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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 الجدل الحالي حول    تناول والذي ي  ،مجلس العالقات الخارجية   منشور في موقع     لملف مهم  في هذا العدد ترجمة   

دور فهنـاك تقريـر يتنـاول       . السياسة الجديدة التي ستتبعها الواليات المتحدة في العـراق        خيارات وبدائل   

 تغيير  ، وهناك مقالة من مجلة التايم تتحدث عن إحتمال        كمستشارين في القوات المسلحة    األمريكان في العراق  

 يتحدث مجلس العالقات الخارجية رئيس  ريتشارد هاسقابلة مع، وأخيراَ هناك منوري المالكيرئيس الوزراء 

  .فيها عن آفاق سياسة الواليات المتحدة الخارجية

  :يلي أهم األفكار الواردة في هذا العددفيما 

  إن التقدم في تدريب وتجهيز وإعداد قوات األمن العراقية يجري بشكل أبطأ عما هو معلن
 

  يقول الخبراء أن مهمات المستشارين تحتاج إلى الوقت
 

يقول المسؤولون في الجيش األمريكي أن هنالك نقص في المهارات القيادية للضباط العراقيين باإلضافة إلى صعوبات 

  التجنيد ويعود هذا إلى أنه بعد سقوط بغداد تم حل جيش صدام وحتى الرتب العالية منه
 

أنه من المحزن أن يثق الجنود العراقيون " وهو مساعد سابق لوزير الدفاع" بنك ويست" في نيويورك تايمز، كتب

  "بالمستشارين األمريكيين أكثر من ثقتهم بحكومتهم
 

المقاتلة قد ُيعـّرض جنود الواليات المتحدة إلى يقول النقّاد أن زيادة عدد المستشارين مع نقصان في عدد القوات 

  قالخطر وقد ُيزيد الفوضى في العرا
 

 سنوات، أو ربما أطول من ذلك، لكي يتم تدريب القوات ٥-٣ُيقّدر الخبراء أن األمر سيستغرق على األقل من 

  االعراقية بشكل جيد وهذا يستند إلى أمثلة ناجحة لمكافحة التمرد في الفلبين وماليزي
 

يقول مسؤولون عسكريون أن المشكلة في العراق تكمن في أنه ال نوجد قوات خاصة كافية لتدريب القوات المحلية 

  ألن معظمها مشغولة بعمليات أخرى
 

  رأشه٥-٤ين يقول مسؤولون عسكريون أن التدريب الصحيح للمستشارين األمريكان قد يستغرق ب
 

أن مثل هذه "ولكن يكتب كوردسمان وهو خبير في مكافحة التمرد في مركز الدراسات اإلستراتيجية الدولية قائالً  

ُيضيف أن المشكلة تكمن في أن تقديرات الواليات المتحدة ". التقارير تكون مضلّلة إلى درجة أنها عملياً غير صحيحة

  كاقيين الذين تم تدريبهم ولكنهم تركوا الجيش بعد ذلال تعكس بصورة صحيحة األعداد الكبير للجنود العر
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ـّقة  يقول كوردسمان وخبراء آخرون أنه من غير المرّجـح أن يتم تنفيذ خطط رئيس الوزراء نوري المالكي المتعل

  ٢٠٠٧يران عام بنقل الواجبات األمنية إلى العراقيين في حز
 

هنالك شكوك تُساور مستشاروا بوش المقربين حول ما إذا كان باستطاعة المالكي حل المليشيات الشيعية، إعادة 

وتأمين الحماية ضدهم، والقيام بتنازالت أخرى ألجل إعطاء تأهيل البعثيين السابقين، القضاء على كافة أنواع التمرد 

  الُسنة حصة أكبر في السلطة
 

أوحى هاليدي في محاولة لفصل المالكي من االئتالف الشيعي وعزل مقتدى الصدر، وذلك من خالل بناء إئتالف 

  صدرمنافس داخل البرلمان بحيث تمكنه من القيادة وإدارة الدولة بدون مساعدة وتأييد ال
 

قد يبدو رجل الدين المعمم وحليف إيران شريك غير محتمل للرئيس بوش، لكن زيارته للبيت األبيض في األسبوع 

الماضي بناءاً على دعوة بوش قد أعطت اإلشارة إلى أن الواليات المتحدة قد ترى فيه العامل المحرك لحدوث التغيير 

  في الخطط والتكتيكات السياسية
 

أنه يمتلك قوة برلمانية، والتي من : ي ورغبة الواليات المتحدة بعزل الصدر ُيقّدم للحكيم فرصة وهي لكن عجز المالك

تقترح موجة اللقاءات المعلنة في بغداد بين ممثلي المجلس األعلى . الممكن أن تُساعد في إنشاء ائتالف حاكم جديد

زيارة الهاشمي للبيت األبيض، بأن تغييراً سياسياً قد يكون للثورة اإلسالمية واألحزاب الُسنية والكردية، باإلضافة إلى 

  بالفعل في الطريق
 

لـكن حتى إذا نجحت المحاولة لخلق ائتالف حاكم بوجود أو عدم وجود المالكي، فقد تساوي أكثر بقليل من إعادة 

 عجزاً –العرقية والطائفية  بسبب انتماءاتهم السياسية -اختيار األدوار من بين مجموعة من الالعبين الذين أوجدوا

  سياسياً مفجعاً في العراق
 

اننا مضينا الى أبعد من النهاية،واليمكن وضع اللوم في الفشل على الواليات المتحدة ،  "انها في االساس طريقة للقول

ايات حول  إنه بداية جهد لتشكيل او صياغة رو٠"ان الفشل سببه ببساطة هو عدم تمكن العراقيين من القيام بدورهم

  سبب ضياع العراق ، اذا كان في الواقع يؤول الى الضياع
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  التحليل اليومي

