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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 الجدل الحالي حول    ذي يتناول  وال ،مجلس العالقات الخارجية   منشور في موقع     لملف مهم  في هذا العدد ترجمة   

يطلـب  لفريد زكريا   مقالة  فهناك  . السياسة الجديدة التي ستتبعها الواليات المتحدة في العراق       خيارات وبدائل   

إعـادة رسـم    ضرورة  تطرق فيه الى    تم ال وهناك تقرير ي  ،  ينظر الى ماوراء العراق   فيها من الرئيس بوش أن      

الخيارات التي تواجه الحكومـة     هناك مقالة تشير الى مجموعة من       و ،السياسة األمريكية في الشرق األوسط    

 ع األمريكـي  ومعهد المشر  للخطة التي تمت مناقشتها في        ملخص تنفيذي  وأخيراَ هناك ،  األمريكية في العراق  

 بمقدار خمسين ألفاَ من الجنـود       بزيادة عدد القوات األمريكية    والقاضية   ،المحافظين الجدد الذي يعبر عن رأي     

  .مين بغدادلتأ

  :يلي أهم األفكار الواردة في هذا العددفيما 

لقد قال منذ البداية  بأن عراق ديمقراطي متحرر . ولكن بخصوص موضوع مركزي واحد ، كان بوش مصيباَ 

لكن المشكلة هي أن العراق اليوم . عصري يمكن أن يكون نموذجاً ، ودعامة للتقدم وبث الحياة في الشرق األوسط 

  ق فعليه أن يفك إرتباطه من العراوإذا يريد بوش أن ينقذ برنامجه للتحرر ،. له تأثير معاكس تماماً 
 

ولكن بدل ذلك قادت اإلدارة األمريكية . إن عراق ما بعد صدام قّدم فرصة فريدة لتوجيه التاريخ نحو وجهة جديدة 

  طوذجاَ للشرق األوسوبالنتيجة ، فشلت الجهود الرامية لخلق عراق يكون نم. العراق نحو نفق مظلم 
 

في جنوب العراق التي تّدعي اإلدارة األمريكية بأنها مستقرة ، فهي تدار من قبل " اآلمنة"أنظر اآلن إلى المناطق 

  أحزاب دينية متعصبة و من قبل المليشيات و عصابات الشوارع ، وتفرض معظمها على حقوق

  ي وحريات الناس قيوداَ ذات طابع إيران
 

  قد تركوا البلد تماماً  – بالمئة من السكان ٨أي  –وان مليونين من العراقيين تقريباَ 
 

إن جورج دبليو بوش بحاجة إلى أن يفهم بأن عليه اآلن أن يختار بين العراق وبين مشروعه الشرق أوسطي الكبير 

وان إدراكه بأن العراق قد إنحرف تماماَ عن المسار المرسوم له وبتقليل تورطه في العراق والمنطقة يستطيع أن . 

  ىجي  ومتنوع في البلدان األخريدفع بوش وبشكل وثيق بإتجاه القيام بإصالح تدري

  
بغض ] الرئاسية [ ل٢٠٠٨يقول باركي إن التحول الرئيسي في السياسة األمريكية سوف يأتي مع انتخابات عام 

  النظر عن من سوف يفوز الجمهوريون أم الديمقراطيين
 

ط و إلى دعوة لتحويل تركيز القوات األمريكية  من القتال إلى التدريب والتخطي) ٧٩(توجد بين توصيات التقرير الـ

  ٢٠٠٨للقوات المقاتلة في الربع األول من عام "  المسؤول"االنسحاب
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على أي حال ، إرتأت اإلدارة األمريكية تعزيز تدريب القوات العراقية لكن الخبراء يقولون بأن مثل هذه المهمة يمكن 

الواليات المتحدة حول الحاجة يوجد نقاشاَ مكثفاَ بين مسؤولين عسكريين من . أن تستغرق عقد من الزمان لكي تتم 

  قوات إلى داخل العراق إلحداث نوع من االستقرار العاجل في بغداد وأماكن مضطربة أخرى " زج"لـ

  في المناطق ذات الهيمنة السنية
 

كورد سمان ، وهو خبير في أمن الشرق األوسط في مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية ، لجنة . أخبر أنتوني أج

إن نقطة الضعف األكبر في أوجه : "  ، قائالَ ٢٠٠٦في المجلس التشريعي حول األمن القومي في تموز فرعية 

  اإلستراتيجية األمريكية التي يمكن أن تؤثر فيها الواليات المتحدة بشكل مباشر تقع  في البعد االقتصادي
 

ويشمل هذا " حل الثمانين بالمائة " بـ لكن تقارير صحفية تقول بان مكتب نائب الرئيس ديك تشيني يدرس مايعرف 

  من سكان البلد % ٨٠الحل دعما قويا للشيعة واألكراد ، الذين يشكلون نسبة 
 
لنشتري وداَ قليال "  اإلسرائيلية –يتوقع باركي بأن تتخذ إدارة بوش بعض الخطوات الصغيرة لدفع العملية العربية "

  "فقط في العالم العربي
 

غيتس قاال بأن الواليات المتحدة قد أجرت في السابق اتصاالت مع االتحاد السوفيتي خالل أحلك فإن كل من بيكر و

  فترات الحرب الباردة
 

  إال أن بوش ورايس كانا يقوالن بإستمرار بأن الديمقراطية تبقى هي محور جهودهما في العراق والمنطقة
 

 المستبدين في المنطقة هم الذين يستطيعون تقديم المساعدة لكن بعض الخبراء يقولون بأن حلفاء الواليات المتحدة

يقول باركي من جامعة لهاي إنه ألجل تحسين مصالح الواليات المتحدة في المنطقة ، فإن إدارة بوش . المباشرة 

  تحتاج إلى أن تتحرك بقوة نحو بناء تحالف يتكّون من بلدان رئيسية 
 

 فاعلية ، وفي النهاية يثير اهتمام اإليرانيين والسوريين حول التعاون المستقبلي يقول بأن هذا التحالف يمكنه إثبات ال
 

التذهبوا إلى اإليرانيين وتقولوا لهم مرحباَ وحسب ، دعونا نذهب ونتحدث إليهم ،  إنكم تتحدثون إلى " ويقول باركي 

ن ، حسناَ ، وتصنعون بقوة نوعاَ ما من حلفائكم ، إلى السعوديين، و األتراك، واألردنيين و الكويتيين  واألوربيي

  الرؤيا ، ثم تقولون لإليرانيين لدينا طريقة للتقدم إلى األمام ، هل تريدون أن تنضموا إلينا ؟
 

وسف تكون النتيجة هي زيادة العنف الطائفي مع وجود جيش عراقي غير مؤهل لحد اآلن لسحق التمرد المتنامي مما 

حدث فيها إنهياراَ آخر في النظام المدني في بغداد ربما يكون مميتاَ ، ليمتد بعد ذلك إلى سيخلق ثغرة زمنية يمكن أن ي

  أماكن أخرى من العراق
 

وتقوم الخطة على أساس الفكرة التي التقبل الجدل في هذه المرحلة والتي تفيد بعدم إمكانية التوصل إلى حل سياسي 

 أي فرض شكل من أشكال التوافق بين األكثرية –وبعكس ذلك . بغداد في العراق مالم يستتب األمن فيه إبتداءاَ من 
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   اليمكن البدء بها في بيئة سياسية مشبعة بالدم جراء القتل الطائفي–الشيعية واألقلية السنية 
 

وستكون المهمة الرئيسية هي إحالل األمن في المناطق المجاورة لبغداد التي تضم سكان من الشيعة والسنة ويحدث 

ها القسم األكبر من أعمال العنف ، مع السيطرة على هذه المناطق ، وكان في السابق قد طهرت مناطق عديدة من في

وتنص هذه الخطة على بقاء الجنود . المدينة دون السيطرة عليها ، ولذلك استمرت أعمال القتل الجماعي فيها 

  ع سكانهااألمريكان والعراقيين في هذه المناطق بعد تطهيرها والمكوث م
 

  وبعد إحالل األمن في بغداد،سوف تكون هناك نشاطات واسعة لتحقيق الهدوء في محافظة االنبار ذات األغلبية السنية
 

  ٢٠٠٧وأضاف بأنه يمكن السيطرة عليها بحلول نهاية عام 
 

 التي تم تحديدها من هذه هي النقطة الحاسمة. يجب علينا اآلن أن نتصّرف ألجل إعادة األمن واالستقرار إلى بغداد

  ِقَبِلنا ومن ِقَبل أعدائنا
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  التحليل اليومي

