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  توطئة

تأتي في ظل رئاسة الرئيس      التي   ،وإدراك ما سيحصل في العراق في الفترة القادمة       فهم   المتابعة   تحاول هذه 

 فـي   إلنتخابـات مجـالس المحافظـات     جح  تأتي بعد اإلجراء النـا    و،  باراك أوباما الديمقراطي األمريكي الجديد    

من خالل  -٢٠٠٩عام -هذا العام  في أواخر يةنتخابات البرلماناإلوتأتي كذلك قبل إجراء    ،   الماضي ٣١/١/٢٠٠٩

 هذه الدراسات التـي   ووثائق ذات صلة بالموضوع،   دراسات وأبحاث ومقاالت صحفية   در من   رصد ومتابعة ما ص   

 القريبة مـن    بمراكز االبحاث والدراسات اإلستراتيجية   ، المتمثل   راتيجي االمريكي العقل اإلست  في   تم تداوله تمثل ماي 

  . النهائيتؤثر بكل تأكيد على صياغة القرار اإلستراتيجي االمريكي، والتي صناع القرار في اإلدارة األمريكية

 ترجمتها  ت، تم همةم إستراتيجيةق  ائوثثالث  تعتمد إستنتاجات هذه المتابعة على إستقراء وتحليل ما جاء في           

مركز موجودة في موقع     وهي   اإلستراتيجيةالعراق في مراكز االبحاث     :  من سلسلة  ١٩٩و١٩٨و١٩٧د  داعاألفي  

  :، وهي كالتالي للمتابعة والدراسات اإلستراتيجيةالكاشف

زيارة للعراق والكويت /  ماك كافري. للجنرال األمريكي المتقاعد باري آر تقرير ما بعد العمليات .١

  األكاديمية العسكرية األمريكيةمن إصدرات  -٦/١١/٢٠٠٨ الى ٣١/١٠تاريخ ب

إسـتراتيجية   /إستعادة التوازن : الفصل الثاني من كتاب      وهو /نشوء وتطور إستراتيجية العراق    .٢

/ كانون األول    /أم بوالك .أوهانلون وكينيث . ستيفن بايدل ومايكل إي   : بقلم /شرق أوسطية للرئيس القادم   

 مجلس العالقات الخارجية ومركز سابان التابع لمعهد بروكينغز: دارإص /٢٠٠٨

 سام  ودانيل ب سيرور    :بقلم /ورقة ملخصة من معهد السالم االمريكي      /العراق في إدارة أوباما    .٣

  ٢٠٠٨كانون االول ـ  /باركر

 الكبيـرة   صداقيتهاوم العالية   أهميتها اإلستراتيجية ويأتي التركيز بالذات على هذه اإلصدرات الثالثة، بسبب         

 من المسؤولين الميـدانيين     مقابلة عدد كبير    من الخبراء المتخصصين وكذلك على     جهود عدد كبير  إلعتمادها على   

 فـي   صـناع القـرار   مـن    التي صدرت منها هذه اإلصدرات        مراكز األبحاث  لقربو ،العسكريين منهم والمدنيين  

  .الواليات المتحدة
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مشترك بين مجلس العالقـات     الكتاب  الالفصل الثاني من     ضمنجاء  اله ، فقد    باإلصدار الثاني أع  ففيما يتعلق   

إسـتعادة  :  ، الذي جاء تحـت عنـوان        صفحة ٢٥٦ المتكون من    -الخارجية ومركز سابان في معهد بروكينغز     

ائية  نتيجة نه  -كما ورد في المقدمة التعريفية    -كتابجاء هذا ال   .إستراتيجية شرق أوسطية للرئيس القادم    / التوازن  

.  بين مجلس العالقات الخارجية ومركز سابان التابع لمعهـد بروكينغـز           لسنة ونصف السنة من العمل المشترك     

، عملوا بشكل مشترك ألول مـرة،       خمسة عشر خبيراً كبيراً في شؤون الشرق االوسط       يتضمن هذا العمل جهود     

 قادتها من أجل تطوير سلسلة من التوصيات        رحالت الى المنطقة، وعقد لقاءات مع     من خالل   النجاز بحثاً عميقاً ،     