  الئحة خيارات للعراق 

   ٢٠٠٦ / كانون األول  / ١٤

  اليونيل بيهنر : إعداد 

مع التغير الذي حصل في الكـونغرس ، انتـزع          

و ,  عن العراق عناوين الـصحف       التقرير الحرج 

د ذو آراء مختلفة عن سابقه ،       جاء وزير دفاع جدي   

لقد .   في التغيير    ةوبدت سياسة الرئيس بوش متزن    

اً في هذا الموضوع حتـى      يجل بوش خطاباً رئيس   أ

التقـارير  بداية العام القادم إلتاحة الفرصة لدراسة       

مع إشاعة تدور حول احتمـال       . المحلية األخرى 

لعـدد القـوات    ) LAT ( قصيرة المدى   زيادة تبنيه

ن هي  ة األقوى لحد اآل   راإلشا. ية المنتشرة   األمريك

.  ألي انسحاب مبكر للقطعـات        يرفض الدعوة  انه

وبينمـا تقتـل الـسيارات المفخخـة        , في العراق   

والهجمات األخرى العراقيين يومياً ومع تزايد العدد  

  .نهم يبحثون عن الحماية من الميليشيات المحلية إف

ادهـا   الخطة األخيرة للقضاء علـى العنـف ، ق        

ولون العراقيون ، وتتحمل القوات العراقيـة       ؤالمس

المسلحة المسؤولية األمنية في العاصمة ، تـاركين        

ليقاتل الجهاديين األجانب بحرية    الجيش األمريكي   

وهنـاك خطـة    ) . SFChron (االنبارفي منطقة   

اخرى ابتكرها القائد االمريكي الخارج من العراق       

 بتحويـل نـصف      ، ارليش بيتر   الليفتنانت جنرال 

األلوية القتالية الخمسة عشر للجيش االمريكي الى       

ـ  مستشاريين ، وتعزيز عدد المتدربين الـى        ة ثالث

فاعلية المستشاريين  ) . الواشنطن بوست  (أضعاف

 هفي تدريب القوات العراقية قد درسـت فـي هـذ      

  )١(.ة الجديدالخلفية

ولكن الفعالية العسكرية والمهمات التدريبيـة مـن        

 لن تحل محنة العراق   دم سياسي مهم سوف     دون تق 

مركز الدراسات   من   مانسنتوني كورد أ، كما يقول    

ومثل هذا التقدم قد تأجل  . االستراتيجية والدوليـة  

وسط انقـسامات حكوميـة حـادة علـى ملفـات           

المصالحة الوطنية ، ومحاصصة العائدات ، ودور       

في األسابيع األخيرة ، اتصل بـوش       . الميليشيات  

 عبـد العزيـز الحكـيم      بالقادة الكرد والتقى     هاتفياً

 الـزعيم   وطارق الهاشـمي  الزعيم الشيعي البارز    

  .السني البارز 

وتعزز تصور البيت األبيض بترجيح بدائل لحكومة 

كل من  . )٢( )التايم (نوري المالكي رئيس الوزراء   

هنـاك   . "المـالكي  قـد انتقـدا      الحكيم والهاشمي 

ي ليس فـي مركـز      ن المالك أإحساس متزايد على    

مدرسة البحرية   من   الف سب غكما يقول   " السلطة

المسؤولون األمريكـان   . المحاضرة في هذه    العليا

انتقدوا القائـد العراقـي إلخفاقـه فـي مواجهـة           

 مقتدى الـصدر  الميليشيات او رجل الدين الشيعي      

حيث ُأتهم جيش المهدي بتأجيج العنف في جنـوب         

  .بغداد والمناطق الفقيرة فيها 

 صناع السياسة األمريكان قد واجهوا عـدد مـن         

  :ال واحد منها مضمون النجاح, السيناريوهات

-------------  

 تمت ترجمة هذه الخلفية في الصفحات التالية، وهي         ) ١(

: وحدات أخرى غير مرئيـة فـي العـراق        : تحت عنوان 

  نالمستشارو

تمت ترجمة هذه المقالة في الصفحات التالية، وهـي          ) ٢(

فـي  " بتعـديل وزاري  " وضع األساس للقيام   :وانتحت عن 

  العراق
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ئتالف منافس من المعتدلين الـشيعة      إيجاد  إ أحدها  

 ، المـالكي والسنة لعزل الصدر ورفع الضغط عن    

. متنانه لرجل الدين الـشيعي      إسير  أالذي يبدو انه    

 –بخطـة ثمـانون     الخطة األخرى مـا تـسمى         

 خلف  بأن ترمي بثقلها  ,  وهي لواشنطن  – عشرون

 بالمائة من السكان    ٨٠الشيعة والكرد الذين يمثلون     

. ن لم يكـن عـسكرياً       إالعراقيين ودعمهم سياسياً    

أي : والسيناريو الثالث هو سيناريو الوضع الراهن       

تجاه المصالحة الوطنية والعفو    إاالستمرار بالدفع ب  

جتثاث البعث لجلب الـسنة     إالعام ، وتغيير عملية     

هارات التكنوقراطية الـى    العرب من أصحاب الم   

الحكومة ومحاولة العمل كوسيط نزيه بين الفصائل       

   . المتناحرةالعراقية

ن قـدرة   إ يقول   مجموعة دراسة العراق  ن تقرير   إ

الواليات المتحدة على التأثير على األحـداث فـي         

وأخـذاً بهـذه    . العراق تضمحل بمرور الوقـت      

قال بعض الخبـراء ، بـضمنهم رئـيس         , الحقيقة

نه أ  ن هاس أارد  تشري العالقات الخارجية  سجلم

 "توقف خـسائرها  "ن  أينبغي على الواليات المتحدة     

كلما أسرعت الواليات المتحـدة     "نه  أضاف  أو )٣(

بتشكيل سياستها لحقبة ما بعد العراق كـان ذلـك          

  " .فضلأ

----------  

تمت ترجمة هذه المقابلة في الصفحات التالية، وهـي          )٣(

قرير العراق يمنح بوش أفضل  فرصـة        إن ت : تحت عنوان 

  متوفرة للتقدم

  

  

  

  الخلفية

: في العـراق  غير مرئية   وحدات أخرى   

  مستشارونال

  تحريركاتب هيئة ال/  هنريونيل بيال: المؤلف 

٢٠٠٦ /١٤/١٢  

  مقدمة
ن التقدم في تدريب وتجهيز وإعداد قوات األمـن         إ

وبعـد  . العراقية يجري بشكل أبطأ عما هو معلـن       

 سنوات، بقيت قوات الجيش والشرطة      ثالثمرور  

ّـ   الة إذ يشوبها الفساد والـوالءات      العراقية غير فع

ولغرض . المتعددة باإلضافة إلى نقص التجهيزات      

اإلسراع في نقل المسؤولية األمنية إلى العـراقيين        

ضاعفت القوات األمريكية جهودها لضم عدد أكبر       

إن تقرير  . من مستشاريها إلى قوات األمن العراقية     

 ُيوصـي بزيـادة     مجموعة دراسة الشأن العراقي   

 ٢٠,٠٠٠-٤,٠٠٠ا خمسة أضعاف أي مـن       قدره

ن الخبراء يقولـون    إومع ذلك ف  . مستشار أمريكي 

بأن مجاميع المستشارين هذه تحتاج إلى وقت كمـا      

  .أنهم يختلفون بكفاءتهم

  هو غرض المستشارين في العراق؟ ما
إّن مجاميع المستشارين هـذه أو فـرق االنتقـال          

العسكرية تقوم بتدريب القـوات العراقيـة علـى         

تضم . عمليات حفظ النظام واألمن ومكافحة التمرد     

) وهي مؤلفة من خمسمائة جندي    ( كل كتيبة عراقية  

حوالي اثني عشر مستشـاراً وهـذا يعنـي أنهـم          

يعيشون ويتدربون ويقاتلون إلى جانـب أقـرانهم        

 يقول الخبراء أن مهمات المستـشارين       .العراقيين

 وهـو أسـتاذ     كالف سيب يقول  . تحتاج إلى الوقت  
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مساعد في الكلية البحرية للدراسات العليا وضابط       