  الشرق األوسط و لغزالعراق

  
ارة بـوش   وزير الدفاع الجديد روبرت غيتس، يلتحق بوز      

   القرار بشأن العراقهيجب يتخذ في، في وقت حساس جداَ 

   ٢٠٠٦ / ١٢ / ٢٠: ُحِدثَ في 

  ن وروبرت ماآماه: إعداد 

قل من سنتين على خطـاب التوليـة        ألم تمض إال    

 الذي وعد فيه بسياسة خارجية       بوش الثاني للرئيس 

قبل ثالثة اشهر فقـط      . تنشر الديمقراطية  أمريكية

 األمـم المتحـدة    من على منبر     مضت ألقى خطاباً  

المـصلحين المعتـدلين عبـر الـشرق      "دعى فيه   

 .  برسالة متفائلة في الديمقراطيـة     "األوسط الكبير 

نهـا  أدارة بوش تبدو    جندة الحرية إل  أن  إومع ذلك ف  

تعاني من رياح خطيرة خـالل الـشهر الماضـي        

تزيدها هزيمـة    ،   بسبب فقدان السيطرة في العراق    

 يةنتخابـات النـصف   إلن فـي ا   مدوية للجمهـوريي  

يمهـا  يوتقومجموعة دراسة العراق عن الحـزبين       

   . عن تحركات أمريكا في العراقالمتجهم 

رفض التقرير ذكر أهداف تأسـيس الديمقراطيـة        

حياء عملية  إكد على ديمقراطية اإلقليم ، بظمنها       أو

 الفلسطينية كوسـيلة لجلـب      –السالم االسرائيلية   

تب عمود فـي الواشـنطن      كا. االستقرار للعراق   

مؤتمر قـادة دولـة     تب من   ك بوست جيم هوكالند  

  ، قال لقد جاء الوقت     الخليج الفارسي في البحرين   

ها تحدثأالتي  " اللخبطة" يعقب   لتعديل سياسي واسع  

سم نشر الديمقراطية في المنطقة ،      إحتالل العراق ب  إ

بينما تترنح الحكومة الديمقراطية اللبنانية الهـشة ،        

القوة اإلقليمية اإليرانية ،  وتعمق األزمة       وصعود  

بعض المحللين يقول ان المنطقة قـد       . الفلسطينية  

 .متعبة في العراق    مريكية قوية ليست    أست من يد    ئي

د يفر  يكو زالنيوقال محرر الشؤون الخارجية في      

ن أ يحتاج الـى فهـم       جورج دبليو بوش   : "زكريا

 هروع بين العـراق ومـش     )١(ن يختار أن  عليه اآل 

  " .شرق األوسط الكبيرلل

ولكن في غمرة كل النصائح عن سياسـة الـشرق          

،  الجديـدة  )٢( الخلفيـة  هاألوسط الواردة في هـذ    

دارته ، أشار بوش الى     إتية من داخل وخارج     واآل

األهداف بقيـت   .  نه ال يخطط الى تغيير مفاجئ     أ

 فـي   "ديمقراطية تقوي نفـسها بنفـسها     "ثابتة ،   

 كوندليزا رايس  لقد نفت    بوش العراق ، كما يقول   

وزيرة الخارجية فكرة إشراك سوريا وإيران فـي        

ان طلب مساعدتهم لتأمين العراق ، .الوقت الحاضر 

آخرون  .سيكلف كثيراً ،  للواشنطن بوست كما قالت   

تساءلوا عن فكرة ملفات اخرى ذات عالقة مثـل         

حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني مع مبـادرات       

  .رى في الشرق األوسط أخأمريكية ناجحة 

----------  

 فـي الـصفحات التاليـة     تمت ترجمة هذه المقالة       )١(

  قحان وقت الخروج من العرا:   زكريا :وعنوانها
الخلفيـة فـي الـصفحات التاليـة         تمت ترجمة هذه   )٢(

  إعادة رسم السياسة األمريكية في الشرق األوسط:وعنوانها
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هات  ، لن تنهي المواج    انها لن تنهي حرب العراق    "

األوسع بين السنة والشيعة ، ولن تمنع إيران مـن          

المستشار األمني  ".البحث عن تصدير أيديولوجيتها   

برنــارد  أبلــغ غنبيراتشــجيرالــد اإلســرائيلي 

  . بذلك واردزمانغ

 البنتاغون  هولكن في العراق نفسه ، الذي يقول عن       

 فـي    أعلى مستوى من العنـف     انه قد وصل الى   

ش يتوقع ان يقوم ببعض     ن بو إالخريف الماضي ، ف   

التعديالت على السياسة التي تعتمد جزئيـاً علـى         

 مـن   خطط تنافس تقريـر العـراق     توصيات من   

  .البنتاغون و مجلس األمن القومي 

ذهب إ" بعض هذه األفكار التي تسربت تتراوح بين   

 )رسل المزيد من القطعات األمريكيـة     أ(أي  " كبيراً

ة الواليـات   رم بقـو  إ(أي  )٣( "ذهب شـيعياً  إ"الى  

 ، وذلـك    )المتحدة خلف طائفة الغالبية العراقيـة     

 .) السياسة الخارجية (حسب ما جاء في موجز من       

د يقول كان رد فعل     الويكلي ستاندر  من   فرد بارنز 

التي جاء بها الجنرال    )٤(  تجاه الخطة  يجابياَإبوش  

فريـدريك   والخبير العـسكري     جاك كين المتقاعد  

   .  األمريكيمال األعمعهد من ناغدبليو كا

  

-----------  

تمت ترجمة هذه المقالـة فـي الـصفحات التاليـة            )٣( 

  خيارات بخصوص العراق: القائمة  :وعنوانها

تمت ترجمة هـذه المقالـة فـي الـصفحات التاليـة             )٤(

   وأخيراَ توفّرت للرئيس خطة لتحقيق النصر  :وعنوانها

 فـي الـصفحات التاليـة       الخطـة تمت ترجمة هـذه      )٥(

  خطة لتحقيق النجاح في العراق :نوانهاوع

  

 تتطلب زيادة جوهرية في القوات البرية       )٥(الخطة

 مـن    المتحدة قوات الواليات دور  وتدعو الى تغيير  

 الى تأمين سكان العـراق      تدريب الجنود العراقيين  

  .واحتواء العنف المتصاعد 

ن خبراء مثل وزير الخارجية     إوبنفس الوقت ، ف    "

 متشائمون كثيراً بـشأن قابليـة       كولن باول السابق  

 .القوات األمريكية على حل الموقف في العـراق         

  ان التأكيد يجب  ”Face the nation“ أبلغ باول

 األمن الـى القـوات       نقل مسؤولية  ان يكون على  

وكل هذا سيزيد من آمال وزير الـدفاع        . العراقية

 ، الذي سيشغل منصبه هذا      يتغ. روبرت ام القادم  

  بالفعل الجبهة العراقية د قام بجولة في     األسبوع وق 

  ) .الواشنطن بوست(

  لخروج من العراق حان وقت ا: زكريا   

  نيوزويك  - فريد زكريا :بقلم

   ٢٠٠٧ /كانون الثاني/عدد  ـ ٢٠٠٦ /١٢/ ٢٥

 تحديد كل الطرق التـي      األيام هذه من السهل نسبياَ  

 وتقـديم   جـورج دبليـو  بـوش      ضليل  تم فيها ت  

وفـي حالـة    . معلومات خاطئة له حول العـراق       

 أمثلـة مرار يقدم   ستإ ، فان الرئيس ب    األمثلةنقصان  

 ولكن بخصوص موضوع مركزي واحد ،       .جديدة  

عراق  البداية  بأن     لقد قال منذ   . كان بوش مصيباَ  

 اً يكون نموذج  أنديمقراطي متحرر عصري يمكن     

 . األوسـط  في الشرق    ةة للتقدم وبث الحيا   م، ودعا 

 هي أن العراق اليوم له تأثير معاكس        المشكلةلكن  

 برنامجه للتحرر ،  ذ  أن ينق  ريد بوش ي وإذا . تماماً

  . رتباطه من العراق إ يفك أنفعليه 
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  بـوش  على الرغم من كل عيوبه الفكرية ، أدرك       