 

ن مجلس العالقات الخارجية من أقدم وأهم مراكـز          إ  وكما هو معروف ،    .باراك أوباما السياسية للرئيس المنتخب    

، وهو مدعوم مالياً من قبـل الـشركة اإلسـتثمارية           المعني بالسياسة الخارجية األمريكية   اإلستراتيجة  األبحاث  

، ولمعرفة المزيـد عـن هـذا         ذات الثراء األسطوري   ،عائلة روكفلر قة الصلة ب  يوثال" تانليمورغان س " العمالقة  

 الـذي  لمركز سـابان وأما بالنسبة  .الخامس عشر من كراسة المتابع اإلستراتيجي  المجلس، يرجى مراجعة العدد     

ي الوقت نفسه تابع الـى      ، فهو يمثل اللوبي الصهيوني أحسن تمثيل، وهو ف        حاييم سابان يموله الملياردير اليهودي    

، المندوبة رايسسوزان ، الذي يحتل كثير من خبرائه اآلن مواقع رسمية مهمة في إدارة أوباما مثل معهد بروكينغز

  . األمم المتحدةفياألمريكية 

، القريـب الـصلة بـاإلدارة       معهد السالم األمريكي  وفيما يتعلق باإلصدار الثالث أعاله، فهو من إصدارات         

 من قبـل الـرئيس األمريكـي      ، ألنه يعتمد عليها في تمويله، ويتم تعيين رئيسه وأعضاء هيئته اإلدارية             األمريكية

 عدد كبير من الخبراء العاملين في أهم مراكز األبحـاث          ، لتبادل وجهات نظر   ، وجاء هذا اإلصدار كنتيجة    مباشرة

، المنشورة علـى موقـع      الورقة الملخصة  الذين وردت أسماؤهم في آخر هذه        ،اإلستراتيجية في الواليات المتحدة   

  .المعهد

لها دور كبير في     التي   ،األكاديمية العسكرية األمريكية   راتو من إصدا  ه، فه وفيما يتعلق باإلصدار األول أعال    

 الذين من المحتمل أن يحتلوا يوماً ما مواقعاً ميدانية مهمة في            ، األمريكان ينالضباط العسكري القادة و  وتوجيه   إعداد

  كبـار  ، التي شـملت   سلسلة طويلة جداً من المقابالت     وإعتمد هذا اإلصدار على      .اق وغيره من دول المنطقة    العر

 وإعتمدت كذلك على مقابلة كبار القـادة المـدنيين فـي            القادة العسكريين في العراق األمريكان منهم والعراقيين،      

  .وكبار القادة السياسيين العراقيينالسفارة األمريكية 

إلـى   : التي تحمل نفس العنوان     في نفس سياق المتابعة السابقة     تيأتشارة هنا الى أن هذه المتابعة       وتجدر اإل 

  : التالية في توطئتهاالمالحظة المركزيةوقد وردت  ، )٢(أين يتّجه العراق اليوم؟ 

خطة فاف على   أنه تم اإللتفاف أو يراد اإللت      – كما سيدرك القارئ الحقاً      – والمالحظ هنا في هذه المتابعة    " 

 ودعـم   ، سلطات وصالحيات مجـالس المحافظـات      تقويةتعزيز و خطة  ب إستبدالها عن طريق  الفيدرالية الثالثية، 

، وتحديد صالحيات الحكومة المركزيـة أو       اإلستقالل المالي  على قواتها االمنية المحلية، ومنحها        التامة سيطرتها

  . فقطرادات النفطيةبالجيش والسياسة الخارجية وتوزيع اإليالفيدرالية 
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 ، التـي عكـستها    المعارضة الواسعة والشديدة  : يرجع الى عدة أسباب منها    يمكن أن     هذا اإللتفاف  دليلإن  " 

  التي يتم إجراؤها بشكل دوري ومنظم من قبل مختلـف الجهـات،    ،نتائج إستطالعات الرأي العام   و وسائل اإلعالم 

 بالترويج للحكم الالمركزي   تتمثل   مرحلة إنتقالية ر الذي يحتاج الى     ، األم الذهني والثقافي وعدم إستعداد العراقيين    