أن المـسألة   "  سابق في القوات الخاصة األمريكية    

ليست تدريباً على الرماية والتي يمكن أن تتم في         

غضون أيام ولكن المسألة تتعلق بعمل العالقـات        

 أي  -القيادية وأعمال التمويل وكذلك األخالقيـات     

ت سـلطة   مسألة الوالء إلـى حكومـة مدنيـة ذا        

 حيث يجب أن يكون هذا أكثر من الوالء         -مركزية

يقوم المستشارون بتـدريب أقـرانهم      . "إلى القبيلة 

العراقيين على كيفية القيام بمهمات مكافحة التمرد       

يقول المسؤولون في الجيش األمريكـي أن       . بكفاءة

هنالك نقص فـي المهـارات القياديـة للـضباط          

لتجنيد ويعـود   العراقيين باإلضافة إلى صعوبات ا    

هذا إلى أنه بعد سقوط بغداد تم حل جيش صـدام           

  . وحتى الرتب العالية منه

  ما هي فوائد ضم مستشاري القوات األمريكية؟
أن مؤيدي مسألة وجود المستـشارين يقولـون أن         

توفر أعداد كبيرة من فرق المستشارين يؤدي إلى        

ـّحة العراقيـة         اإلسراع في تدريب القوات المـسل

ـّ ن نوعيتها كما ُيساعد على إعادة الثقة في        ويحـس

يقول مسؤولون في وزارة الدفاع     . القوات العراقية 

 حالـة خيانـة     اآلناألمريكية أنه لم تحصل لحـد       

نيويـورك   فـي    .للمستشارين من القوات العراقية   

 وهو مساعد سابق لوزير     "بنك ويست " ، كتب تايمز

ـ       " الدفاع ون أنه من المحزن أن يثق الجنود العراقي

 ".بالمستشارين األمريكيين أكثر من ثقتهم بحكومتهم     

أن المستشارين ُيطالبون بأداء جيد     " ويستوُيضيف  

". وبوقف تمويل الوزارات المتمـردة فـي بغـداد        

باإلضافة إلى ذلك يقوم المستشارون بدور المراقبة       

حيث يختارون أجهزة االستخبارات وكذلك القـادة       

كمـا  . اءة العاليـة  العسكريين العراقيين ذوي الكف   

ُيساعدون على منع الضباط النظاميين من التورط       

في عمليات قتل غير قانونية أو أعمال عنف طائفية      

  .أو ترك الخدمة في الجيش

  ما هي بعض مشاكل هذه الخطة؟
اد أن زيادة عدد المستشارين مع نقـصان        يقول النقّ 

 قد ُيعـّرض جنود الواليات   في عدد القوات المقاتلة   

 . حدة إلى الخطر وقد ُيزيد الفوضى في العراق       المت

معهـد واشـنطن     وهـو مـن      كسمإأندرو  يصف  

الطريـق  "  هذه المسألة بأنها   لسياسة الشرق األدنى  

 ألن هؤالء المستشارون يكونون أكثر      "إلى الكارثة 

 ُيقّدر الخبراء أن األمر سيستغرق      .عرضة للهجوم 

 سنوات، أو ربما أطول مـن       ٥-٣على األقل من    

ك، لكي يتم تدريب القوات العراقية بشكل جيـد         ذل

وهذا يستند إلى أمثلة ناجحة لمكافحة التمـرد فـي          

في مؤتمر للشؤون الخارجية كتب     . الفلبين وماليزيا 

    وهو عضو أقدم فـي وزارة الـدفاع        يدلاستيفن ب 

سيتم في الوقت نفسه ضم وحدات صغيرة كقوات        "

ـّالة   ". مقاتلة فع

المـشكلة األخـرى هـي      يقول بعض الخبراء أن     

أنـدرو  يقول  . ضعف في كفاءة بعض المستشارين    

لمدير التنفيذي لمركز تقيـيم      وهو ا  أف كريبينيفك 

 أن ضـباط    ،الميزانية والـسياسة اإلسـتراتيجية    

الجيش الكبـار يحـاولون أن يتجنبـوا الخدمـة          

 نيويـورك    فـي  كريبينيفكوقد كتب   . كمستشارين  

ـ    : أن السبب بسيط   "تايمز يش يقـوم   وهـو أن الج

بترقية الضباط الـذين يخـدمون فـي الوحـدات          

األمريكية أكثر من أولئـك الـذين فـي القـوات           

 أن عمـر العديـد مـن        سيبكما يقول   ". األجنبية

سنة مع العلم أن معظـم      ٤٥المستشارين أكثر من    

ـ      من أعمـارهم    ٤٠الضباط يتقاعدون في بداية أل
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وهذا يدل على أن مـسألة المستـشارين قـد تـم            

ـَل وزارة الـدفاع        إعطاؤه . ا أهمية ثانوية من ِقبـ

وُيضيف أن أفضل المستشارين هم برتبة نقيب أو        

رقيب أقدم حيث يتمتعون بالخبرة والكفاءة الكافيـة        

للعمل في ظروف صعبة وليس من المشاة الـذين         

ستشارة هـؤالء   إ سنة إذ ال فائدة من       ١٩ أعمارهم

  .الجنود

مـن  هل لدى القوات األمريكية كادر محترف       

  المستشارين؟
 الكفـاءة   تنعم ولكن يقول الخبراء أن الكـادر ذا       

 بـروس   كتـب . العالية يكمن في القوات الخاصة      

 وأستاذ فـي    اإلرهاب وهو خبير مكافحة     هوفمان

أن " واشنطن تايمز  في جريدة    جورج تاون جامعة  

هذا يعود إلى كفاءة القوات الخاصة باللغة األجنبية        

 والوعي الثقافي لها وكـذلك إلـى        اإلحساسوإلى  

ولذا فأن القوات الخاصـة تكـون       تدريبها المكثف   

مناسبة جداً لمثل هذه المهمات الخطيرة وهي غالباً        

 ، تمـت    فيتنـام فـي   . ما تؤدي إلى نتائج ثابتـة       

 وهو مـن البحريـة وكـذلك        بـرينجرزاالستعانة  

 في تدريب الفيتناميين فـي الجنـوب    رين بيريتز غ

 للبعثـة   اآلخروالقسم  .  مكافحة التمرد  على عمليات 

االستشارية العسكرية األمريكية هو فيلق البحريـة       

العائد لمجموعات العمل المشترك والـذي يـصفه        

 وهو خبير مكافحة التمـرد      لغجون أي نا  الفريق  

 يقـول   ".بتكارات تلك الحرب  إواحد من أهم    " بأنه

مسؤولون عسكريون أن المشكلة في العراق تكمن       

ه ال نوجد قوات خاصة كافية لتدريب القوات        في أن 

  . المحلية ألن معظمها مشغولة بعمليات أخرى

  