ـ  تكمن في اال   اإلسالمي اإلرهاببأن جذور    تالل خ

وعلى مدى أربعون سـنة     . الوظيفي للعالم العربي    

  ، بينما كانت مناطق العالم تتقدم سياسـياً        األخيرة

.  الـوراء    إلىب يتراجعون   ن العر ا ، ك  اًواقتصادي

 األغلـب  من الطغيان والركود ـ علـى    عقوداًإن

 متغربة وعلمانية مثل تلك التي      أنظمةتحت رعاية   

 ة معارضة ذات وجهأنتجتفي مصر وسوريا ـ  

إن .  وفي بعض الحاالت ، عنيفـة        متطرفة ةديني

عالميـة ، وتمتلـك زمـر       م هي    اليو إيديولوجيتها

 .  جاكارتا إلى لندن   من تمتد   المجندينصغيرة من   

ثـر  ألدت على   لكن يقع قي قلبها ظاهرة عربية و      و

وهـي التـي مـن      . لك المنطقـة     في ت  اإلخفاقات

تم معالجتها بواسطة ثقافـة عربيـة        ي أن المحتمل

وذات وئـام مـع       أكبـر  تحررية ومنفتحة بشكل  

 بلدين غير   إلىنظر على سبيل المثال     أ  .العصرية

 شعبيهما  أن ، حيث    ياتركيا وماليز  ، وهما    نعربيي

 كال  المنطقتـين     إن. ين متدينين   ممحافظين  ومسل  

 معقـول وفيهمـا      حد إلىلهما اقتصادين ناجحين    

وفـي   .ينت فـاعل  وديمقراطيتينمجتمعين منفتحين   

 ناالنتحـاريي  مـن    اَأسرابنتجا   لم ي  إنهماالنتيجة ،   

  . الملغمين 

م فرصة فريدة لتوجيـه     بعد صدام قد    عراق ما  إن

ولكن بدل ذلك قـادت     . و وجهة جديدة    حاريخ ن الت

.  العـراق نحـو نفـق مظلـم          األمريكية اإلدارة

وبالنتيجة ، فشلت الجهود الرامية لخلـق عـراق         

 على  ومهما يحدث .  األوسط للشرق   يكون نموذجاَ 

ليتين ، فقد تحول البلـد       السنتين  التا   أومدى السنة   

بدال  ةالديمقراطير من مخاطر  محذّالى حد كبير  إلى

وعنـدما ينظـر    .  يكون رمز من رموزها      أنمن  

  الذين هـم   أولئك كبرأ وبأهمية الناس حول العالم،  

 يرون الفوضـى ،     فأنهم العراق   إلىفي المنطقة ،    

  . والعنف والتطرف الديني 

 أخـرى ستمرار ، وكما فعل مرة      إ ب لديرامسفيقول  

"  لو كنـت     بأنه في البنتاغون ،     األخيرفي ظهوره   

ن العنـف   أفانك سوف ترى ب   " العراق  تحلق فوق   

 لديرامـسف وفي الواقع لو كـان       . مبالغ فيه كثيراَ  

 كما يفعـل    –يجرؤ على تحدي الطرق في العراق       

 العكس  نالمراسلون في العراق لكان قد اكتشف با      

  . هو الصحيح 

 الذي يتباهى –  مجموعة دراسة العـراق    تقرير إن

 إلـى ير  يـش – لم يقرأه في الواقع     بأنه لديرامـسف 

 االخبـار يوجد القليل مـن      "  نــــــــهأ

 قتل مـواطن    إن... المهمة عن العنف في العراق      

 لم نتمكن   وإذا. عراقي ليس بالضرورة يعد هجوما      

ـ         ن ذلـك   إمن تحديد مصدر الهجوم الطـائفي ، ف

 قاعـدة   إلـى االعتداء سوف لـن يأخـذ طريقـه         

ــات  ــاون  إن. المعلوم ــدفع اله ــوم بم  أو الهج

 بقنبلة على جانب الطريق الـذي ال        أوالصاروخي  

.  لن يحسب له حـساب       األمريكيةيصيب القوات   

 شهر تموز عـام     أيامحد  أعلى سبيل المثال ، في      

 أو  هجومـاَ  ٩٣ عن وقوع    األخبار تحدثت   ٢٠٠٦

 معاينة دقيقة للتقارير في     أن إال .  مهماَ  عنيفاَ عمالَ

 مـن   ١,١٠٠ذلك اليوم وحده كشفت عن وقـوع        

  " نف أفعال الع

في جنوب العراق   " اآلمنة"أنظر اآلن إلى المناطق     

اإلدارة األمريكية بأنها مستقرة ، فهـي       التي تدعي   

تدار من قبل أحزاب دينية متعصبة و مـن قبـل           

المليشيات و عصابات الشوارع ، وتفرض معظمها       

 . إيرانيذات طابع     قيوداَ على حقوق وحريات الناس   
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 و النساء فقـد     )يحيين المس (وبالنسبة لألقليات مثل  

فـي  ضطهاد و عقوبة لهم و    إلعراق موطن   أصبح ا 

العديد من المناطق السنية في وسط العراق ، تـم          

وفـي وسـط    . فرض النموذج الطالباني المتزمت     

الفوضى ، تميل المجموعات القادرة على تـوفير        

 في  األمن إلى أن تكون هي األكثر همجية و تطرفاَ        

 – يوجد خليط من السكان      وحيثما. آرائها السياسية   

ن الحمالت الرهيبة من    إ ف –في بعض مدن العراق     

 مـن   اآلالفالتطهير العرقي قـد خلفـت مئـات         

 من العـراقيين    ين وان مليون  .الالجئين داخل البلد    

 قد تركوا البلد    –بالمئة من السكان     ٨ أي   – تقريباَ

   . تماماً

 األنظمـة بعد هذا النموذج ، لم يشعر أي نظام من          

 يقولون  إنهم . بإصالحاتلعربية بأي ضغط للقيام     ا

هل تريدون ديمقراطية مثل تلك التـي       "لشعوبهم ،   

ويتكرر صدى هذا السؤال خـارج    ( "في العراق ؟  

 الشئ  نفـسه      بوتين رفالديميحيث يفعل   . المنطقة  

  . ) غتصابه للسلطة هناك إفي روسيا لتبرير 

 قـوى أ ملوك السعودية هم اليوم      إن. أنظر حولك   

 في مصر   حسني مبارك وقام  . من أي وقت مضى     

و النظـام الـسوري     .  خصومه في السجن     بإيداع

أكثـر    اليـوم   ، فهـو   الذي كان في ما مضى قلقاَ     

وان . في الـصعود      نجمها طالع    إيران و   ةطمأنين

 لو . إشعاعي ذات نشاط    أصبحتالواليات المتحدة   

 أجـل  مـن    كانت الواليات المتحدة تعمل بصدق      

 أن في المنطقة ، لوجـدنا اليـوم         األوضاعين  تحس

ن معارضة الشعوب في العالم العربي تكو.  

ن عليه  أ يفهم ب  أن إلى بحاجة   جورج دبليو بوش   إن

ـ      اآلن أن يختار   رق ش بين العراق وبين مشروعه ال

ـ  إدراكهوان  .  الكبير   أوسطي ن العـراق قـد     أ ب

 عن المسار المرسـوم لـه وبتقليـل         نحرف تماماَ إ

  بوش  يدفع أني العراق والمنطقة يستطيع     تورطه ف 

 تـدريجي    بإصـالح تجـاه القيـام     إ ب وثيقوبشكل  

 علـى   أصر إذا أما . األخرى لدانومتنوع في الب  

 ،   أعمـق   في العراق بشكل   ضياالستمرار في الم  

 سـوف تخـسر وسـيغرق       األمريكيةفان الحرب   

 برنامجه الخاص للتحرر ، يجـب       وألجل. الجميع  

         . يغادر العراق  إنبوشعلى الرئيس 

  الخلفية

إعادة ترتيب سياسة الواليات المتحـدة      

  في الشرق األوسط 

  ن ، نائب رئيس التحرير وروبرت ماكماه: المؤلف 

١٨/١٢/٢٠٠٦   

  مقدمة 

 الحائز علـى تائيـد      تقرير دراسة العراق  لقد أثار   

حول مجموعة كبيرة   في واشنطن    ) نقاشاَ(الحزبين  

من التوصيات السياسية التي تشمل ربـط قـضايا         

لة حل الصراع فـي     أشرق أوسطية أوسع مع مس    

لقد اتبعت إدارة بوش التقرير مع سلسلة       . العراق  

كثيفة من المؤتمرات التي كان يتوقع بأنها سـوف         

 فـي الـسياسة     اتتؤدي إلى اإلعالن عن تغييـر     

قول بوش بأنه ثابت    ي. األمريكية مطلع العام القادم     

على هدفه للمساعدة في تحقيق ديمقراطية راسـخة        

 من توصيات   في العراق ، وبدا بأنه يرفض بعضاَ      

لكنـه يـسمع مـن       . مجموعة دراسـة العـراق    

مستشارين كبار ومن قادة عراقيين بأن الممر إلى        

 مـن زج قـوات      هذا الهدف يشمل كل شي ابتدءاَ     

لبلد إلى زيادات   الواليات المتحدة العسكرية داخل ا    
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واسعة في المساعدة في إعادة االعمار  والى تسليم         

. السيطرة على مناطق كبيرة إلى القوات العراقية        

يبقى هناك توقع كبير حول مـا إذا سـوف تقـود            

تـولي الـديمقراطيين   –مجموعة من األحداث مثل   

السيطرة على مجلس النواب ، وصول وزير دفاع        

 أحدثه تقرير مجموعـة     جديد ، والنقاش الحاد الذي    

 اإلدارة األمريكية إلى تبني طريقاَ    –دراسة العراق   

يتوقع  .  العراق والشرق األوسط عموماَ    في جديداَ

الكثير من الخبراء بأن تكون التغييرات تكتيكية بدالَ 

  .من كونها بنائية 

ماهي القضايا السياسية الرئيسية في الشرق 

  األوسط الجاهزة للنقاش ؟ 

ار العراق يبقى هو الشأن األكبـر لكـن         إن استقر 

ن المناقـشات الواسـعة داخـل       أالخبراء يقولون ب  

. االدارة تشمل بالتأكيد قضايا إقليمية أوسع كـذلك         

 ، اختصاصي في الشرق     سكوت ليسنسكي يسمي    

إعـادة  (( األوسط في معهد الواليات المتحدة ذلك       

النظر الجوهرية القصوى لسياسة الواليات المتحدة      

منـذ  ))  الشرق األوسط بلغة الحديث العامـة        في

 ، خبير سابق في قسم      هنري باركي يقول   . ٩/١١

سياسة الواليات المتحدة حول العراق والذي هـو        

 انه مجـرد اإلعـداد     ليهايس في جامعة    اآلن يدر،

. حالما يغادر بوش المكتب     لتحول كبير في السياسة     

 إن التحول الرئيـسي فـي الـسياسة         باركييقول  

 ٢٠٠٨ألمريكية سوف يأتي مع انتخابـات عـام         ا

بغض النظر عن من سـوف يفـوز        ] الرئاسية  [ل

   )).نالجمهوريون أم الديمقراطيي

  

  