معارضـة األمريكـان    السبب األهم يرجع الى      و ، من الصالحيات والسلطات من الحكومة المركزية      دوسلب المزي 

   . " والوثيق الصلة بايران المتشددة ذات الصبغة الدينية،لفيدرالية يسيطر عليها المجلس األعلى



 

  

 الذي يأتي بعد ظهـور نتـائج إنتخابـات مجـالس            ، المركزية الخاصة بهذا اإلصدار    ات المالحظ نورد هنا 

  :  وهي المحافظات مباشرة

، مـن   لمجلس األعلى الى ا إن نتائج اإلنتخابات األخيرة تدل وبوضوح على تسديد الضربة شبه القاضية             -

 قـوة لـسيطرة    العليا، القاضية بعدم الـسماح        والتي جاءت في سياق اإلستراتيجية األمريكية      قبل كتلة المالكي،  

وتسعى الى تشكيل إقليم شيعي فـي وسـط         ،  تدعو الى نظام حكم ديني على الطريقة اإليرانية       ومرتبطة بايران،   

  .يشكل حديقة خلفية للجارة ايرانيمكن أن وجنوب العراق، 

بقايـا  ن خالل التحالف مع     هناك ضوء أخضر أمريكي واضح، أمام بقاء المالكي لفترة رئاسية أخرى، م             -

ورد هذا الضوء األخضر هنـا فـي هـذه الوثـاق            . التيار الصدري المؤمن بالعمل السياسي ونبذ العمل المسلح       

: اإلستراتيجية المذكورة أعاله، وورد كذلك في وثائق إستراتيجية أخرى منشورة في مراكز أبحاث مهمة، مثـل               

 التابع لمعهد المشروع األمريكي الذي يمثل العقل اإلستراتيجي         مجلس العالقات الخارجية ومعهد دراسات الحرب     

اإلستمرار في تقويض نفـوذ     : سبب هذا الدعم األمريكي للمالكي هو     يمكن أن يكون    . لمجموعة المحافظين الجدد  

المجلس األعلى بشكل فعال ومؤثر والنقول نهائي، كفاءة وشجاعة المالكي التي ظهرت في صولة الفرسان التي                

بته الشعبية المتزايدة، وأخيراً الخطاب العلماني الذي تبناه في اإلنتخابات األخيرة، هذا الخطاب الـذي يمثـل                 أكس

  .اللغة التي تفهما وتشجع عليها الواليات المتحدة

بتقسيم  القاضية   بايدن لخطة نائبه السابقة     الرئيس أوباما  وعلى عدم تأييد     وحدة العراق  التأكيد على    يالحظ -

 في إستفادة ايران من ظهور اإلقليم الشيعي، وسبب هذا التأكيد األمريكي يرجع بالدرجة األولى الى إمكانية العراق

 التدرج في تهيئة األرضـية    ، مما يستلزم    فكرة األقاليم  في الحال الحاضر لقبول      عدم إستعداد العراقيين  العراق، و 

 مقابل الحكومة   صالحيات المحافظات بوضوح تفاصيل    تحدد و  إصدار لوائح قانونية  الالزمة، من خالل العمل على      

يبدأ بشكل جدي بعد إجراء اإلنتخابات      يتوقع أن   وهذا ما   ،  أعوام من العمل والنشاط   المركزية، األمر الذي يستلزم     

ومـا دعـوة    . البرلمانية القادمة وتشكيل الحكومة الجديدة، واإلنتهاء من معالجة الملف اإليراني خالل هذا العام            

، البصرة وميسان وذي قار   لى إقامة إقليم يشمل      ا عادل الحسيني  ودعوة   إقليم البصرة  الى إقامة     عبد اللطيف  وائل

  . االّ بدايات لهذه الجهود التي ستستمر ألعوام قادمة
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المعركة التي ستلي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ومعالجة الملف اإليرانـي، هـي معركـة األقـاليم                  -

  .المحافظاتصالحيات ز مقابل وصالحيات المرك



 

   القادمة األمريكيةالمالمح العامة للخطة
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 أعقـاب فـي   ، التي تأتي     في العراق   القادمة المالمح اإلستراتيجية العامة للخطة األمريكية    نحاول هنا رسم    