  

كم عدد المستـشارين الـضروريين لتـدريب        

  القوات المحلية؟
 المفـّضل أن    يقول خبراء مكافحة التمرد أنه مـن      

ـّفة من        جندي ثالثـون    ٥٠٠يكون لكل كتيبة مؤل

ـ  وقد دعت   . مستشاراً على األقل   ة مجموعة دراس

 إلى زيادة خمسة أضـعاف المستـشارين       العـراق 

األمريكيين العملين حالياً في العـراق والبـالغين         

يقول الخبراء أن نوعية المدربين أكثـر       . ٤,٠٠٠

 وهـو   باري مكارفي أهمية من كميتهم حيث يقول      

جنرال متقاعد في الجيش األمريكي في مقابلة مـع         

ل أن المسألة ليست مسألة عدد ب"NBC  شبكة ألـ

هي الحصول على األشخاص المناسبين وتـدريبهم       

 يقول مـسؤولون    ". يوماً ٩٠على اللغة العربية لمدة   

عسكريون أن التـدريب الـصحيح للمستـشارين        

  .أشهر٥-٤األمريكان قد يستغرق بين 

  هل الجهود جارية لمواجهة هذه المشاكل؟
يرى الخبراء أن إدارة بوش قد جددت التأكيد        . نعم

حديث ستشارية في العراق وهنالك     على البعثات اال  

 كتيبة إلـى    مة لكل على زيادة عدد الوحدات المنض    

 ، الكاتـب فـي      بنك ويست وقد أورد   . أضعاف٣

 بيتـر دبليـو     ، أن الفريق  " أتالنتك مانثلي " مجلة  

 يقومان بزيـادة    يزتجيمس أن ما   والفريق   جياريلي

وهنالك خطة  . االستشاريةعدد ونوعية هذه الفرق     

 لنقل نصف ألوية الجيش     جياريليمساعدو  ُيطّورها  

ءاً من الوظائف القتالية إلى ا لو١٥األمريكي البالغة 

المهمات التدريبية وبذلك يرتفع عـدد مستـشاري        

القوات األمريكية لكل لواء عراقي مـن حـوالي         

ـّحة      . ٤٠إلى زهـاء    ١٢ وتقـوم القـوات المـسل

 األمريكية كذلك بتدريب المزيد من المستشارين في      

 قريبـاً إلـى     م ليتم إرسـاله   رت ريلي وكنساس  فو
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وينتظر البيت األبيض حتى كانون الثاني       . العراق

ـّم وزير الدفاع الجديد         غيتس .روبرت أم بعد تسل

لمنصبه لكي ُيعلن عن أية تغييـرات كبيـرة فـي           

ومن المتوقـع أن ُيعـّين      . إستراتيجيته في العراق  

ين  قائداً جديداً للعراق وعلى رأس المرشـح       غيتس

مـارتن   والفريـق     بيتراوس .ديفيد أج هما الفريق   

 وهما من المؤيدين األقوياء للبعثـات        ديمسي .أي

  .االستشارية

  بة ؟ما هي حالة القوات العراقية المتدّر
مـن مهمـة    % ٨٥يقول مسؤولون أمريكيون أن     

 وأن القوات العسكرية قد دّربت      كتملتإالتدريب قد   

كتائـب  من   ٨٧ لواء و  ٢٥خمس فرق عسكرية و   

الجيش والشرطة حيث أصبحت قادرة على قيـادة        

عمليات أمنية في أماكن مختارة وهذا بحسب مـا         

. زغ بروكين  الصادر من مؤسسة   دليل العراق أورده  

 وهو خبير فـي مكافحـة       مانسكوردولكن يكتب   

 دوليـة مركز الدراسات اإلستراتيجية ال   التمرد في   

إلـى  لة  أن مثل هذه التقارير تكـون مـضلّ       "  قائالً

ُيـضيف أن  . " غيـر صـحيحة   عمليـاً درجة أنها   

المشكلة تكمن في أن تقديرات الواليات المتحدة ال        

تعكس بصورة صحيحة األعداد الكبيـر للجنـود        

العراقيين الذين تم تدريبهم ولكنهم تركوا الجـيش        

أن تقدير تطـّور هـذه القـوات يـزداد          . بعد ذلك 

 صعوبة بسبب توقف وزارة الدفاع األمريكية عـن       

وهو مـا كـان     ( تصنيفها لجاهزية القوات العراقية   

عليه نظامها المتدرج السابق من المـستوى األول        

ولكنها بدالً من ذلـك تقـوم       ) إلى المستوى الرابع  

المـستعدة  "   بإصدار معلومات عن عدد الوحدات    

إن هـذين التـصنيفين     " . المتقّدمة" و" والمجّهزة  

 مانسكوردب  يكت. مبهمان إن لم نقل ال معنى لهما      

أن وصف متقّدمة ال يدل على مـستوى        " وُيضيف

ستقالليتها عن دعم القوات األمريكية كما أننـا ال         إ

نعلم كم عدد الجنود المنتمين للوحـدات المـستعدة         

 مانسكورد يقول   ".والمجّهزة الذين تركوا الخدمة     

 أنه من غير المرّجـح أن يتم تنفيذ        آخرونوخبراء  

ـّقة   ي المـالكي   نور خطط رئيس الوزراء    المتعلـ

بنقل الواجبات األمنية إلى العراقيين في حزيـران        

  .٢٠٠٧عام 

متى تصبح القوات العراقيـة جـاهزة لتـولي         

  المسؤوليات األمنية؟
 ٥-٣يقول الخبراء أن الجاهزية سوف تـستغرق        

سنوات على األقل مع العلم أن تقديرات مـسؤولي         

بيل المثال،  فعلى س . البنتاغون السابقة لم تكن مّوفقة    

 وهو المشرف   جورج دبليو كيسي  صّرح الجنرال   

على القوات األمريكية في العراق، إلى المراسلين       

لقد أقمنا قدرة عراقيـة     "   قائالً ٢٠٠٥في أيلول عام  

كافية بحيث نستطيع البدء بالحـديث بجديـة عـن     

 ولكن بعـد    ".مسألة نقل مهمة مكافحة التمرد إليهم     

الـواشنطن ح أعلنت   مرور سنة على ذلك التصري    

 أن من بين الجيش العراقـي الـذي عـدده           بوست

 كتائـب  ١٠ألف جندي هنالك فقـط حـوالي        ١٣٤

ـّالة تعدادها    ـ  كورد يتوقع. رجل٠٠٠,١٠فع  مانس

أن برامج المساعدات والمستـشارين األمـريكيين       

  .  ٢٠١٥سوف تبقى في العراق إلى ما يقرب عام 
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في " بتعديل وزاري " وضع األساس للقيام  