  :  لما يقال على مايلي يركز النقاش طبقاَ

تنشر الواليات المتحدة فـي الوقـت       . أمن العراق 

 من الجنود في العراق     ١٤٠,٠٠٠الحاضر حوالي   

حرب  أخرى مكلفـين  إلى جانب األلف من أركان   

ن بتنفيذ العناصر السياسية واالقتصادية واألمنية م     

 اإلدارة األمريكية الوطنية للنصر فـي       ةإستراتيجي

  . العراق 

 المتضمن هـذه    مجموعة دراسة العراق  إن تقرير   

 ، ويصف الموقف بأنـه       لم يكن فاعالَ   ةاإلستراتجي

توجد بين توصيات التقريـر     )) . فاسد وخطير   (( 

دعوة لتحويل تركيز القوات األمريكيـة       ) ٧٩(الـ

من القتـال إلـى التـدريب والتخطـيط و إلـى            

للقوات المقاتلة فـي الربـع      "  المسؤول"االنسحاب

   .٢٠٠٨األول من عام 

لكن الرئيس بوش، الذي يدرس عدة تقارير تنافسية         

باإلضافة إلى استشارته للمستـشارين ، قـد بـدا          

 الشـتراط   راقمجموعة دراسة الع   دعوات   رافضاَ

 لمدى اسـتجابة المـسؤولين      الدعم العسكري وفقاَ  

ــراقيين  ــأت اإلدارة . الع ــى أي حــال ، إرت عل

األمريكية تعزيز تدريب القـوات العراقيـة لكـن         

الخبراء يقولون بأن مثل هـذه المهمـة يمكـن أن          

 يوجـد نقاشـاَ      .تستغرق عقد من الزمان لكي تتم     

يات المتحدة  مكثفاَ بين مسؤولين عسكريين من الوال     

ـ   قوات إلـى داخـل العـراق       " زج"حول الحاجة ل

إلحداث نوع من االستقرار العاجـل فـي بغـداد          

وأماكن مضطربة أخرى في المناطق ذات الهيمنة       

وول سـتريت ولـوس     تـذكر صـحيفة      . السنية

 من المستشارين العـسكريين      عدداَ  تايمز سانجلو

داخل وخارج وزارة الدفاع الذين وضـعوا هـذه         

ن مستشار  أ ب  نيويورك تايمز  تقول. قة لبوش   الطري
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 يلـح    كان أيـضاَ    ستيفن جي هادلي   األمن القومي 

كذلك .  قوات في العراق "زج"ستمرار على فكرة   إب

كان من بين الداعمين لتعزيز القوة أعضاء بارزين        

 ، لكن رؤساء    كيناجون م في مجلس الشيوخ مثل     

 هيئة األركان المشتركة معروفين ببـرودهم تجـاه       

الفكرة ، مشككين في قدرتها على أن تبقى فعالـة          

علـى أي حـال ، لقـد قـال        . على المدى البعيد    

 إلـى   ١٠,٠٠٠مسؤولون عسكريون يمكن إرسال     

 جندي فقط كجزء من عملية لنشر المزيد        ١٥,٠٠٠

لكن رئيس لجنة القـوات المـسلحة       . من القوات   

 ، يفـضل    كارل لـيفن  القادم في مجلس الشيوخ ،      

على مراحل ، كما يفعل العديد في األغلبية         انسحاباَ

  .ة دالنيابية الديمقراطية الجدي

 مع إعادة نـشر أو تعزيـز        تزامناَ. قتصاد العراق إ

ن بعــض المــسؤولين إمــستويات القــوات ، فــ

كبـر علـى    أ أيضا على تأكيد     العسكريين قد ألّحوا  

 ،   وليام سي هيكس   العقيد. إعادة البناء في العراق     

 في العـراق بـصفة      ة عشر شهراَ  الذي قضى ثالث  

 وهو اآلن جورج كيسيجنرال لاستراتيجي رئيسي ل

استراتيجي في البنتاغون ، يكتب فـي مجموعـة         

التمرد  المضاد هو في الواقع      "ن  أقرارات جديدة ب  

 ، لكنه يقـول يجـب أن        ""قتال ذو بنية عشائرية     

تكون هناك زيادة مفاجئة في األطر غير العسكرية        

ن بليـون   ري تقديم عش  هيكسويقترح  . في العراق   

لكن .  أخرى لتعزيز إعادة البناء في العراق        دوالر

محللين آخرين قد وصفوا طريقة الواليات المتحدة       

لتطوير االقتصاد في العراق بأنها وضعت بـشكل        

 ، وهـو    كورد سـمان  . أنتوني أج أخبر  . رديء  

مركز الدراسات  خبير في أمن الشرق األوسط في       

 ، لجنة فرعية في المجلـس       ة والدولية اإلستراتيجي

 ،  ٢٠٠٦التشريعي حول األمن القومي في تمـوز        

إن نقطة الـضعف األكبـر فـي أوجـه          : " قائالَ  

اإلستراتيجية األمريكية التي يمكن أن تـؤثر فيهـا         

الواليات المتحدة بشكل مباشر تقـع  فـي البعـد           

  .االقتصادي 

 فـي   بـوش ضمت مشاورات    .ية العراق ةسياسال

ن الثاني ممثلين عن القيادة الـشيعية والـسنية         كانو

والكردية من العراق باإلضافة إلى خبراء السياسة       

إن بوش مـاضٍ لتـشكيل      . في الواليات المتحدة    

لكن تقارير صحفية تقول بان      حكومة وحدة وطنية  

 يدرس مايعرف بـ ديك تشينيمكتب نائب الرئيس 

ما قويا  ويشمل هذا الحل دع   "ةحل الثمانين بالمائ  " 

من  % ٨٠للشيعة واألكراد ، الذين يشكلون نسبة       

لكن إدارة الحكومة كما يقول البعض       . سكان البلد 

ترفض هذا الحل ألجل جذب قادة سـنة معتـدلين          

ويقلـل   . نـوري المـالكي   لدعم رئيس الوزراء    

مسؤولي اإلدارة األمريكية من أهمية التقارير حول       

  .الخالفات الداخلية 

ل خبـراء   يقو.  االسرائلية – العربية   عملية السالم 

 من النقـاش حـول      بأنه اليوجد في التقرير كثيراَ    

قضايا الشرق األوسط المترابطة منـذ األحـداث        

 ،  ١٩٩١القريبة لحرب الخليج األولى فـي عـام         

مجموعـة دراسـة    وذلك يعود إلى حد ما إلى أن        

. على الدبلوماسية اإلقليمية     تؤكد بشكل قوي     العراق

الشرق " خارطة الطريق   "اليات المتحدة تدعم  إن الو 

أوسطية التي خططت لها الدبلوماسـية الرباعيـة        

للواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوربي واألمم      

المتحدة التي ترى قيام دولة فلسطينية تتعايش بسالم 

 مـن اإلدارة األمريكيـة      لكن نقـاداَ  . مع إسرائيل   

 –ئيلية يقولــون بأنهــا تركــت العمليــة اإلســرا
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الفلسطينية تؤول إلى الضعف وهذا ما يثير كل من         