 ظل   وفي ، الى حٍد كبير   وخفض مستويات العنف    للسكان  في توفير األمن   زيادة عدد القوات األمريكية   نجاح خطة   

وقبـل إجـراء     ،إلنتخابات الناجحة لمجالس المحافظـات     وبعيد ا  ،"باراك أوباما  "إدارة الرئيس الديمقراطي الجديد   

تعريف المصالح   - أي الخطة األمريكية   - التي يالحظ فيها   ،)٢٠٠٩عام  ( في أواخر هذا العام      اإلنتخابات البرلمانية 

إسـتعادة مـصداقية الواليـات      : وهي (ألمريكية تجاه العراق   وتوضيح عالقتها بالسياسة ا    ، في المنطقة  األمريكية

 الحفاظ على إسـتقالل العـراق      و هالحد من النفوذ االيراني وإعادة توجيه      و تحسين االستقرار االقليمي    و المتحدة

ع تراج، و اإلستقرار األمني الهش   واإلشارة الى    ،)منع العراق من أن يصبح مالذاً آمناً لالرهابيين         و كدولة واحدة 

التحـسن  ، واألداء الحكـومي تحـسن  و،  العراقيـة المؤسسة العسكرية تحسن أداءو ،الصراع االثني ـ الطائفي 

ـ       وهزيمته تحييد جيش المهدي   الشيعية و   الميليشيات اءإختف و ،إلقتصاديا  الـى   همباوإختفاء كوادره وقياداته او ذه

 الـى   منظمـة بـدر    اموإنضم - بشكل كامل  رفض التيار الصدري   بالضرورة   يعنيال  على الرغم من هذا     - ايران

غير منحـازة   إستجابة القوات االمنية العراقية لحكومة مستقبلية       تتعلق ب خلق مشكلة    األمر الذي    -الجيش والشرطة 

ب اكتـس ، وإ  على وظائف في قوة حماية المنشئات النفطيـة        حزب الفضيلة  ميليشيات   ولحصو - للمجلس  االعلى  

تشكيل مجالس اإلسناد    الى   وئهلجو ،الهجوم على البصرة   بعد إصداره االوامر بشأن      شعبية ومكانة هائلة  ل المالكي

إن الـدعم   والتأكيد على    ،كقائد سياسي  في أن يأخذ موقعه      هحا ونج واضحال هجونض و،  العشائرية ودعمها مالياً  

تقاسم : كز على رنامج ير بوإنما يجب أن يعتمد على       ،ال يرتبط بشكل شخصي برئيس الوزراء     أن  يجب  األمريكي  

حل  و إحترام حقوق االنسان االساسية وسيادة القانون     والسلطة ودمج الفئات المحرومة في المؤسسات الحكومية        

 فـي   المـشاركة  علـى    السنة عزمو ،التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة االرهاب      و النزاعات الحدودية الداخلية  

،  بالنـسبة للعـراقيين   منعطفـاً حاسـماً   بات القادمة سوف تمثل     النتخا والتوقع بأن ا   ،  إنتخابات مجالس المحافظات  

 خـالل   مثيراً للمـشاكل  ، يمكن أن يكون عامالً       لقوات االمن العراقية   ختراق أعضاء فيلق بدر   إأن  والتخوف من   

في حمايـة   للقوات االمريكية   حاسم  ال دورال ىوالتأكيد عل ،  التراجع في هيمنة المجلس االعلى    وتوقع   ،االنتخابات

 واإلشـارة الـى أن      ، االنتخابات ضمان شفافية  من أجل    لالمم المتحدة  فعالالدور  الوضرورة   ،لعملية االنتخابية ا

وتشمل سلسلة من القضايا مثـل      ،  ويمكن التعامل معها بسهولة      أقل خطورة من التي سبقتها    تحديات جديدة   هناك  

التشريعات المتنازع عليها بشأن االقاليم الرئيـسية        و )وكذا الحال بالنسبة للسنة واالكراد     (العنف الشيعي الداخلي  

القـدرة المحـدودة للبيروقراطيـة       و ،كركوك يعني خصوصاً االقليم الشمالي الغني بالنفط       وال سيما الغنية بالنفط   