  العراق

نعقدت في بغداد و    إتقترح موجة اللقاءات التي     : تحليل

واشنطن بأن العراق قد يكون على وشك رؤية تغييـر          

لكن هل هو قادر علـى تقـديم أي شـيء            .نظام آخر 

  يجابي؟ إ

   مجلة التايم–  توني كارون:كتبها

  ٢٠٠٦ /١٢/١٢الثالثاء 

بغض النظر فيما إذا كان الرئيس بوش أكثر مـيالً          

مجموعـة  نحو االهتمام بالتوصيات التي قـدمتها       

 أو االستماع إلى ما طرحـت مـن         دراسة العراق 

فما هو مالحظ وبشكل ملفـت للنظـر أن         شكوك،  

السياسيين العراقيين أخذوا يستـشعرون بقـرب       

حي تـسابقهم المـسعور نحـو    ويو . حدوث تغيير 

أماكن الدولة الحساسة بأن السلطة في بغـداد قـد          

تتعرض قريباً ولمرةٍ  أخـرى إلـى االغتـصاب          

 فيما يحافظ الـسياسيون المتمرسـون       -واالحتكار

ما هو مؤكـد    . وذوي الخبرة على ما راهنوا عليه     

سوف ُيضيف لقاء رئيس البيت األبيض مع القائـد         

  يوم الثالثاء الوقـود أي       في طارق الهاشمي الُسني  

يترأس الهاشمي، وهـو    . لما هو متوقع  ) الدعم  ( 

الحـزب  أحد نائبي رئيس جمهورية العراق، قيادة       

 وهو أكبر الكتل الُسنية الموجودة      اإلسالمي العراقي 

كان البيت األبيض جزءاً من جهـود       . في البرلمان 

نوري مستمرة وحثيثة لدعم حكومة رئيس الوزراء       

لكن الهاشمي كـان علـى الـدوام مـن          . المالكي

فقـد جـاءت    . المنتقدين وبشدة لحكومة المـالكي    

 من كان فـي     ،زيارته بعد أسبوع واحد من زيارة     

عبد وقتٍ  ما منافساً للمالكي ، وهو القائد الشيعي          

، والذي عّزز التوقعات التي تقـول       العزيز الحكيم 

بأن واشنطن قد تحمي ما راهنت عليه فيما يتعلـق          

تلـك التوقعـات سـوف    .  العراق السياسيين    بقادة

يؤكدها اإلعالن ألن الخطاب الذي سـوف يحـّدد         

بموجبه الرئيس بوش أفكاره الجديدة حول العراق،       

والتي ُوِضعت في األصل ليتم تسليمها فبل أعيـاد         

الميالد، سوف يتم تأجيله اآلن حتى وقتٍ  الحـق          

  .من شهر كانون الثاني

 غير المفاجىء إذا ما ،     ما هو مؤكد سوف يكون من     

بين اآلن وحتى ذلك الوقت، عاش العراق تجربـة         

نسخته العليلة والتي تُعرف في الواليات المتحـدة        

بالرغم من دعوة بوش لـه      . "التعديل الوزاري "بـ

 بعد اللقاء الذي جمعهـم      "بالرجل المناسب للعراق  "

في األردن قبل أسبوعين مضت ، لم ُيبادر رئـيس        

 وعلى نحوٍ  صريح إلـى       المالكينوري  الوزراء  

هنالك شكوك تُساور   : نقل طلبات واشنطن المقدمة   

مستشاروا بوش المقـربين حـول مـا إذا كـان           

باستطاعة المالكي حل المليشيات الشيعية، إعـادة       

تأهيل البعثيين السابقين، القضاء على كافة أنـواع        

التمرد وتأمين الحماية ضدهم، والقيـام بتنـازالت        

. إعطاء الُسنة حصة أكبر في السلطة     أخرى ألجل   

 ستيفان جي   اقترحت مذكرة مستشار األمن القومي    

 قبل  نيويورك تايمز  ، والتي قامت بنشرها      يها ليد 

أسبوعين، بأن المالكي يبقى مديناً بالفـضل إلـى         

، والـذي   مقتدى الصدر الزعيم الشيعي المتطرف    

 أحد أكبـر المليـشيات      "جيش المهدي " يبقى جيشه 

 الموجودة والذي ُيعتبر متورطاً في معظـم        الشيعية

 فـي   هاليـدي أوحى  . عمليات القتل الطائفي للُسنة   

محاولة لفصل المالكي من االئتالف الشيعي وعزل       

مقتدى الصدر، وذلك من خالل بناء إئتالف منافس        
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داخل البرلمان بحيث تمكنـه مـن القيـادة وإدارة          

