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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
مجلة شؤون خارجيـة التابعـة لمجلـس        شورة في   إستراتيجية مهمة من   لمقالة  وتلخيص  ترجمة في هذا العدد  

 ويالحـظ   ،م الوضع الحاصل في العراق في مرحلة ما بعد زيادة عدد القوات األمريكية             تقي ، العالقات الخارجية 

  : األفكار التاليةهنا التركيز على

كانـت هنـاك    نما  إ، و )اي زيادة عدد القوات    ( ، لم تكن وليدة هذا العامل فقط       ن هذه االنجازات االمنية   إ -

لتطهير الطائفي وتجميد جيش المهدي والصفقات المعقودة مع العـشائر      ا: مجموعة من العوامل، وهي   

 . لتهدئة العراقالتحرك من أسفل الى أعلى،هذه العوامل التي تمثل سياسة ةالسني

ـ      ، وتحريك عملية المصالحة الوطنية    يجب التحرك من أعلى الى أسفل     واآلن   - ن أ، والتـصريح علنـاَ ب

 مثـل هـذه  ، وبـدون  القوات االمريكية سيتم سحب معظمها خالل العامين او االعوام الثالثة القادمـة     

 .تحطيم العراقسياسة ستؤدي السياسة الحالية الى ال

كانت هناك شكوكاَ حول نية المـالكي       . كان قرار الزيادة يهدف الى توفير مناخ آمن للمصالحة الوطنية          -

 .وطنيةوقدرته على إنجاز المصالحة ال

 . في البرلمانفك إرتباط المالكي بالصدريينلناك محاوالت  هكانت -

تهديداَ وتم التوصل اليه عن طريق  التأثير على ثالث قوى، تشكل              ،هذا االنجاز االيجابي يعتبر موقتاَ     -

 .العشائرية، أمراء الحرب، والطائفية لالستقرار في الشرق االوسط، تقليدياَ

 ،أصبحت دوالَ ال وجود لسيطرة الحكومة فيهـا       سيطرة على هذه القوى الثالث،      ن الدول التي فشلت بال    إ -

 . له التحشيد العسكري اآلنئ الذي يهّيقدر العراقوهذا هو 

 .خرى في العراقأ مرة تدعم الظاهرة العشائريةاالستراتيجية االمريكية الحالية  -

الوقوف بوجه الحكومة ؤدي بهم الى إن االستمرار في تعزيز ودعم العشائرية في العراق، بطريقة ت -

دولة تعاني من عدم االستقرار ، بدل إستيعابهم فيها، كما حصل في السعودية واالردن، سيخلق المركزية

  .، كما في اليمن وباكستانوالعنف

، وهـذا يعنـي     ستتركه ممزقاَ أكثر مما كان عند غـزوه       عندما تنسحب الواليات المتحدة من العراق،        -

 .واليمكن إعادة إعمارهالعراق سيبقى محطماَ، بالضرورة، أن 
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وسيبقى العراق جرحاَ دائماَ    ستضعف سلطة الحكومة وسيضعف تأثير الواليات المتحدة على االحداث،           -

علـى  ، في الداخل وعلى الحدود، األمر الذي سيضعف قدرة الواليات المتحدة            ومعرضاَ ألزمات متتالية  

 .وسيبقى االستقرار حلماَ بعيد المناللقادرون العراق، وسيغادر ا. تطبيع عالقاتها مع ايران

 سيطرة العسكريين وبمـساعدة ضـباط الجـيش       الى  ن تؤدي هذه االوضاع المزرية،      أومن المحتمل    -

الحكومـة المدنيـة الـضعيفة       علـى    - الذين تم تدريبهم وتجهيزهم من قبل الواليات المتحدة        -السابق

 .والممزقة

تستطيع دفع المالكي الـى     الوجود العسكري، الى أداة ضاغطة بواسطتها       تحتاج واشنطن باالضافة الى      -

 . وبالتالي تقوية المعتدلين منهمإتخاذ خطوات مفهومة تجاه إحتواء مخاوف السنة

 . فيهاشراك كل من االمم المتحدة ودول الجوار والحلفاء االوربيينهذه السياسة البد من إ -

، ليكونوا أكثر مشاركة فـي إنقـاذ وإسـتقرار     هذه االطرافستولّد الضغط الالزم على  خطة االنسحاب    -

 .العراق والخليج

، قـادرة علـى إحتـواء       كجزء من إستراتيجية ديبلوماسية شـاملة     من المهم جداَ أن يكون االنسحاب        -