وإستمرار االرهاب بالرغم مـن إنحـسار       وتحسين مستويات المعيشة والحد من البطالة        ، العراقية في إدارة البالد   

 في العودة الى ديارهم او العثور لهـم          ماليين من الالجئين العراقيين    أربعةمساعدة أكثر من    والحاجة الى   ، التمرد

واالنقالبـات  ،  والمعرض الى الـشلل      النظام السياسي الضعيف وغير الناضج    و، على منازل جديدة داخل بلدهم      

 مثـل النمـوذج     دولـة مافيـا   زالق الى   االن، او   تنظيمات تماثل حركة حماس   وذهاب السلطة لصالح    ، العسكرية



 

هذه المشاكل تبقى قائمة وخطيرة في حـد        والتحذير من أن     ،إيرانودور الالعبين االقليميين وباالخص      ،الروسي

عودة ظهور المشاكل الرئيـسية     ، مما يؤدي الى     عدم ضبطها وحلها  إمكانية   يأتي من    التهديد االكبر ذاتها، اال أن    

زيادة القـوات   ، التي إستطاعت إستراتيجية     حرب أهلية شاملة  قد تغرق العراق في أتون      ، التي   من الدرجة األولى  

 مثـل    من األهميـة،   مستوى ثالث ورابع  مشاكل ذات   والتذكير بأن هناك    ،   حتى الوقت الحاضر   كبحهااالمريكية  

قل من القوات   أ عدداً  تتطلب التي واقتالع جذور الفساد والجريمة المنظمة وتحفيز االقتصاد       صالح البنية التحتية  إ

  وال تمثل تهديـداً    ال تؤثر على المصالح الحيوية االمريكية     نها  أكما   ، االمريكية للتصدي اليها ومعالجتها    العسكرية

 سيزيد مـن    المستوى االول والثاني   المشاكل ذات     وطأة ن تخفبف إ ولذلك ف  ،سئ التعامل معها  أحتى لو   بالنسبة لها   

 الـصحوات  والتأكيد على ضرورة التعامل اإليجابي مع        ، وبشكل آمن  ة بأعداد كبيرة  سحب القوات االمريكي  مكانية  إ

 لـدعم جهـود التـسوية       ،الواليات المتحدة والعراق وتركيا   سيس محادثات ثالثية بين     أت وضرورة   ،وأبناء العراق 

ـ يكمن في مسعى أمريكي ـ عراقـي مـشترك      مع ايرانمفتاح التعامل أن  والتأكيد على،االقليمية ربط ايـران  ل

 المصالحة عملية   ،التهديد باالنسحاب  فيه   حركن ي أفي الوقت الذي يمكن     والتحذير من أنه    ،  بالحوار وإدخالها فيه  

ضرورة القيام بعملية المصالحة ببطئ عـن       و،   على المصالحة  ينعكس سلباً ن  أنه بالمقابل يمكن    أ اال   ،ويسرع فيها 

 وبامـا أينبغي على الـرئيس     و،    لتقديم المساعدة االمريكية    شروطضرورة وضع   و،  بخطوات صغيرة طريق القيام   

بأسرع مما تتطلبه إتفاقيـة وضـع القـوات          نيته الواضحة في سحب القوات القتالية االمريكية      إبالغ العراقيين   

لـرئيس  ا تمكـن االتجاهات الحالية    وبيان أن    ، في المسائل السياسية واالمنية    التقدم الحاصل  مع مراعاة    ،)صوفا(

 في الوقـت    نصف حجم القوات المنتشرة    الى   ولربما ، في العراق بشكل كبير    تخفيض القوات االمريكية  من  ادم  الق

 فـي   متابعة سحب القوات االمريكيـة    لعمل على   لستعداده  إكيد  أتوضيح وت وباما  أسيتعين على الرئيس    و،  الحاضر

كية الى أقصى حد ممكن بين كانون       زيادة سرعة سحب القوات األمري    وإن  ،  فشل االستفتاء غضون عام في حالة     