أثار مستشار اإلدارة   . الحلفاء العرب و األوربيين     

 في شهر    ، انتقاداَ  فيليب زيليكو الحكومية المنسحب   

معهد واشنطن لسياسة الـشرق     أيلول بعد إخباره    

 النـزاع العربـي     يالسياسة الفعالة ف  "  بأن   األدنى

 إلقامة تحالف يتعامل     أساسي م مقو اإلسرائيلي هي 

هنـاك  . في المنطقـة   "كثرخطورة  مع المشاكل األ  

ن هذا الرأي يشترك فيه مسؤولي اإلدارة       أاعتقاد ب 

  المناصب العليا لكنه يسبب تهيجـاَ      االحكومية ذوو 

بين المجموعات اليهودية في الواليات المتحـدة و        

مجموعة دراسـة   أنعشت  .المسؤولين االسرائيلين   

لموضوع الـشرق أوسـطي المـزمن و        العراق ا 

 الواشنطن بوسـت   رايسأخبرت وزيرة الخارجية    

ن اإلدارة تعهدت بمتابعـة قـضية       أهذا األسبوع ب  

 و قالـت  . السالم بين االسرائيلين و الفلـسطينيين       

، إننا ذاهبون إلى الـشرق       كونوا جاهزين  : رايس

 بأن تتخذ إدارة بوش      باركي يتوقع" . األوسط كثيراَ 

 –طوات الصغيرة لدفع العملية العربيـة       بعض الخ 

لنشتري وداَ قليال فقـط فـي العـالم         " اإلسرائيلية  

   ." العربي

إن الواليات المتحدة و إيران جمدت فجـأة         .إيران

العالقات الدبلوماسية بينهمـا بعـد ثـورة عـام          

إن إدارة بوش وصفت إيـران      . االسالمية  ١٩٧٩

 عن  وعبرت بشكل عام  "بأنها جزء من محور الشر    

وقد تـم بالفعـل     . الدعم لتغير النظام في طهران      

 عنـدما شـجعت     ٢٠٠٦ في عام    تأكيد ذلك مبكراَ  

 الدولية كطريقة لوقف    ةالواليات المتحدة الدبلوماسي  

وحتى أنها ذكـرت خيـار       برنامج إيران النووي،  

لكـن التحـدي    . المحادثات المباشرة مع إيـران      

 ، الـذي    اإليراني لمجلس األمن في األمم المتحدة     

ودورها  يدعو لتجميد عمليتها لتخصيب اليورانيوم،    

 وحماس والميليشيات الشيعية    حزب اهللا في تشجيع   

العراقية ، وعدائية رئيسها تجاه إسرائيل قد جعلت        

فكرة المحادثات السياسية غير محبذة لدى العديـد        

 رايـس أخبـرت   . من مسؤولي اإلدارة األمريكية     

 اليد إليران أو    ضد مد الواشنطن بوست بأنها كانت     

سوريا للمساعدة في العراق ، قائلة بـأن برنـامج          

 األسلحة النووية اإليراني على سبيل المثال هو ثمناَ       

لكن رؤساء  . أجل استقرار العراق     من     جداَ عالياَ

. جيمس بيكر ، ولي أج     ،مجموعة دراسة العراق  

ن الحوار اليعني تظهير شيك     أ قد أكدوا ب   هاملتون

اإليراني وأشاروا إلى دورهـا البنـاء فـي         للنظام  

 إن وزير الدفاع القادم ،    . طالبان السابقة  -أفغانستان

 ٢٠٠٤ ، كان قد ترأس حملة عـام         روبرت غيتس 

التي ساندت العمـل المـدعوم مـع المـسؤولين          

اإليرانيين آنذاك في محاولة لحل خالفات قديمـة ،         

ن هناك توقعات بأنه منفتح على طـرق جديـدة          إو

 فإن كل   وفي مناقشة مسألة الحوار ،    . يران  حول إ 

 قاال بأن الواليات المتحـدة قـد        بيكر وغيتس من  

أجرت في السابق اتصاالت مع االتحاد الـسوفيتي        

   .خالل أحلك فترات الحرب الباردة

لقد تجنبت إدارة بوش سـوريا للـسنتين       .سـوريا 

الماضيتين وذلك بسبب دعمها لحماس وحزب اهللا       

 للمتمردين واألسلحة    مرورياَ معبراَفي لبنان كونها    

وفي الوقت الذي يكون فيه     . كما يقال إلى العراق     

للجانبين اتصاالت دبلوماسية ، تـرفض واشـنطن        

 محادثات جدية إلى أن تقلل سوريا مـن         ةإدارة أي 

دورها في لبنان وتتخلى عن دعمها لمـا تـسميه          

مجموعـة  واشنطن المجموعات اإلرهابيـة لكـن       

 ، وطبقـاَ  .  تـدعوا لعمـل جديـد        دراسة العراق 
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مدعومـة  "ن المجموعة   إ ، ف  وول ستريت لصحيفة  

 من قبل عدد من مسؤولي إدارة بوش رفيعي         تماماَ

المستوى ، الذين يقولون بأنه عمل محرج للواليات        

المتحدة أن تجد طريقة إلقناع سوريا علـى تـرك          

روابطها الحميمة مع إيران وإيقاف دعمها لحـزب        

وفـي المقابـل ، تقـول       " ين اآلخرين   اهللا والمقاتل 

الصحيفة ، أنهم يريدون أن يقدم البيـت األبـيض          

. االقتصادية والسياسية لدمشق    مجموعة من الحوافز    

مـع  " عمل حذر وعسير جدا   "نه  أ   ليسنسكي يقول

 ولكـن المحادثـات    سوريا ، يمكن أن يكون مثمراَ     

وفي نفـس الوقـت ،    . يمكن أن تكون صعبة جداَ  

 مـن صـانعي القـرار       رة بوش ضغطاَ  تتلقى إدا 

وكان هنـاك    .الديمقراطيين لفتح حوار مع سوريا      

 ، وهو   بيل نلسون  للسيناتور   في هذا األسبوع لقاءاَ   

 في لجنة القوات المسلحة ولجان العالقـات        عضواَ

 فـي   بشار األسد الخارجية ، مع الرئيس السوري      

 للحصول على مساعدة األخير فـي       دمشق ، سعياَ  

ومن المتوقع أن يقوم    . الوضع في العراق    استقرار  

  والـسيناتور  جـون كيـري   كل مـن الـسيناتور      

 بزيـارة    أرلين  سبيكتر    والسيناتور كريستوفر دود 

   .إلى سوريا قريباَ

هل إن إدارة بوش ماضيةَ لتعديل سياستها 

  لنشر الديمقراطية ؟  

مجموعـة دراسـة     على الرغم من أن تقرير       .كال

سة تأسيس الديمقراطية فـي      أهمل ذكر سيا   العراق

 كانـا يقـوالن      بـوش ورايـس     إال أن  العراق ، 

بإستمرار بأن الديمقراطيـة تبقـى هـي محـور          

 قالـت   رايسلكن  . جهودهما في العراق والمنطقة     

إننا لسنا قادرين على الدوام "  ،   للواشنطن بوسـت  

" بطرق تكون فعالـة   ] هذه السياسة   [ على متابعة   

جمعية العامـة لألمـم      في حديثه في ال    بوشأشار  

لمعتـدلين  المتحدة في أيلول إلى جهـد إلشـراك ا        

 لكن بعض الخبراء يقولـون بـأن حلفـاء          ،العرب

الواليات المتحدة المستبدين في المنطقة هم الـذين        

 باركييقول  . يستطيعون تقديم المساعدة المباشرة     

 تحسين مصالح الواليات     إنه ألجل  يالهمن جامعة   

المتحدة في المنطقة ، فإن إدارة بوش تحتاج إلـى          

أن تتحرك بقوة نحو بناء تحالف يتكون من بلـدان          

يقول بأن هذا التحـالف يمكنـه إثبـات         . رئيسية  

الفاعلية ، وفي النهاية يثيـر اهتمـام اإليـرانيين          

  باركي  ويقول  .والسوريين حول التعاون المستقبلي   

 إلى اإليرانيين وتقولـوا لهـم مرحبـاَ         التذهبوا" 

وحسب ، دعونا نذهب ونتحـدث إلـيهم ،  إنكـم            

تتحدثون إلى حلفائكم ، إلى السعوديين، و األتراك،        

واألردنيين و الكويتيين  واألوربيـين ، حـسناَ ،          

وتصنعون بقوة نوعاَ ما من الرؤيا ، ثـم تقولـون           

 لإليرانيين لدينا طريقة للتقدم إلـى األمـام ، هـل          

   تريدون أن تنضموا إلينا ؟ 

  خيارات بخصوص العراق: القائمة 

   ٢٠٠٦كانون األول عام 

إذا لم يكن العراق تنقصه المشاكل ، فهو أيضا ليس 

و اآلن و بعـد أن       .  إحتماليـة  بحاجة إلى حلـول   

  أعلنت 

 المثيرة عن توصياتها ،     "مجموعة دراسة العراق  "

من رى   نظرة على عدد من الخطط األخ      يلقن دعنا

أجل إحالل االسـتقرار فـي العـراق و دراسـة           

  . حتماالت نجاحها إ
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   الزيادة الكبيرة جداَ : الخطة األولى
جـون   عضو مجلس الشيوخ السيناتور :المؤيدون  

 ، و مجلة ستاندرد األسبوعية ، و الجنـرال          كينام

   . نطوني زينيأ

 زيادة عديد القوات البريـة األمريكيـة        :الخالصة

ي العراق دون تحديد جدول زمني       ف كبيرةبصورة  

وهذه هي في المقـام األول محاولـة        . لالنسحاب  

متالك ما يكفـي مـن      إمتأخرة للتعويض عن عدم     

  . الجنود على األرض 

 عدم توفر العـدد الكـافي مـن الجنـود           :العقبات

و يمكن أن تعني هذه الخطـة زيـادة         . األمريكان  

حرس دوريات الواجب و دعوة المزيد من ألوية ال       

هذه الخطة سوف   .  على األرض    ةالوطني المنتشر 

تضر بقدرة أمريكا على الرد على التمرد المتنامي        

   . في أفغانستان أيضاَ

 إن إمكانية تبنـي هـذه       :إمكانية تبني هذه الخطة   

توفر القوات الالزمة ،  ألنه مع عدم     صفرالخطة هي   

تة منذ البداية ستكون الخطة مي .  