  .الدولة بدون مساعدة وتأييد الصدر

، قائد المجلس األعلـى      العزيز الحكيم  عبدبدخول  

للثورة اإلسالمية في العراق والمدعوم مـن ِقبـل         

إيران والذي ُيمثل أكبر األحزاب الشيعية والمزعوم  

 التابعة لحزبه فـي     فيلق بدر أيضاً بتورط مليشيات    

 قد يبدو رجل الدين المعمم      .عمليات القتل الطائفي    

بـوش،  وحليف إيران شريك غير محتمل للرئيس       

لكن زيارته للبيت األبيض في األسبوع الماضـي        

بناءاً على دعوة بوش قد أعطت اإلشارة إلـى أن          

الواليات المتحدة قد ترى فيـه العامـل المحـرك          

. لحدوث التغيير في الخطط والتكتيكات الـسياسية      

لقد دخل الحكيم في قوقعة منافسة عنيفة ومحتمـل         

ـ   ( أن تكون مميتة مع مقتدى الصدر      ّرف حيـث ُع

، وأيـضاً لـم     ) بتبادل مليشياتهم النار فيما بيـنهم     

تمنعهم صلته القريبة من النظام في إيران من خدمة 

مجلس الحكم العراقي المعّين من ِقبـل الواليـات         

ـّي االنتخابـات           المتحدة ، قبل أن تُثبِـت تجربتـ

  . في العراقباألخيرة مكانته كرئيس ألكبر حز

 –جنة هاملتون   لالشكوك المطروحة حول توصية     

 من حيث أن محادثة الواليات المتحـدة مـع          بيكر

إيران تستدعي التساؤل لماذا يعتقد أياً كـان بـأن          

طهران قد تقتنع بمساعدة واشنطن، والسؤال نفسه       

لكـن  . يمكن أن ُيطرح بنفس البساطة إلى الحكـيم       

السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه هو كيف ُيساعد         

  .ته بشكل أكثرهكذا تعاون في دفع طموحا

إلـى اآلن، يلعب الحكيم الدور األقل في التحـالف   

الشيعي بينما ُيواصل تحـالف المـالكي والـصدر         

لكن عجز المـالكي ورغبـة الواليـات        . التأرجح

: المتحدة بعزل الصدر ُيقّدم للحكيم فرصة وهـي         

أنه يمتلك قوة برلمانية، والتـي مـن الممكـن أن           

تقترح موجة  . جديدتُساعد في إنشاء ائتالف حاكم      

اللقاءات المعلنة في بغداد بـين ممثلـي المجلـس          

األعلى للثـورة اإلسـالمية واألحـزاب الـُسنية         

والكردية، باإلضافة إلى زيارة الهاشـمي للبيـت        

األبيض، بأن تغييراً سياسياً قد يكون بالفعـل فـي          

لكن إذا لم يكن الحكيم ذو فائدة بالنـسبة         . الطريق

لقد كان  -فائدة أيضاً للمالكي  للصدر، فهو ليس بذي     

دعم الصدر بالتحديد ما أعطى المالكي مكانة رئيس 

الوزراء على حساب مرشّح الحكيم، نائب الرئيس       

فإذا كان الهـدف هـو      . عادل عبد المهدي  الحالي  

التخلص من الصدر ، فإذن ال توجد هنالك حاجـة          

  .لبقاء المالكي

 إذن ماذا سوف يحدث الحقـاً؟ مـن المتوقـع أن          

ُيعارض رئيس الوزراء أي تغييـر قـام بطبخـه          

الزائرين العراقيين األخيرين إلى بـوش، وكـذلك        

 حيث سوف   -الحال بالنسبة للصدر كما هو واضح     

يحاول كالهما العمل جاهداً لدفع المرجـع الـديني      

، آية اهللا السيد علي السيـستاني      الشيعي األعلى، 

لتذكير الحكيم بأن وحدة الشيعة هي شيء مقـدس         

قد يتم أيضاً إغواء الصدر بمنـع       . إلى أبعد الحدود  

هكذا استحواذ للسلطة من خالل االستهالل بخلـق        

مواجهة جديدة مع القوات األمريكية ، على أمـلٍ           

 الصارمة لقبضة القوات العـسكرية      أن اإلجراءات 

األمريكية القوية المستخدمة في المجتمعات الشيعية      

سوف تُضِعف أولئك ، مثل الحكيم، أولئك الذين قد         

يكونوا على استعداد للتعاون مع الواليات المتحـدة        

  .ألسباب تعود لهم

لـكن حتى إذا نجحت المحاولة لخلق ائتالف حاكم        

كي، فقد تـساوي أكثـر      بوجود أو عدم وجود المال    
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بقليل من إعادة اختيار األدوار من بين مجموعـة         

 بـسبب انتمـاءاتهم     -من الالعبين الذين أوجـدوا    

 عجزاً سياسياً مفجعاً    –السياسية العرقية والطائفية    

بدالً من ذلك، تميل التحركات بـشكل       . في العراق 

أكثر إلى تعزيز جو جديد مـن عـدم االسـتقرار           

مـن هـذا    . ى المنطقة الخضراء  السياسي ليخّيم عل  

المنطلق ، فكلما حاولت الواليات المتحدة جاهـدةً          

 في العـراق ،  "طريقة للتقدم"بشكل أكثر في إيجاد     

  .كلما تراجعت خطوة أخرى للوراء

   مقابلة صحفية

إن تقرير العـراق يمـنح بـوش      : هاس

  فضل  فرصة متوفرة للتقدم أ

  يرتزمان وبرنارد غ, المحرر االستشاري : المحاور

   ١٢/٢٠٠٦/ ٦ - هاس .نأريجارد , الرئيس : مع

  

الخبير فـي شـؤون      , هاس. ريجارد أن  يقول   -

 مجموعـة دراسـة     إن تقريـر  , الشرق األوسط   

      وقـال  .  تمامـا   واقعي  جدا لكنه صـريح      العراق

إن التقرير يمثل توجه جديـد ومهـم فـي          ) هاس(

سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية مشيرا      

 ةإلى دعوته إلى التعددية وتأكيده على الدبلوماسـي       

  . والمشاركة 

 مجلـس العالقـات     رئـيس , ) هـاس (  يقول   -

 لقـسم تخطـيط     والذي كان رئيـسا    ,  الخارجية

 في السنوات األولى مـن إدارة       يةالسياسة األمريك 

الاستطيع أن أؤكد بأنـه إذا قامـت اإلدارة         , بوش  

سوف , األمريكية بتنفيذ كل شيء  في هذا التقرير       

وأضاف لكنه من الممكن أن يمـنح اإلدارة        . تنجح

  . األمريكية أفضل فرصة متوفرة إلحراز تقدم 

 ثم الكشف   مجموعة دراسة العراق   إن تقرير    :س

انه في الواقع   ,  ماذا كان انطباعك عنه      ,عنه اآلن   

  أليس كذلك ؟ , تقرير سوداوي 

 . "واقعـي " إن أول كلمة تتبادر إلى  ذهني هي        :ج

وواقعي , وضع في  العراق الانه واقعي بخصوص 

 واقعـي حيـال مـا       هوان, بخصوص االتجاهات   

, تستطيع أن تفعله الواليات المتحدة حول العـراق         

وهكذا يمكنك  .  إذا مافشلنا    انه واقعي حول النتائج   

. ن تختار نعوتك فيما إذا كان سوداويا أو واقعيا          أ

انـه صـريح    : خر  آ يئاَولكن التقرير أيضا هو ش    

ن تشعر بأنه قد كتب     أاليمكنك سوى   .بشكل واضح   

  .بجهد وواقعية 

, ن دعنا نقول بأنك في البيت األبـيض           آلا و :س

ـ     . والتقرير على مكتبك   ه كيف ستستجيب لـه؟ ان

 اإلدارة  ةيدعو لعدد من األشياء التي تعارضها بحد      

األمريكية بضمنها إجراء محادثات مـع سـوريا         

  .وإيران وتحديد جدول زمني لالنسحاب 

ـ  إنه يمثل   إ, قل مايمكن قوله  أ إن   :ج  ةنعطافة مهم

, خـر   آومن جانب   . في سياسة اإلدارة األمريكية     

 ةفانه كذلك اليتـضمن أشـياء تعارضـها االدار        

انه يـرفض   , على سبيل المثال     . ةمريكية بقو األ

ــسميه  ــت االدارإماي ــا وإذا كان ــسحابا مفاجئ  ةن

 ليس القول ةفان ماستفعله ببساط, األمريكية حكيمة 

 جـزاءاَ أبل تنفيـذ    , كما فعل الرئيس    , شكرا لكم   
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فانـه  , وإذا تريد اإلدارة األمريكيـة      , كبيرة منه   