لـيس ضـمن     تقسيم العراق والتأكيد على أن    ،  االستفتاءلهذا   اإليجابية، سيزيد من فرص النتائج      الثاني وحزيران 

  . في العراقلألمم المتحدة ولإلتحاد األوربيالتأكيد على دور أكبر و، وباماأسياسة إدارة 

  الوثائق والدراسات اإلستراتيجيةها الملفات واألفكار التي تناولتعناوين قائمة 
  : أعالهالمذكورة  الثالثعناوين أهم المواضيع والملفات التي تناولتها الوثائق اإلستراتيجيةفيما يلي 

 المصالح األمريكية في المنطقة وعالقتها بالسياسة األمريكية تجاه العراق 

 ي تم إحرازه في الوقت الحاضر التقدم الذراجعوالقلق من إمكانية ت، لهشاستقرار األمني اإل 

  المشاكل الرئيسية من الدرجة األولى، التي قد تغرق العراق في أتون حرب أهلية شاملة كبح 

 تراجع الصراع االثني ـ الطائفي 

 نضوج المؤسسة العسكرية العراقية 

8 

 مؤسسات الدولةأداء تطور وتحسن  



 

  ح المشهد العراقي كما ترسمه مراكز األبحاث اإلستراتيجيةمالم
  :يمكن رسم المالمح العامة للمشهد العراقي من خالل النقاط اآلتيةمن خالل ما تم إستعراضه أعاله ، 

وينبغي أن توجه تلك     ، بالسياسة االمريكية تجاه العراق   عتبار يتعلق   إي  أ ،تحدد المصالح االمريكية التالية    -

إستعادة مصداقية الواليات المتحدة وحفظها، باالضافة الى حفظ مكانتها وقـدرتها            (: إدارة اوباما وهي   المصالح

الحفاظ ه و الحد من النفوذ االيراني وإعادة توجيه      و تحسين االستقرار االقليمي  وعلى العمل في جميع أنحاء العالم       

  ). لهمطلقاًو منأاً آمناً لالرهابيين منع العراق من أن يصبح مالذ و كدولة واحدةعلى إستقالل العراق

  . واضح وإنخفاض كبير في مستوى العنفتحسن أمنيهناك  -

 .الضد وسرعان ما يمكن أن ينقلب الى التحسن هشّهذا  -

 منها تراجع الصراع االثني ـ الطائفي ، من العواملةن يعزى الى مجموعأهذا االنخفاض في العنف يمكن  -

  .ةن مؤسسات الدولر وتحسي وتطووتقدم قدرات الجيش العراق

 التي قامـت  ،جاء نتيجة للعمليات االمنية المناطقية االنخفاض الكبير في الصراع العرقي ـ الطائفي هذا  -

وقفت أالتي  ) بناء العراق   أ( منية محلية مثل    أتشكيل قوات   بها القوات االمريكية والعراقية باالضافة الى       

 .اطق المختلطةتقدم التطهير العرقي في تلك المن

سوف لن يستمر إذا لم تقـم الحكومـة ذات          التعاون السنّي الفعلي والحقيقي مع المالكي والذي بدأ بالفعل           -

 . مع بعض االعداء السابقينالهيمنة الشيعية بالتنازل والتوصل الى مصالحة

 الوظـائف   الدفع بإتجاه إدخال متطوعي مجالس الصحوة الـى        سوف يبقى مهماً في      الدور االمريكي ن  إ -

 . على الطريقأبناء العراق وضمان سير الحكومية

ن العنف العرقي ـ الطائفي الذي كان يعد المشكلة االكبر في البلد  إ ،قترب العراق من النقطة التي توضحإ -

ن يجعل القوات االمريكية تنتقل أن هذا االمر ينبغي إومع مرور الوقت ف، تم قمعه بشكل فعـال     قد   ،سرهأب

 .طالق النارإمين وقف ألعب دور تحو كبر نأبشكل 

 سيستمر بالتأكيد على القدرة بالقيام بحوادث عنف إرهابيـة         ولكنه   ،ضعاف تنظيم القاعدة في العراق    تم إ  -

ينبغي على االدارة القادمـة   و.قدرته على إثارة حرب واسعة النطاق قد إنتهت       إال أن   ،  بين الحين واآلخر    