   سير قدماَال: الخطة الثانية 
    "مجموعة دراسة العراق" رؤساء :المؤيدون 

 يتصف العراق بأهمية بالغة و هـشاشة        :الخالصة

تجعالن من غيـر الـصحيح مغادرتـه بـصورة          

و عن طريق زيـادة عديـد القـوات         . مستعجلة  

دوار األولويـة   أاألمريكية لمدة محدودة مع نقـل       

ستـشارية تـستطيع    إدوار تدريبية و    أالقتالية إلى   

ستقرار في الوضع بدرجة    إالواليات المتحدة تحقيق    

و يؤدي االلتزام   . تكفي لمنع حصول كارثة كبيرة      

بالبقاء في العراق لمدة أطول، ولو بدور متناقص ،         

  . إلى دعم الحكومة العراقية الضعيفة 

 إذا قامت القوات األمريكية بتغيير أدوارها       :العقبات

ئ الفـراغ ،    قبل أن يصبح العراقيون جاهزون لمل     

فسوف يقوم تنظيم القاعدة و المليـشيات الـشيعية         

و مـع نفـاذ صـبر الـشعب         . بملئ هذا الفراغ    

األمريكي ، يبدو الوقت بأنه هو الشئ الوحيد الذي         

  . يفتقده الجيش األمريكي 

 توجد إمكانيـة واسـعة     :إمكانية تبني هذه الخطة   

لتبني هذه الخطة ألنها هي الخطة التي يستـسيغها         

نراالت الذين قل عدد جنودهم ، و كذلك قـادة          الج

رس الذين ال يريدون البقاء مدة أطول فـي         غالكون

  . إنسحاب فوري منه العراق و الذين ال يدعون إلى 

  عتماد على أهل السنة اإل: الخطة الثالثة 
 رئيس الـوزراء العراقـي      أياد عالوي  :المؤيدون

 ،  زاد زلماي خليل    سفير الواليات المتحدة   السابق ، 

  . جيران العراق من السنة 

 يتصف البعثيون و شيوخ العشائر فـي        :الخالصة

التمرد السني بأنهم ذرائعيون و ليـسوا أصـحاب         

 ، و التخفيف مـن       عاماَ فمنحهم عفواَ . أيدلوجيات  

جتثاث البعث ، وإعطاؤهم حصة عادلة من       إسياسة  

 من  واردات النفط ، يمكن الواليات المتحدة نظرياَ      

 نشقاق داخل التمرد و ذلك بإيجاد شـرخاَ       إ إحداث

ن الواليـات   و أل . بين أهل السنة و تنظيم القاعدة       

المتحدة كانت قد لعبت بصورة غير مقصودة دور        

المحقق للطموحات اإليرانيـة و ذلـك بتـدميرها         

للجيش العراقي و تمكينها الشيعة من الوصول إلى        

ـ        ـ  إالحكم عن طريق االنتخابات العامة ، ف ل ن المي

 بالمائـة مـن     ٨٥نحو السنة سيعيد االطمئنان إلى      

  . العالم العربي السني 



 التحدي الصهيوين                 )٨٩(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٢٠ من ١٤                                          ٢٠٠٧ - نيسان            
 

من المحتمل أن يخلـق التفـاوض مـع         : العقبات

المتمردين السنة ردة فعل لدى الـشيعة و دفعهـم          

لمناهضة الواليات المتحدة ، مما سـيعزز مكانـة         

القادة الشيعة المناهضين ألمريكا من أمثال الـسيد        

ضعف حكومة رئيس الـوزراء      و ي  مقتدى الصدر 

نه سوف لن يكـون     أيضاف إلى    . نوري المالكي 

من السهل تقسيم المتمردين إلى فئـات محـددة أو          

  . سم السنة إتحديد الناطق ب

ن  ألاإلمكانية هنا ضعيفة :إمكانية تبني هذه الخطة  

 مع المتمردين   األمريكان قد قاموا بالتفاوض سابقاَ    

 مـن النجـاح ،      دون أن يستطيعوا إحراز كثيـراَ     

وتشير التقارير األخيرة إلى أن هذه اإلستراتيجية       

  . قد تم إهمالها جملة و تفصيال 

  عتماد على الشيعة اإل: الخطة الرابعة 
 ، نائب رئـيس الواليـات       ديك تشيني  :المؤيدون

 ،القائـد الـشيعي      الحكـيم  زعبد العزي المتحدة ، و  

  . البارز 

 هلية عقـوداَ   يمكن أن تدوم الحروب األ     :الخالصة

من السنين ال تنتهي في العـادة إال عنـد إحـراز            

 و بدالَ  .  حاسماَ  عسكرياَ  من األطراف نصراَ   طرفاَ

فإنه يجـب علـى الواليـات     من الحرب األهلية ،     

المتحدة األمريكية أن تتبع إما سياسة عدم التدخل        

   .أو سياسة مكافحة التمرد السني فقط

 الـذي يمكـن   ختيار الطرفإ إن عملية   :العقبـات 

االعتماد عليه من الجانب الشيعي يمكن أن تزيـد         

و .  بين األطراف الشيعية المتنافـسة       الحالة سوءاَ 

   إلى إبعـاد    ي هذه الخطة أيضاَ   من الممكن أن تؤد 

فـي حـين تعـزز      الدول السنية المجاورة للعراق     

 ، وهي يمكن أن تعنـي ذبـح         التأثير اإليراني فيه  

ربما يؤدي هروبهم إلى    سكان العراق السنة الذين     

أقطار مجاورة إلى زيادة عـدم االسـتقرار فـي          

  . المنطقة 

متوسطة االحتمال إلـى     :ي هذه الخطة  إمكانية تبنّ 

  إن هذه الخطة سوف لن تكـون تغييـراَ         .مرتفعة  

تخاذ جانب الـشيعة هـو      إ و أن    – بالطبع   مفاجئاَ

  . طريق المقاومة األضعف 

  طن العودة الى الو: الخطة الخامسة 
 ، ممثل الـديمقراطيون ،      جون مورثـا   :المؤيدون

  . غلب العراقيين أوإيران ، سوريا ، و

كلما بقيت الواليات المتحدة األمريكيـة      : الخالصة

زدادت النتائج التـي    إفترة أطول في العراق كلما      

 ، و ال يقتصر األمـر علـى         يجنيها العراق سوءاَ  

 رغبة معظم العراقيين في خروج األمريكان مـن       

العراق ، وإنما قد يؤدي وجود الواليات المتحدة في 

العراق إلى تفاقم العنف الطائفي و منع العـراقيين         

من التصالح مع بعضهم البعض ، وبعـد مغـادرة          

الواليات المتحدة للعراق ، فإنها سـتبقى تحـتفظ         

بقدرة ممتازة بسبب قواعدها في الخليج الفارسـي        

  . في حالة تهديد مصالحها الحيوية 

 على الرغم من أن تنظيم القاعدة سـوف         :العقبات

نـسحاب الواليـات المتحـدة      إنتصاره عند   إيعلن  

يجعـل  األمريكية ، إال أن هذا االنسحاب سـوف         

و  . الجزء األكبر من العراق في أيدي اإليـرانيين       

 أن تتدخل الدول السنية الحانقـة       من الممكن أيضاَ  

، و  ها في المـذهب     ءفي المنطقة لكي تحمي شركا    

ستكون النتيجة جريان حمام من الـدم و زيـادة          

  .عالية جدا في أسعار النفط 
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سـتثمر  إلقد . متوسـطة  :إمكانية تبني هذه الخطة   

 ،  جورج بـوش   رئيس الواليات المتحدة المعتدل ،    

من رأس المال السياسي في الحرب كي         جداَ كثيراَ

ستطاع تحقيقه من تأييد شعبي كبير ، إال        إيحقق ما   

ب على القوات األمريكية أن تغادر في نهاية        نه يج أ

نسحاب إاألمر و سيبقى اإليرانيون في المنطقة بعد        

  . هذه القوات 

  الحل اإلقليمي : الخطة السادسة 
 ،  "مجموعـة دراسـة العـراق     " و هم    :المؤيدون

الديمقراطيون في مجلـس الـشيوخ ، و مؤسـسة          

  . السياسة الخارجية األمريكية 

ران و سوريا مسرورتان لرؤية     كانت إي : الخالصة

الواليات المتحدة األمريكية و هي تتلقى ضـربات        

قاصمة في السنوات األولى من التمرد ، غير أنهما         

ن إو. لديهما اآلن مصلحة في وجود عراق مستقر        

االستقرار سوف لن يتحقق طالما بقيـت األمـور         

شة في العراق مشو .  

انيين و   ال يوجد هناك شئ يـدفع اإليـر        :العقبات

نسحاب الواليـات   إالسوريين إلى التفاوض ما دام      

 العراق بشكل مذل يلوح في األفق ، و         المتحدة من 

 و يـرفض     . جداَ ما لم يكن الثمن المدفوع مرتفعاَ     

" الـصدر " السنة فكرة الفيدرالية مع وجود حركة       

  . الوطنية 

 إمكانيـة ضـعيفة    هناك   :إمكانية تبني هذه الخطة   

 ، و من الممكن قيام إدارة بـوش         لتبني هذه الخطة  

بتحركات واضحة في هذا االتجاه غير أنها سوف        

ال تقدم االمتيازات التي سوف تطلبهـا إيـران و          

سوريا ومن المحتمل عقد مؤتمر إقليمي حول ذلك        

، ولكن على المرء أن اليتوقع أن يتم تبادل الكثير          

  . من العبارات الرقيقة فيه 

  لعراق  تقسيم ا: الخطة األخيرة 
، عضو مجلس الشيوخ ،     جوزيف بايدن  :المؤيدون

  .  ، و األكراد و الشيعة المتطرفون ليزلي جلب

 يتم تقسيم العراق إلـى ثـالث منـاطق          :الخالصة

 ، واحدة للـشيعة و واحـدة للـسنة و           مستقلة ذاتياَ 

أخرى لألكراد ، مع حكم مركزي محـدود يقـوم          

و . ن  بتوزيع واردات النفط على أساس عدد السكا      

يمتلك األكراد اآلن منطقة ذات حكـم ذاتـي فـي           

 و تعكف بعض األطراف الشيعية علـى        .الشمال  

و يمكن إقناع   . التخطيط لدولة شيعية في الجنوب      

ن لهم حصة في العراق الجديد      أالسنة المحافظين ب  

إذا كانت هناك منطقة خاصة بهم و إذا كانت لهـم           

  . واردات نفطية مضمونة 

ا تؤدي هذه الخطة إلى تفاقم سياسـة         ربم :العقبات

نات العرقية   في المناطق ذات المكو    التطهير العرقي 

 تركهم دون واردات    و يخشى السنة من   . المختلفة  

 من قبل الشيعة و األكراد المنتقمين ، و مع          نفطية

 عتبار الواليات المتحـدة ضـامناَ     إصعوبة إمكانية   

هذه الخطة  بالثقة لمصالحهم ، فإنهم يعتبرون جديراَ

   . مؤامرة أجنبيةبمثابة 

يـسمح  . متوسـطة  :إمكانية تبني هـذه الخطـة     

 ، إال أن الدستور العراقي الحالي بمبدأ الفيدراليـة     

القـوميين  المعارضة لهذا المبدأ شرسة من قبـل        

و يرد المؤيدون لهذه الخطة على ذلك        . العراقيين

الخطة تعطي شكالَ رسمياَ لعمليـة هـي اآلن         ن  أب

  .   ة إلى األمام سائر

  سوف نحقق الفوز 
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رت للرئيس خطة لتحقيـق      توفّ أخيراَو 