 . وتحجيمها المتوقعةمخاطرال

ن تـوفر الفرصـة     الفترة الزمنية الواقعة بين االعالن عن االنسحاب وتنفيذه على أرض الواقع، يجب أ             -

 في  عملية المصالحة ، إلحتضان ورعاية    منظمة متعددة االطراف  المناسبة لالمم المتحدة، لتشكّل خاللها      

 .العراق

، التي سـتكون    إنتخابات مجالس المحافظات  يجب تشجيع االمم المتحدة على مساعدة العراق في إجراء           -

ى الساحة أثنـاء سياسـة التحـشيد العـسكري          ، الذين ظهروا عل   جماهيرية القادة السنة الجدد   لإختباراَ  

 .االخيرة

تقـسيم الـصالحيات بـين      فضل لبعثة االمم المتحدة، للتوصل الى توافق حول         أوستكون هناك فرصة     -

 .المحافظات والمركز

قـوات   الستخدام الكثيـر مـن       تضغط على الحكومة العراقية   البد لدول الجوار ومن ضمنها ايران، أن         -

 .ت الجيش والشرطة المحلية المدعومة مالياَ من قبل الحكومة المركزية في قواالصحوة السنية

  :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو
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  ثمن قرار زيادة عدد القوات االمريكية

  كيف تعجل اإلستراتيجية االمريكية بإنهيار العراق

عدد مايس / مجلة شؤون خارجية-ستيفن سايمون: بقلم

  ٢٠٠٨وحزيران 

 حسيب صباغقدم في قسم أالكاتب هو زميل 

مجلس العالقات شرق أوسطية في للدراسات ال

مجلس االمن  في ١٩٩٩-١٩٩٤عمل بين .الخارجية

  .لقسم التهديدات العالميةقدم أ، كرئيس الوطني

باالنجازات االيجابية التي   الكاتببعد أن يعترف

تحققت بعد زيادة القوات، يشير الى أن هذه 

 ، لم تكن وليدة هذا العامل فقط، االنجازات االمنية

: نت هناك مجموعة من العوامل، وهينما كاإو

التطهير الطائفي وتجميد جيش المهدي والصفقات 

،هذه العوامل التي تمثل المعقودة مع العشائر السنية

.  لتهدئة العراقالتحرك من أسفل الى أعلىسياسة 

يجب التحرك من أعلى الى أسفل، وتحريك واآلن 

ن أ، والتصريح علناَ بعملية المصالحة الوطنية

قوات االمريكية سيتم سحب معظمها خالل العامين ال

سياسة ال مثل هذه، وبدون او االعوام الثالثة القادمة

  .تحطيم العراقستؤدي السياسة الحالية الى 

  البداية الخاطئة لسياسة زيادة عدد القوات

لم تكن القوات البرية مستعدة لحرب طويلة االمد، 

وهناك وهناك ضغط شديد على القوات العسكرية، 

حتمال عدم توفر االمكانية الالزمة لمواجهة إخطر 

فغانستان أ االخرى، مثل التحديات االستراتيجية

  .يران وغيرهماإو

كان قرار الزيادة يهدف الى توفير مناخ آمن 

كانت هناك شكوكاَ حول نية . للمصالحة الوطنية

  .المالكي وقدرته على إنجاز المصالحة الوطنية

 لفك إرتباط المالكي بالصدريين ناك محاوالت هكانت

 .في البرلمان

 على قدرة الحكومة عالمات سلبيةكانت هناك 

لجنة تعديل ل الى المصالحة، فلم تحقق للتوّص

ي تقدم في مجال تعديل أ شيئاَ يذكر، ولم يتم الدستور

والعفو العام وقانون إنتخاب ، قانون اجتثاث البعث

حب السنة وإنس. مجالس المحافظات وقانون النفط

  .من الوزارة

سفل الى أعلى الى أتغيير سياسة التحرك من 

  علىأسفل الى أسياسة التحرك من 

بعد هذه الشكوك واالحباطات ، تم تبني سياسة 

على، والتي أسفل الى أجديدة، وهي التحرك من 

بالتعاون مع العشائر السنية التي ضاقت تتلخص 

الياَ وتم ، وتمت مساعدتهم مذرعاَ بتصرفات القاعدة

فصل ، والتي كانت نتيجتها مجالس الصحوةتشكيل 

  .هذه العشائر عن القاعدة

  حقيقة العشائر

وتم التوصل اليه   ،هذا االنجاز االيجابي يعتبر موقتاَ

تهديداَ عن طريق  التأثير على ثالث قوى، تشكل 

العشائرية،  لالستقرار في الشرق االوسط، تقليدياَ

 .مراء الحرب، والطائفيةأ

ن الدول التي فشلت بالسيطرة على هذه القوى إ

أصبحت دوالَ ال وجود لسيطرة الحكومة الثالث، 



 التحدي الصهيوين             )١٩٤(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 اشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية      مركز الك                      ٧  من٥                                          ٢٠٠٩ -الثاينكانون 