 . عبرشمال العراقنظيم القاعدة في العراقمحاصرة تالحفاظ على ضغطها بإتجاه 

 .تم إضعافها بشكل جذريفقد ،  جيش المهديبالنسبة الى الميليشيات الشيعية وعلى االخص  -

نمو ونضوج القـوات العراقيـة والجـيش     ة،برز العناصر المساهمة في تحقيق هذه النتيجة المشجع  أمن   -

 .ت وحرس الحدودئاات حماية المنشوالشرطة الوطنية وقوات الشرطة المحلية وقو العراقي

29 

 في القوات المسلحة    نوعية هذه الوحدات هي أفضل بكثير من الوحدات السابقة        وباالضافة الى الحجم فإن      -

 . الجيوش االمريكية او الغربية االخرىال تكاد تساوي وتوازي على الرغم من أنها ،لعراقيةا



 

عنصراً حاسماً في تحسن وتطور القوات االمنية       ،  سلسلة من التغييرات في قيادة وسياسة الجيش      شكلت   -

خصوصاً في العامين األخيرين إلزالـة الطائفيـة والفـساد          وتم القيام بجهوٍد ومساٍع رئيسية،      ، العراقية  

 . او إرتداد قوى االمن الداخليوإنعدام الكفاءة

       ،  االمـن الـداخلي  عناصر طائفية فـي قـوى  ، وما زالت هناك العملية لم تكتمل بعدولكن مع ذلك فإن      -

 الذي تم إحرازه خصوصاً فـي  تراجع التقدم الكبير العرقي ـ الطائفي الى  تجدد العنفويمكن أن يؤدي 

  .المستويات القيادية

ن الجيش العراقي طـائفي     أن عدد العراقيين الذين ال يعتقدون ب      إستطالع التحالف وجد    إن  إنتيجة لذلك ف   -

 .٢٠٠٨في حزيران عام  %) ٥٤( الى ٢٠٠٧ في حزيران عام%) ٣٩(قفزت من 

.  في أداء العمليات العسكريةأصبحت مستعدة لالعتماد على نفسهااال أن هذا ال يعني بأن القوات العراقية  -

 فـي   الجيش ال يزال غير موثوق فيه من قبل جميع االطراف المـشتركة           ولكن هناك شيئ واحد وهو أن       

 بالذات، فإن قيادات القوات المسلحة التابعة للحكومـة التـي    السنة للعديد من وبالنسبة  ، وقف إطالق النار  

 وجـود أمريكـي    بشكل كافي لكي يتم قبولها بدون الحاجة الى          ليست جديرة بالثقة  ،  يهيمن عليها الشيعة  

 .لتوفير الطمأنينة

اضـر  فقوات االمن العراقية هي ببساطة غير قادرة حتى الوقـت الح          ولكن ليس هذا هو الشاغل الوحيد،        -

مثال على ذلك كانت الخطـة العراقيـة         ( على العمل بفاعلية دون مساعدة القوات الغربية في التخطيط        

 .) كارثية لهجوم البصرةاالصلية 

 - في توفير وتقديم الخدمات االساسية بناء القدرة العراقيةكيد والتركيز المستمر على أن التإونتيجة لذلك ف -

 .مريكيةأولوية أن يكون أنبغي ي -محافظات وكذلك في القطاع الخاصفي الحكومة المركزية وحكومات ال

في وبدأت المؤسسات العراقية ببطئ  ، الـصومال  ولكنه بالمقابل ليس مثل ،السويدالعراق اليوم ليس مثل    -

 .داء المهامأالقدرة على كسب درجة ما من 

 واالقليمية فـي شـمال ووسـط        في الحكومات المحلية  هذه القدرة على التحسن والتقدم واضحة وظاهرة         -

وكجزء من إسـتراتيجية     ، وغرب العراق وجميع المناطق التي تتمتع بدعم كبير من الحكومة االمريكية          

زيادة القوات االمريكية في العراق تم إتخاذ القرار بزيادة مثل هذا الدعم الى تلك المقاطعات والمنـاطق،                 

فسها وبناء قدرتها في إيصال الخدمات االساسية الـى          بأنه سيكون من االسهل إصالح ن      لتصحيح إدراكها 

