمسة ماليين ممن    هذه هى مجموعة من الناس م     

يشعرون بالمرارة و هم بالوقت الحاضر يتكاثرون       

ويساعدون ويغذون التمرد بسرعة اعظم مما نحن       

  .نقوم بقتلهم و اعتقالهم
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ان مقتل ابو مصعب الزرقاوى قد يغير من هـذه          

غير ان سنتين من العمـل تـوحى ان           ،الديناميكية

  . محصلة  القوى ال تعمل لصالحنا 

ساعد الحكومة العراقية ان تنـزل الـى    لذا دعونا ن  

على االقل اربعة   ، كنقطة بداية   ، المطلوب  .العمل  

سـتكون  ، اضافة اليها . انواع من الجهود الرئيسة   

هنالك حاجة لمستوى معين من القـوة العـسكرية         

ولو لعدد قليـل     ،مريكية فى العراق لعدة سنوات    اال

منها وذلك لتدريب و اسناد القـوات العراقيـة ـ    

للمساعدة فى التأكد من عدم االنزالق فى حـرب         و

 لكـن هـذه     .خـر   اهلية بعضهم ضد البعض اآل    

المقترحات االربعة تركز على االجنـدة الـسياسية     

الحاجـة لبنـاء االقتـصاد      ، التى  غالبا ما تنسى    

العراقي واعطاء سنته العرب حـصة اكبـر فـى          

  :مستقبل البلد 

قريـب  العراق اليوم هو    : يجاد فرص العمل  إ )١(

ان . من حالة الواليات المتحـدة فـى الثالثينيـات        

، بقدر ما نحن نروج لهـا     ،اقتصاديات السوق الحر  

وتزايد  ،هنالك ازمة ثقة   .فهى غير كافيه بحد ذاتها    

من ان العراقيين يحتاجون الى ضـربة        ،فى االمل 

على الكتف ليتنبهوا  الى ان لهم حصة فى مستقبل          

% ٣٠ن  أالعام ظهـر  بموجب استفتاء للرأى    . البلد

% ٢٠وان  .مــن العــراقيين واثقــين بالمــستقبل

ان علينـا ان نـساعد      ، يعتقدون ان االقتصاد جيد   

الحكومة العراقية لتزود مواطنيها بجرعة بـسيطة       

   .يمن التفكير االيجاب

 FDR كمـا فهمتهـا      ،ان ابسط الطرق لفعل ذلك    

هى ضمان عمل  بمرتـب      ، خالل الكساد االعظم  

عـدا المجـرمين المعـروفين      (ىبسيط لكل عراق  

يريد عمـال للـسنوات الخمـسة ـ     ) واالرهابين 

قد تكون هذه االعمال فى مجـال         .السبعة القادمة 

او قـد   ،  كـين بـوالك   كما يقول زميلى    ، الزراعة

فـى   . والـصحية  ةيكونوا فى  مجال التنمية الريفي     

قد يحتاجونهم فى مجرد تنظيـف سـياج         ،الحقيقة

ما يعطيهم ذلـك مظهـرا      طال، معين بشكل متكرر  

ايجابيا  اكثـر و يقلـل مـن احتمـال التحـاقهم             

ن إخرو ن ف  اذا ما ساعد المتبرعون اآل    . بالمتمردين

تكاليف هذا العمل بالنسبة للواليات المتحـدة قـد         

او اقـل ممـا      ، سنويا دوالربليون  ) ١(يصل الى   

نصرف على العمليات العسكرية فى العراق فـى        

علـى  ، ن الكلفة إف، كذلك  ان لم تكن    . اسبوع واحد 

بليـون   ) ٣(بليون الى   ) ٢(لن تزيد عن  ، كل حال 

ـ  يسنوياـ والت دوالر   ن نـصرفها لـيس     أ ي ينبغ

بقدر ما هى لصالح جنودنا      ،كحسنة على العراقيين  

  .بالذات

عادة تأهيل المستويات الدنيا مـن البعثيـين        إ) ٢(

 ان استفتاء الخريـف الماضـى علـى         :السابقين

 ان البعثيين غير الملطخة     ،بت قاعدة الدستور  قد اث   

ياديهم بدماء العراقيين يمكن الحاقهم بالمجتمع ثانية أ

عمالهم السابقة ويكون لهم مستقبل فى      أليستعيدوا  ،

مليون بعثى سابق   ١ ،٥وحيث ان  اكثر من       .بلدهم

ولكـن   .فهذا امر يبشر بـالخير    ، قد التحقوا بالفعل  