 

 له التحشيد ئ الذي يهّيقدر العراق، وهذا هو فيها

  .العسكري اآلن

تدعم الظاهرة االستراتيجية االمريكية الحالية 

 .خرى في العراقأ مرة العشائرية

ية في إن االستمرار في تعزيز ودعم العشائر

العراق، بطريقة تؤدي بهم الى الوقوف بوجه 

الحكومة المركزية، بدل إستيعابهم فيها، كما حصل 

في السعودية واالردن، سيخلق دولة تعاني من عدم 

  .االستقرار والعنف، كما في اليمن وباكستان

   والضعيفالمركز الفاسد

من النتائج االخرى لسياسة التحشيد العسكري 

، وهي  ظاهرة أمراء الحربنمواالخيرة، هي 

موجودة عند السنة كما هي موجودة عند الشيعة 

 .واالكراد

وكذلك زادت سياسة التحرك من أسفل الى أعلى 

 .االخيرة، ظاهرة الطائفية سوءاَ

إعتقاد السنة بأن دت السياسة االخيرة الى تعزيز أ

وليس في ، مصالح الواليات المتحدة تقع في جانبهم

ن المصالحة تعني أتقد الكرد بيع. جانب الشيعة

ويعتقد .  ومكاسبهم المحليةإحترام حكمهم الذاتي

مما يعني ، بأولوية العدالة على المصالحةالشيعة 

تعويضهم عن كل الحرمان الذي ال قوه في العهود 

السابقة، وهذا ما يستلزم قبول السنة لحكمهم 

 .العراق

ركه عندما تنسحب الواليات المتحدة من العراق، ستت

ممزقاَ أكثر مما كان عند غزوه، وهذا يعني 

بالضرورة، أن العراق سيبقى محطماَ، واليمكن 

 .إعادة إعماره

ستضعف سلطة الحكومة وسيضعف تأثير الواليات 

المتحدة على االحداث، وسيبقى العراق جرحاَ دائماَ 

ومعرضاَ ألزمات متتالية، في الداخل وعلى الحدود، 

على ة الواليات المتحدة األمر الذي سيضعف قدر

وسيغادر القادرون . تطبيع عالقاتها مع ايران

  .وسيبقى االستقرار حلماَ بعيد المنالالعراق، 

الى ن تؤدي هذه االوضاع المزرية، أومن المحتمل 

 سيطرة العسكريين وبمساعدة ضباط الجيش

 الذين تم تدريبهم وتجهيزهم من قبل -السابق

كومة المدنية الضعيفة الح على -الواليات المتحدة

  .والممزقة

  نسحاب المسؤولاإل

ليس لدى الواليات المتحدة في الحال الحاضر أي 

ولكن االنسحاب ومخاطر . خيار جيد في العراق

سياسة التحرك من أسفل الى أعلى الحالية، يتطلبان 

والبديل الوحيد هو العودة الى  .تغييراَ في المسار

تجب العودة الى  .لسياسة التحرك من أعلى الى أسف

تحتاج . دارة بوشإهملتها أ، التي الديبلوماسية

واشنطن باالضافة الى الوجود العسكري، الى أداة 

ضاغطة بواسطتها تستطيع دفع المالكي الى إتخاذ 

خطوات مفهومة تجاه إحتواء مخاوف السنة وبالتالي 

.تقوية المعتدلين منهم

 المتحدة هذه السياسة البد من إشراك كل من االمم

وللحصول . ودول الجوار والحلفاء االوربيين فيها

على واشنطن على التأييد من قبل هذه االطراف، 
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اليمكن . إعالن تعهد علني باالنسحاب المرحلي