  النصر 

  مجلة ستاندرد األسبوعية الصادرة بتاريخ

١٢/٢٠٠٦ /٢٥  

  فريد بارنز : بقلم 

ماعليك سوى الحضور إلى حفلة لعيد الميالد تقـام         

في البيت األبيض  لكي تعرف إلى أيـن يمـضي           

قال أحـد   . لعراق  الرئيس بوش في سياسته بشأن ا     

الضيوف الذي يقف في طابور االسـتقبال لبـوش         

" . التدع األوغاد يتغلبون عليك     : " وهو يصافحه   

التقلـق ، لـن     : " جفل بوش قليال وأجاب بمرح      

أنـا  : " ثم تابع ذلك الضيف قـائال       " أكون كذلك   

فكان جـواب  " عتقد إننا نستطيع الفوز في العراق   أ

وقـال  " نحقق الفـوز    سوف  : " الرئيس بكل ثقة    

"  لــ    ضيف آخر للرئيس بوش بأنه قد قدم رأيـاَ        

 وأضاف بأنه يجب إهمال     "مجموعة دراسة العراق  

فضحك الـرئيس ضـحكة     . تقرير تلك المجموعة    

نه قد حدد موقفه بـصورة واضـحة        إخافته وقال   

تـوني  " عندما ظهر مع رئيس الوزراء البريطاني       

لـى إمكانيـة    ولم يتطرق تقرير المجموعة إ    . "بلير

وقـال   . إحراز نصر أمريكي في العـراق أبـداَ       

الرئيس بوش في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع        

  .بلير إن غايته في العراق هي النصر 

 للمغامرة برئاسته وبـذل     أصبح بوش اآلن مستعداَ   

ة أقصى جهده إللحاق الهزيمة بـالمتمردين الـسنّ       

تعد وهو مـس . وإقامة ديمقراطية مكينة في العراق    

ن ألتحدي الحكمة البالية في واشنطن والتي تقول ب       

ن أمريكا قد خـسرت     إر على ذلك و   الوقت قد تأخّ  

نه ليس أمـام بـوش سـوى        إحربها في العراق و   

االنسحاب من العراق بلياقة مع االحتفاظ بشيء من        

ولم يكن بوش يحتاج إلى أكثر ممـا         .ماء الوجه   

، " وزخطة للف "توني سنو سماه سكرتيره الصحفي    أ

  . وهو اآلن لديه مثل هذه الخطة 

ولكن التوجد ضمن توصيات مجموعـة دراسـة        

وصية  ) ٧٩(  بيكر البالغة    سالعراق برئاسة جيم  

وقد طرح البيت األبيض تقريـر      . مثل هذه الخطة    

 كـان   وهكذا أيضاَ  . مجموعة دراسة العراق جانباَ   

فـي  " البنتاغون"نصيب المشروع الذي رشح عن      

اضي والذي ينطـوي علـى تحويـل        األسبوع الم 

اآلالف من الجنود األمريكان من دورهم القتـالي        

وسف تكـون   . ليصبحوا مدربين للجيش العراقي     

النتيجة هي زيادة العنف الطائفي مع وجود جـيش         

عراقي غير مؤهل لحد اآلن لسحق التمرد المتنامي        

مما سيخلق ثغرة زمنية يمكن أن يحدث فيها إنهياراَ 

ظام المدني في بغداد ربما يكون مميتاَ ،        آخر في الن  

  .ليمتد بعد ذلك إلى أماكن أخرى من العراق 

وأخيرا وبالتحديد في يوم االثنين السابق تم تقـديم         

 تهدف إلـى  ةفكرة موجزة إلى بوش عن خطة فعلي    

نتصار في العراق ، وهي خطة يحتمل أن        إتحقيق  

جـاك كـين    "وقام الجنرال المتقاعد  .يجري تنفيذها 

ائب رئيس أركان الجيش السابق بتزويـد بـوش         ن"

بفكرة موجزة عن تلك الخطة أثناء اجتمـاع ضـم          

 من الخبراء الخارجيين عقـد فـي البيـت          ةخمس

ن استجابة الـرئيس    أوقال مستشار أقدم ب   .األبيض  

ن هـذه الخطـة     إ ، و  يجابية جداَ إعن الفكرة كانت    

 والخبير العسكري "جاك كين  "التي وضعها كل من 

 معهد المـشروع األمريكـي    من  "دريك كاغان فري" 

لة ومدروسة دراسة مستفيضة على الرغم من       مفَص

 وتقوم الخطـة    .أنها بسيطة جدا من حيث األساس       
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على أساس الفكرة التي التقبل الجـدل فـي هـذه           

المرحلة والتي تفيد بعدم إمكانية التوصل إلى حـل         

سياسي في العراق مالم يستتب األمن فيه إبتـداءاَ         

 أي فرض شـكل مـن       –وبعكس ذلك    . بغداد   من

أشكال التوافق بين األكثرية الشيعية واألقلية السنية       

 اليمكن البدء بها في بيئة سياسية مشبعة بالـدم          –

  .جراء القتل الطائفي 

 أن تنجح فـي     " كاغان   –كين   " كيف يمكن لخطة  

حين فشلت الجهود السابقة ؟ إن هذه الخطة تتضمن    

 .ندي إضافي إلى العـراق       ج  خمسون ألف  إرسال

وستكون المهمة الرئيسية هي إحالل األمـن فـي         

المناطق المجاورة لبغداد التي تـضم سـكان مـن      

الشيعة والسنة ويحدث فيها القسم األكبر من أعمال        

ي العنف ، مع السيطرة على هذه المناطق ، وكان ف         

السابق قد طهرت مناطق عديدة من المدينـة دون         

لذلك اسـتمرت أعمـال القتـل       السيطرة عليها ، و   

وتنص هذه الخطـة علـى بقـاء        . الجماعي فيها   

الجنود األمريكان والعراقيين في هذه المناطق بعد       

وسوف يحظى قادة . تطهيرها والمكوث مع سكانها 

الحكم المحلي بالحماية والمكافآت إذا قاموا بتوفير       

وسيبدأ األهـالي  . الخدمات األساسية لهذه المناطق     

ن مع الحكومة العراقية بعـد أن يـصبحوا         بالتعاو

وبعـد إحـالل    . نتقام االرهابين منهم    إمنين من   آ

األمن في بغداد،سوف تكون هناك نشاطات واسعة       

لتحقيق الهدوء في محافظة االنبـار ذات األغلبيـة      

   .السنية

في الحقيقة ليست جميع أجزاء العراق تحتاج إلـى         

ء زيادة في الوجـود األمريكـي حيـث أن الجـز          

الجنوبي من العراق وكل الـشمال الكـردي هـي          

وكانت قد  . مناطق خالية من العنف الطائفي تقريبا       

أصبحت بغداد مركز الجاذبية للتمرد ، هذا ماقالـه         

وأضاف بأنه يمكن السيطرة عليها بحلـول        ،   "كين"

  .٢٠٠٧نهاية عام 

 ليست ثورية بـل إنهـا       " كاغان –كين  " إن خطة   

لتمرد برهنت على فعاليتها تطبيق لطريقة مناهضة ل

ففي فيتنام  " . فيتنام" في أماكن أخرى وخاصة في      

     قد قضى علـى    "كريغتون أبرامز   " كان الجنرال   

بصورة ناجحـة حيـث سـيطرت       " فيت كونغ   ال" 

حكومة فيتنام الجنوبية على ذلك البلد ، ولم يتمكن         

" الفيتناميون الشماليون من الفوز إال بعد أن قطـع          

األموال عن فيتنام الجنوبية فـي عـام        " سالكونغر

١٩٧٤.   