ة الدراسـة   اليتوجب عليها أن تمنح الثقة لمجموع     

ـ    إ. ن التقريـر ينـسجم مـع       أنها تستطيع القول ب

التغيرات التي كانت تجري في حينه وانه يتطـابق         

مع ماتخبرنا به وجهات النظر الداخليـة الخاصـة         

 جزاءاَأن  أبإمكانك أن تستنتج ب   . لإلدارة األمريكية   

التي  رامسفيلدكبيرة من التقرير تتطابق مع مذكرة       

ي تلذلك فان توصي  . يام  ظهرت للعيان قبل بضعة أ    

 اَجـزاء أن تكون في تنفيذ     أ االمريكية يمكن    ةالدارل

 منه وان تختاره بصورة جوهرية اليمكننـي        ةكبير

نه اذا قامت االدارة االمريكية بتنفيـذ       أكيد لك ب  أالت

كل ماجاء في التقرير فانها سوف تنجح ولكنه من         

فضل فرصـة   أن يمنح االدارة االمريكية     أالممكن  

  . إلحراز تقدم متوفرة

   .  رامسفليد يتطابق مع مذكرةذا خبرني بماأ :س

 ان ماتراه في كليهما هواالسـتنتاج العقالنـي         :ج

 من الشيء نفـسه لـن   ن كثيراَأوالذي يعني ب  ,نفسه

. وان نقطة االنعطاف هي نفسها تماما   .يكون مفيداَ 

 فـي   رامسفيلدان الكثير من االشياء التي طرحها       

 ,مريكـان ادة نشر الجنـود األ    عإ حول   –المذكرة  

عادة توجيـه المهـام     إو, وتخفيض مستويات القوة  

   ٠ في كال الوثيقتين  مالحظتها يمكن–ماسية والدبل

 تؤيد فـي بعـض      نت شخصياَ أ واآلن ، كنت     :س

نـه يجـب علـى      أماكن اخرى ، ب   أمقابالتنا وفي   

,  سـوريا وايـران    معن تتحدث   أالواليات المتحدة   

, طبع يطالب وبشكل كبير بهذا      الوان هذا التقرير ب   

تفاق فلسطيني  إباالضافة الى ضرورة التوصل الى      

ن كل شخص في الشرق االوسـط       إسرائيلي و إ –

ولكن للحصول على شـيء     , يميل لالتفاق مع هذا     

  ن تكون البداية ؟ أملموس كيف يمكن 

يجـاد  إيمكن  . نك بحاجة للفصل بين االثنين      إ :ج

ن التقريـر   إعتقـد   أ – لية االقليمية نوع ما من اآل   

 وذلك مـن خـالل      – مجموعة دعم دولية  يسميها  

 .العراقية او االمم المتحدة     دعوة تطلقها اما الحكومة     

ويفضل أن التكون الواليات المتحدة هي الطـرف        

 حيث   جيداَ م التقرير موضوعاَ  د ويق ٠ الداعي لذلك 

االختالفات الموجودة بـين    أن  انه على الرغم من     

نـه  أ اال   ،حدة وكل من ايران وسوريا    الواليات المت 

ن أ وفي االساس    –هناك بعض المصالح المشتركة     

حيث اليكون لدينا   الينفجر الوضع داخل العراق ،      

كيـد ان ذلـك يـستحق       أ بالت ٠ بلداَ ينتهي بالتقسيم  

ن مثل هذا االجتماع    أكيد ب أ الت يمكن وال ٠المحاولة  

ار  فـي مـس     حقيقياَ اذا تم عقده سينتج عنه تغييراَ     

 ولكن اليمكنك صرف النظر عن ذلـك        ٠العراق  

 ٠االحتمال ، مع عدم وجود بدائل واعدة كثيـرة          

  لذلك ، لماذا النحاول ؟ 

 على عزل هذه القـضية      وان التقرير حريص جداَ   

عن الموضوع النووي االيراني بـشكل واضـح ،         

حيث سيتم التعامل مع هذا الموضوع فـي مكـان          

جل ي حال أل  أ ب قاَ مسب آخر ، بحيث اليصبح شرطاَ    

الحصول على مساعدة ايران في قـضية العـراق         

 وعن عملية السالم في الشرق االوسط ،        ٠الحساسة

 لكن تخيل اذا كان هناك تقدم       ٠  مدهشاَ فهناك تاكيداَ 

ـ       عتقـد  أنني ال إمهم في المفاوضات الفلسطينية ، ف

 ٠ على مـستقبل العـراق       نها سوف تؤثر مطلقاَ   أب

 يقومون بعمليات القتل في     ن  ن الذي إكيد ،   أوبكل ت 

نهم يؤيـدون قيـام     أالعراق ، اليفعلون ذلك بسبب      

   ٠دولة فلسطينية 

لكن التركيز على عملية السالم في الشرق االوسط        

نه وسيلة لجعل سوريا    إ أوالَ ٠مهم لسببين آخرين    
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 في غلق   كبر ، وخصوصاَ  أ واعداَ القيام بلعب دوراَ  