الحصول على مثل هذا التأييد، بدون االستعداد 

عدم قدرة الواليات المتحدة للسيطرة لالعالن عن 

 العسكري الوجود. على االحداث في العراق

يريح اآلخرين من الشعور االمريكي الحالي 

خطة  .بالمسؤولية تجاه االستقرار في العراق

االنسحاب ستولّد الضغط الالزم على هذه االطراف، 

ليكونوا أكثر مشاركة في إنقاذ وإستقرار العراق 

  .والخليج

  المصالحة من فوق

: إعالن االنسحاب يستلزم عدة مخاطر، من ضمنها

االجنحة العراقية المختلفة لجولة جديدة من إستعداد 

االقتتال، عودة السنة الى التحالف مع القاعدة بسبب 

مخاوفهم من الميليشيات الشيعية، تقوية الحكومة 

لعالقاتها بايران وفسحها المجال أمام جيش المهدي 

لذلك من المهم جداَ أن . بسبب مخاوفها تجاه السنة

تيجية ديبلوماسية يكون االنسحاب كجزء من إسترا

  .شاملة، قادرة على إحتواء هذه المخاطر وتحجيمها

الفترة الزمنية الواقعة بين االعالن عن االنسحاب 

وتنفيذه على أرض الواقع، يجب أن توفر الفرصة 

منظمة متعددة المناسبة لالمم المتحدة، لتشكّل خاللها 

، إلحتضان ورعاية عملية المصالحة في االطراف

  . العراق

يجب تشجيع االمم المتحدة على مساعدة العراق : والًأ

في إجراء إنتخابات مجالس المحافظات، التي ستكون 

 ظهروا ، الذينلجماهيرية القادة السنة الجددإختباراَ 

  .على الساحة أثناء سياسة التحشيد العسكري االخيرة

 من صفوف المتطرفين الفيدراليينوكذلك سيتم عزل 

عراق ين يفضلون العيش في أكثرية الشيعة، الذ

فضل لبعثة االمم أوستكون هناك فرصة . موحد

تقسيم الصالحيات المتحدة، للتوصل الى توافق حول 

طراف االقليمية والبد لأل. بين المحافظات والمركز

ايران ن تشترك في هذه الجهود، بما فيهم أ

مرهونة ن ايران تبقى أبالرغم من  ،والسعودية

ولكن رعاية المتحدة،  مع الواليات بعالقاتها االوسع

االمم المتحدة لهذه الجهود، من الممكن أن توفر 

الغطاء المناسب اليران بأن تتحرك في سبيل حماية 

  .مصالحها

تشكيل مجموعة متعددة االطراف لالهتمام  :ثانياَ

  .بمشكلة الالجئين

كثر ضراوة من أ قبل شروع مرحلة جديدة و:ثالثاَ

د من عملية متعددة االطراف ، ، البالحرب االهلية

، لدعم السعودية ويقية الدول الخليجيةلدعوة 

المشاريع االستثمارية، التي توفر فرص عمل حقيقية 

البد لدول الجوار وباالضافة الى ذلك، . في العراق

ومن ضمنها ايران، أن تضغط على الحكومة 

 قوات الصحوة السنيةالعراقية الستخدام الكثير من 

الجيش والشرطة المحلية المدعومة مالياَ في قوات 

هذه الخطوة ستؤدي الى . من قبل الحكومة المركزية

نتخابات مجالس ثيرات االيجابية إلأتعزيز الت

وظهور قيادات سياسية محلية المحافظات، 

إن نسبة العشرين بالمائة الحالية المخصصة .شرعية

  . للصحوات هي قليلة جداَ لكي تكون مؤثرة حقاَ
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يجب قطع المساعدات االمريكية عن  :خيراَوأ

العشائر التي ساعدت سياسة التحشيد العسكري 

، االخيرة، ويجب ربطهم بالحكومة بدالَ من ذلك

 ويمكن االستفادة .وبمساعدة وتنسيق مع االمم المتحدة

في كيفية دمج  النموذج السعودي واالردنيمن 

العراق غير متجانس، بخالف . العشائر بالحكومة

حيث إن الحكومة والعشائر االردن والسعودية، 

  .تشترك بنفس الميراث الديني

عدة أشياء يجب أن تحصل بالتزامن، وبتنسيق حذر 

  :لسلسلة من االجراءات

  . االعالن عن بدأ االنسحاب-

 يجب أن يختار االمين العام لالمم المتحدة  وبدعم -

  .من مجلس االمن أعضاء البعثة الخاصة

 مجموعة االتصال المكونة من الدول  يجب تشكيل-

  .الرئيسية، برعاية االمم المتحدة

 يجب تحديد أولويات ونقاط بدأ ، توزيع الموارد -

  .في العراق

 إستخدام السنة في الجيش، إنتخابات مجالس -

المحافظات، االستثمارات االجنبية، التعامل مع مشكلة 

  .الالجئين، ومساعدات التنمية
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