إلى األمام  " وقبل أن يعلن بوش عن خطته الجديدة        

 في العراق في أوائل كانون الثاني ، أراد أن يتأكد "

وقد  . إمكانية نجاح خطتـه األول هو   : من أمرين   

" كانت التقييمات األولية للخطة الموضـوعة فـي         

ط الحكوميـة   وفي غيره مـن األوسـا     " البنتاغون

ومن بين مجموعـة عـروض تخـص        . يجابية  إ

 الجديدة هـذه    " كاغان   -كين " العراق ، فان خطة   

واألمر الثاني الذي يهم بـوش      . لها فرصة للنجاح    

"  يقوم بتحويـل نقمـة المعارضـة إلـى           هو أن 

وحيـث أن هـذه الخطـة        . األمريكي" الكونغرس

ـ          صادقاَ تعطي أمالَ  ن إ للفـوز فـي العـراق ، ف

قراطيين المعتــدلين وأشــباه الجمهــوريين الــديم

 ن يضرب ضربته   أالين للسماح لبوش ب   سيكونون مي

  . ، هذا مايراه البيت األبيض 

وكلما أسرع بوش في وضع هذه الخطة موضـع         

حتمال قيام بوش في عيد المـيالد       إزداد  إالتنفيذ ،   

ن الفوز في   أالقادم بإخبار ضيوف البيت األبيض ب     
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ة من الغايات وإنما يمكن أن      العراق ليس مجرد غاي   

  .  يكون حقيقة واقعة 

      ختيار النصرإ

  خطة لتحقيق النجاح في العراق

 باحث مقيم في معهد     –فردريك دبليو كاغان    : كتبها

  المشاريع األمريكي 

١٤/١٢/٢٠٠٦  

  جرائيإملخص 
حيـث  .  فـي العـراق    مازال خيار النصر مفتوحاَ   

 مليـون ٣٠٠تستطيع أمريكا، وهي بلد عدد سكانه       

 تريليـون   ١٢بلغ  يمع ناتج قومي إجمالي     شخص  

 ، ويبلغ عدد قواتها المـسلحة مـن جنـود           دوالر

، إعـادة   مليـون فـرد    أكثر مـن     وقوات مارينز 

سيطرتها على الوضع في العراق، وهو دولة بحجم        

 شخص  مليون٢٥والية كاليفورنيا حيث تبلغ نسمته      

  .مليون دوالر١٠٠  أقل منناتج قومي إجمالي و

عتبر النصر في العراق عامالً حيوياً ومهماً ألمن        ي

حيث ستؤدي الهزيمة إلى نـشوب نـزاع        . أمريكا

إقليمي وإلى وقوع كارثة إنسانية وأيضاً تزيد مـن         

  .اإلرهاب العالمي 

لقد وصل العراق إلى نقطة حرجـة فقـد فـشلت           

عتمـدت األسـلوب الـسياسي      إاإلستراتيجية التي   

ف الطائفي أخـذ يهـدد      فتزايد العن . إلنهاء التمرد 

. بزعزعة وتحطيم رغبة أمريكا في مواصلة القتال      

فهذا العنف سيقضي على الحكومة العراقية وقواتها       

المسلحة والمدنيين كذلك إذا لم يتم السيطرة عليـه         

  .في الوقت المناسب

فالنصر في العراق ال زال ممكناً عند بذل مستوى         

 طريقـة   هنا يجب أن يتم تبني    . مقبول من الجهود  

  .جديدة في الحرب وإنجازها بشكل سريع وحاسم

جميعها سـوف   . ف  تم اقتراح ثالث طرق للتصرّ    

  :تفشل

سوف تقود هذه الطريقـة     . االنسحاب الفوري 

فقوات األمن  . إلى الهزيمة الفورية والمباشرة   

العراقية تعتمد بالكامل على دعم األمـريكيين       

نـسحبت  إفإذا ما   . لكي تحيا وتستمر بالعمل   

القوات األمريكية اآلن ، سوف تنهـار تلـك         

نجرار العـراق   إالقوات وبالتالي ستؤدي إلى     

إلى حربٍ  أهلية شاملة بحيث ستعم بـسرعة         

 .المنطقة بكاملها

هذه الطريقة مصيرها   . إشراك جارات العراق  

تشّكلت األسـباب الرئيـسية للعنـف       . الفشل

ومصادر الدعم البشري والمـوارد المقدمـة       

. زاع جميعهـا داخـل العـراق      ألطراف الن 

فجارات العراق هي أطراف مشجعة للعنـف       

 . لكنها غير قادرة على إيقافه

. بين المنخـرطين  الزيادة المفاجئة لعدد المدرّ   

ال تستطيع هذه الطريقة تحقيق النجـاح بمـا         

فـسوف تـؤدي    . يكفي لمنع حدوث الهزيمة   

عملية سحب القوات األمريكية وتغيير دورها،      

مقارعة ما قد يأتي مـن المنـاطق        المتمثل ب 

رتفـاع  إالمجاورة إلى دور تـدريبي ، إلـى         

وهـو  . ملحوظ وفوري في مستوى العنـف     

م رغبـة أمريكـا فـي البقـاء         بدوره سيحطّ 

واالستمرار في القتال ويصعد أيضاً من دائرة       

العنف الطائفي في العراق بحيث يتجاوز قدرة       
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        الجيش العراقي في فرض سيطرته علـى أي

 .شيء

يجب علينا اآلن أن نتصرف ألجـل إعـادة         

هذه هي النقطة   . األمن واالستقرار إلى بغداد   

الحاسمة التي تم تحديدها من ِقَبِلنا ومن ِقَبـل         

  .أعدائنا

  :هنالك طريقة لعمل ذلك

يجب تغيير تركيزنـا مـن تـدريب الجنـود           •

العراقيين إلى تحقيـق األمـن للـشعب العراقـي         

تحقيق أمن الشعب لم    ف. حتواء العنف المتصاعد  إو

يكن أبداً المهمة الرئيسية ضمن جهـود القـوات         

العسكرية األمريكية في العراق، ولكنها اآلن يجب       

 .أن تكون أولى مهامه

 يجب إرسال قوات أمريكية مقاتلة أكثـر إلـى          •

. العراق وخاصةً إلى بغداد ألجل دعم هذه العملية       

 فمسألة دفع سبعة ألوية عسكرية وأفواج من قوات       

المارينز لتعزيز ودعم عمليات تطهيـر وفـرض        

أصـبحت   ٢٠٠٧بتداءاً من ربيع عـام      إالسيطرة  

 .ضرورية وممكنة وبالتالي سوف تكون كافية

سوف تؤدي مشاركة تلك القـوات للوحـدات          •

العراقية في تطهير المنـاطق الـسنية الحرجـة         

والمناطق التي يعيش فيها مزيج من السنة والشيعة        

نة، باألخص في الجانب الغربـي      والمجاورة للمدي 

 .منها

بعد أن يتم تطهير المناطق المجاورة للمدينـة،          •

سوف تبقى القوات األمريكية والمارينز وبمشاركة      

 .على األمن وديمومته القوات العراقية أيضاً للحفاظ 

األمن، سيكون لدعم إعـادة     دة  ستعاإتم  توما أن     •

 الحيـاة   عمار دور كبير في إعادة هيكلة     البناء واإل 

االعتيادية من جديد، وبالعمل من خالل المسؤولين       

العراقيين سوف يعزز بـدوره مكانـة الحكومـة         

 . المحلية العراقية

لتزام وطني بتحقيق النصر إهذه الطريقة تتطلب    

  :في العراق

يجب أن تتقبل القوات البرية أدواراً أطول قـد           

 وحدات الحـرس الـوطني      .تستمر لعدة سنوات    

 .تقبل زيادة اإلنتشار أثناء هذه الفترةيجب أن ت

تم تغطيـة الـنقص الحاصـل فـي         تيجب أن     

 منها من وحـدات  اَالمعدات من خالل تحويل جزء 

 وحـدات الحـرس    والخدمة الفعلية غير المنتشرة 

 والوحدات االحتياطية وإعطائها إلى من       و الوطني

ويجب أن تكون   . هم على وشك تجنيدهم ونشرهم    

ة من النوع المتحرك لكي تـوفر       المصانع العسكري 

 .في الحال مجاميع معدات بديلة

ب الرئيس بالزيادة السريعة فـي      اليجب أن يط    

. عمار العـراق  إحجم المساعدات المقدمة إلعادة     

حيث يجب أن تحدد المسؤوليات والتبعات الخاصة       

عمار لغرض إنشاء المنظمات لتحقيـق      بإعادة اإل 

لـرئيس علـى    د ا كما يجب أن يؤكّ   . هذا الغرض 

بزيـادة  ضرورة إكمال مشاريع البناء والمطالبـة       

 .لهذا الغرضسريعة في حجم المنح المقدمة 

يتوجب على الرئيس المطالبة بزيادة فعلية فـي          

حجم القوات الموجودة في العراق وبالتالي زيـادة        

هذه الزيادة ضرورية لتعزيز ثبات القوات      . قوتها

لخالص بات وشيك   المقاتلة من خالل تأكيدها بأن ا     

إطـالق  ،  وما يجب على الرئيس أيـضاً       . التحقق

نداء شخصي موجه لألمريكيين الشباب يـدعوهم       

 .للتطوع للقتال في الصراع الحاسم في هذه الفترة 
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سوف يتطلب الفشل في العراق اليوم تضحيات       

 أكبر بكثير في المستقبل في ظل ظروف أكثر       

  . إحباطاَ

 الواليـات المتحـدة     لتزامإسوف ُيظهِر تعهد و   

اآلن بتحقيق النصر في العراق مدى قوتها أمام    

  .أصدقائها وأعدائها على حدٍ  سواء

سوف ُيقدم هـذا التقريـر المؤقـت        : مالحظة

إختيار  "  تحت عنوان PowerPointبصيغة 

 مـن   "خطة لتحقيق النجاح في العراق    : النصر

كـانون  ١٤ِقَبل معهد المشاريع األمريكي في      

سوف يتم نشر التقرير الكامـل      . ٢٠٠٦األول  

   .٢٠٠٧في كانون الثاني 

  

  
 
  