والجماعـات  حدودها مع العراق بوجـه القاعـدة        

حد االشياء القليلة المناسـبة     أ ، انه    ثانياَ ٠االخرى  

التي تستطيع اآلن الواليات المتحدة عرضها علـى        

القادة العرب السنة في مصر والمملكـة العربيـة         

السعودية واالردن وفي امـاكن اخـرى ، اللـذين         

 علـى   اليشعرون فقط باالحباط بل هم قلقون فعلياَ      

ن هذا التقرير سـوف     إ ، ف   لذا ٠مستقبلهم السياسي   

ن هذا هو االساس المعقول     أعتقد ب أ و يقدم لهم شيئاَ  

   ٠كيد ألذلك الت

  لسوريا كان موجوداَ    مناهضاَ لقد قابلت لبنانياَ  : س  

ن التتعامل   أ نه ينبغي أزمة بيروت حيث قال ب    أفي  

ن سـوريا سـوف     الواليات المتحدة مع سوريا أل    

 ، لكنني   ي رفيق الحرير  تطالب بالتخلي عن محكمة   

 ،  عبد الرؤف الريـدي   تحدثت بعد ذلك الى السفير      

 للمجلـس المـصري للعالقـات       الذي كان رئيساَ  

الخارجية ، وهو كونه سني بالطبع قـال ، يجـب           

   ٠على الواليات المتحدة التحدث الى سوريا 

 في  ٠ مستحيالَ نه لن يكون جهداَ   إ مرة اخرى ،     :ج  

ة عاصـف نضمت سوريا الى تحـالف      أ ١٩٩٠عام  

 ، وكانت هناك خطوات دبلوماسية ناجحة       الصحراء

ن تجعل سوريا تغلـق     أ اذا تمكنت من     ٠مع سوريا 

 ٠ن ذلك سوف يـساعدك      إحدودها مع العراق ، ف    

ن تجعل سوريا توقـف دعمهـا       أواذا تمكنت من    

 ٠لحزب اهللا وحماس ، فستكون هناك نتائج هائلة         

كتشاف تلـك   إلذلك ، فمن مصلحتنا ، على االقل ،         

   ٠مكانية اال

 وبخصوص ايران ، لم تكـن لـدينا معهـا           :س  

فغانـستان  أمحادثات حقيقية كثيرة عدا القليل حول       

   ٠ين تبدأ أدري من أنني الإ ٠في بداية تلك الحرب

نشط مكان للبدء منه هو المحيط العراقي       أن  إ :ج  

 ٠المتعدد،وهو واسع كما كان لدينا حول افغانستان        

 بخصوص العراق ،    الَ مماث ن نهيء محيطاَ  أيجب  

الدول المجاورة ، األعضاء البارزين في مجلـس        

 وهناك نمـوذج    ٠األمن ، وبعض أطراف أخرى      

يا آخر وهو المحادثات السداسية األطراف مع كور      

 لـذلك انـه     ٠نك تؤسس آللية إقليمية     إ ٠ الشمالية

اليدفع االدارة االمريكية في هذه النقطة للتراجـع        

ان بل سوف تدخل معها     وعكس سياستها حيال اير   

في محادثات ثنائية اذا قامت ايران بتعليق برنامجها 

 وهذا سوف يسمح للواليات المتحدة      ٠ النووي اوالَ 

 ٠ فـي مكـان مـا        ان تركن تلك المشكلة جانبـاَ     

ن أننـا النريـد     أستطيع القول ، ب   أولتوضيح ذلك   

 في العراق يقوم على حـل المـشكلة         نحقق تقدماَ 

ن نحقـق   أننا نريد   إ ،    واخيراَ ٠ة  النووية االيراني 

 في كال الموضوعين ، لكننا النملك الوسـائل         تقدماَ

 حدهما يكـون مرهونـاَ    أحراز تقدم في    الالزمة إل 

   ٠حراز تقدم في اآلخر إب

 ديفيـد  نأ اليوم بالواشنطن بوسـت  جاء في   :س  

 ،  علي الريجاني  في دبي، وقد التقى مع       إيغناثيوس

ـ     من القومي االي  مسؤول األ  ن أراني ، والذي قال ب

ن تكون راغبة فـي التعـاون فـي         أايران يمكن   

موضوع العراق اذا تـم وضـع جـدول زمنـي           

 واآلن ، فـان     ٠لالنسحاب االميركي من العـراق      

ـ    هاملتون –بيكر  تقرير    مـا مـن     اَ يتضمن نوع

  ٠الجدولة المتعلقة باالنسحاب من العراق 

ن أد بعتقأ نعم ، فيه نوع من الجدولة ، ولكنني        :ج  

ن الواليات  أ من كون    ستراتيجياَإستفادت  إايران قد   

 ثـم   ٠حراز تقدم في العراق     إالمتحدة عجزت عن    

حـدث  أ  إذا ن ايران قد تدفع بشكل واضح ثمنـاَ       إ
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  وتدفقاَ  ذريعاَ االنسحاب االميركي من العراق فشالَ    

 لـدي    لذلك ، فانه ليس واضـحاَ      ٠ لالجئين   واسعاَ

لوكها المـستقبلي او    لماذا ترغب ايران في ربط س     

 يبـدو   ٠تعاونها المحتمل مع االنسحاب االميركي      

   ٠) غامضة(لي ذلك كصيغة غريبة 

حـد االجـزاء   أان :  أمرين آخـرين     وهناك ايضاَ 

المشوقة في التقرير والتي لم نناقشها هي الرسـالة         

 يقول التقرير وبشكل    ٠الموجهة للحكومة العراقية    

تحدة لـن يكـون     ن التزام الواليات الم   أجوهري ب 

بد ، بل على العكس اذا لم يـتمكن          الى األ  مفتوحاَ

العراقيون من الوصول الى نقـاط واضـحة فـي          

المصالحة الوطنية ، او الحكم ، او فـي تحـسين           

ـ           ن إسياستهم فيما يتعلـق بـالقوات المـسلحة ، ف

 ٠الواليات المتحدة سوف التستمر بنفس موقفهـا        

نه بدأ بتعبيـد    أ بالنسبة لي هو     كثر تشويقاَ أوماهو  

ميركي من العراق بطريقة تـدفع      أالطريق لرحيل   

 ٠بوش لتحميل العراق الحصة االكبر من العـبء         

اننا مضينا الى أبعد     "انها في االساس طريقة للقول    

من النهاية ، واليمكن وضع اللوم في الفشل علـى          

الواليات المتحدة ، ان الفشل سببه ببساطة هو عدم         

إنه بداية جهد    ٠" القيام بدورهم تمكن العراقيين من    

لتشكيل او صياغة روايات حـول سـبب ضـياع          

 ٠العراق ، اذا كان في الواقع يؤول الى الـضياع           

ن النصل الى تلـك النقطـة ، لكننـي          أمل  أننا ن إ

 ٠هذا على أنه بداية إستراتيجية واقية لنا        رى  أبالتأكيد  

من الناس ، وبضمنهم من تتحدث اليه ، قد         " وكثير

   ٠ واضحة من أجل ذلك السبب وا بنقاط عامةوصأ

نـت  أسـتخدمت   إ و –ننا بدأنا بالموضوع    إ ،   َثانيا

  - واقعـي ستخدمت كلمـة    إنا  أ ، و  سوداويكلمة  

لكن الشيء اآلخر الذي جاء خالل التقرير ككـل ،          

نه يمثل توجه مختلف في     أ عن العراق ، هو      وبعيداَ

قـوة  إنه عدم التأكيد علـى ال      ٠السياسة الخارجية   

العسكرية ، مع تجديد التأكيد على ما إعتدنا تسميته         

 مثل  شراك بلداناَ إ ب عملية السالم في الشرق االوسط    

 فـي   عـضاءاَ أايران وسوريا وهي في االسـاس       

شراك نها دعوة للتعددية ، ودعوة إل     إ "محور الشر "

نه سوف يمثل   إضفت هذا كله ، ف    أ فاذا   –الحزبين  

ي السياسة الخارجية    او توجه جديد ف    ةنعطافه مهم إ

بعد مـن   أ وهذا في الواقع يمضي الى       ٠االمريكية  

   ٠العراق 

قديم لوزارة  ) مراسل( لقد بدى لي ، بوصفي       :س  

يام الحرب البـاردة ،  أالخارجية ، وكأنه عودة الى   

او حتى الى حرب الخلـيج الفارسـي مـن عـام            

٠ ١٩٩١ -١٩٩٠   

سياسة الى  عودة  نه  إ ٠نه عودة الى التقليدية     إ :ج  

 ٠تعمل من أجل أهداف أكثر تحديداَ       ميركية خارجية   أ

نك إ ٠مالم تقرأه في هذا التقرير هو دعوة للتحول         

 لم تقرأ عن شرق أوسط      ٠لم تقرأ عن الديمقراطية     

 وهذا من نواح معينة هـو رجـوع الـى           ٠جديد  

   ٠االعتدال

  

  