ونتيجـة   .جاغلب الظن ان العملية تضعف بالتدري     

فإن معظم السنة العرب المحترفين ليس لهم       ، لذلك  

ــام    ــستقبل والنظ ــصاد الم ــدة بإقت ــصة أكي ح

فإن االقتصاد  ، وطالما ان هذا الوضع قائم    .السياسي

ه الن لهم كل االسباب لمغادرة      ئقد يحرم من خبرا   

  .ومن بقي منهم فهو يميل لدعم االرهابيين، البلد 

لم يكن  : لى النفط توضيح من هو المسيطر ع    ) ٣(

الدستور العراقى واضحا فى من يـسيطر علـى         
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بغـداد ام    ،مستقبل الثروة النفطيـة فـى العـراق       

علما  ان النفط يـشكل ثلثـي النـاتج          .المحافظات

من مجمـوع عائـدات     % ٩٥االجمالي الوطني  و   

، لسوء الحظ   . ان هذا الموضوع شائك حقا      ، النفط

فى إثـارة    فإن الغموض فى الوقت الحالى يتسبب       

معظم هذا الغـضب ال      .( غضب السنة مرة ثانية   

ولكن هذا ليس سببا كافيـا      ، مبرر له وغيرمناسب  

 .).ماليين نسمة يـصابون بـالجنون      خمسة   لنجعل

من " حصتهم  العادلة  "قل من   أنهم يسيطرون على    إ

االرض التى تحت منـاطقهم   (ثروة العراق النفطية    

، الـنفط من تقديرات عائدات   %١٠-٥تحتوى على   

صدقاؤنا مـن   أ)من السكان    %٢٠مع انهم يشكلون  

ن الـنفط  بـأ الكرد والشيعة بحاجة الى أن يقتنعوا         

يتقاسـمونها  ، ثروة مشتركة بين كـل العـراقيين      

الزال  .بالتساوي على قاعدة كل فرد  وبشكل دائم       

 هناك مجال لالبداع فى كيفية تقسيمها ـ بعـضها  

، لعـراقيين    االفـراد ا   علىيمكن ان ينفق مباشرة     

خر الى المحافظات   والبعض اآل ، بعضها الى بغداد    

   .يساس أولكن مبدأ المساواة  .حسب نسبة نفوسهم

كركوك المدينة العراقيـة     :حل مشكلة كركوك  ) ٤(

الشمالية يدعي بها الكرد ولكـن الـسنة العـرب          

يسكنونها بشكل واسع كما يدعي بها التركمان فـى         

ادعاء الكرد انها   .رودانها برميل با  ، الوقت الحاضر 

 ولكن اذا   . صحيحا اامر)فى الغالب   (لهم ربما كان    

ما دفع السنة خارج أراضيهم مـن دون تعـويض          

مناسب لبناء بيـوت جديـدة او برنـامج عمـل           

لمساعدتهم للبدء بحياة جديدة فى مكان آخـر ـ او   

اعتقدوا ان النفط تحت كركـوك سـوف تجـرى          

ا شرعيا محاصصته معهم ـ فإن ذلك سيكون سبب  

وهذا الغضب سيترجم الى المزيـد مـن        .لغضبهم  

 الحاجة  يهذه المسألة تقو   .التجنيد والدعمـ للتمرد  

ظافـة  إالى برنامج عمل وجهود بنفس المجـال ب       

خـرين  االموال من الواليات المتحدة والممولين اآل     

 تتبنـى   يمما قد يساعد باقناع الحكومة العراقية ك      

  .ذلك

وربما لـم    .كبيرة بال شك  ن هذه الملفات االربعة     إ

ولكنها  ،كيدأبالت ،تكن هى الوحيدة فى العراق اليوم     

وبنفس االهمية  . ستكون بداية مقبولة لالستمرارفيها   

خلـق   ،وجود سياسيين بمـا فيـه الكفايـة        ،كذلك

دعونا . و المنطقة الخضراء  ، انتخابات  ، تحالفات  

وبنـاء بلـد    ، نركز على مساعدة الحكومة العراقية    

ـ       يستطيع يـستطيع  ي   فعال ان يقف على قدميه لك

      .جنودنا البدء بالعودة الى الوطن

 ــــــــــــــــــــــ

ان االراء التى طرحت فى هذا المقال تعبـر         : مالحظة  

 ياو مـوظف  عن وجهة نظر الكاتـب ولـيس الكـادر        

  زغنيمؤسسة بروك

  