 .أكثر مما تقوم به الحكومة المركزية في بغدادالناس، 
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 ويمكن مالحظة ذلك    ، وتحسناً في الشهور االخيرة    تقدماً تظهر المؤشرات    على مستوى االقتصاد الكلي   و -

  .سعار النفط العالميةأاع وزيادة رتفإساس فيه الى  والذي يرجع السبب األنمو الناتج المحلي االجماليفي 



 

، كل من المفكرين والخبـراء االداريـين      الذي يشمل   ف االدمغة   ينزسوء مشكلة تواجه االقتصاد هي      أن  إ -

 و التصفية خالل     تعرضهم للقتل  ووجود الفوضى او بسبب   الخطر  اإلحساس ب ما بسبب   إالذين غادروا البلد    

 .عادة بناء العراقإممارستهم دورهم في 

وعمـل كالهمـا علـى دمـج          مختلفاً  طريقاً المجلس االسالمي االعلى في العراق وحزب الفضيلة       تبنى -

 التابعـة للمجلـس     منظمـة بـدر   نضمت  إ و ،ميليشياتهما المسلحة او معظمها في قوات االمن العراقية       

حصلت ميليشيات حزب الفضيلة على وظـائف        بينما   ،االسالمي االعلى في العراق الى الجيش والشرطة      

 .النفطية تئاها في قوة حماية المنشل

لحكومـة  ستجابة القـوات االمنيـة العراقيـة        إ فيما يخص    ، من الدرجة الثانية   خلق منهجهم هذا مشكلة    -

 .غير منحازة للمجلس االعلى في العراق مستقبلية

بـين الـشيعة القـوميين      ( في الـسياسة العراقيـة        كبيراً ن كان يشغل حيزاَ   أ بعد   ضعف التيار الصدري   -

 ممـا   ، لتحل محل التيار الصدري     جديدة ةلم تظهر مجموع  نه  أال  إ، ) االسالميين المعتدلين والمحرومين  و

 .مكانية عودة التيار الصدري من جديد مستقبالًإيعني 

 بـسبب عالقاتـه     ، بين صفوف المجتمع الشيعي العراقـي      فال يزال يحتفظ بشعبية   بالنسبة لمقتدى الصدر     -

 يرانإقامته الطويلة في    إدت  أو ، ثل السابق من حيث التأثير في صفوف حركته       نه لم يعد م   أال  إ .االسرية

  .وطنية على مواقفه النعكست سلباًإوبعاده عن االدارة المنظمة والمستمرة لحركته إعن 

فان ذلك قد يدفع المجلس االسالمي االعلـى فـي العـراق            جيش المهدي من العودة مجدداً      اذا ما تمكن     -

 . وإعادة تنظيم ميليشياتها لمعارضة جيش المهديإعادة إتباع أسلوب الميليشيات وحزب الفضيلة الى

 رئيس الوزراء السابق     عنه نشقفقد إ  ، وهو حزب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي       حزب الدعوة ما  أ -

بعد خسارته التصويت على قيـادة    عضاء الحزب أنصف    معه تقريباً   وذهب ، من الحزب  براهيم الجعفري إ

 . بشكل كبيرترتفع) أي الحزب ( مستويات شعبيتهفي الوقت الذي قد أخذت فيه، مام المالكيأزب الح

 العراقي البالغ   مقعداً من مقاعد البرلمان   ) ١٢(تسيطر مجموعة المالكي اآلن، على أقل من        ونتيجة لذلك    -

 بعد  شعبية ومكانة هائلة  ، في وقت إكتسب فيه المالكي       غير مناسباً مقعداً، وهو ما يبدو أمراً      ) ٢٧٥(عدده  

وعلى مدينة الصدر ومواجهة جيش المهدي باالضـافة الـى          الهجوم على البصرة    إصداره االوامر بشأن    

 .)على االقل في الوقت الراهن(عملية الموصل، التي هدفت الى تحييد تنظيم القاعدة 

 طموحـات وطنيـة   قيادة مفاوضات ذات     يمكن أن يفسر مصلحته وإهتمامه في        صغر حجم مجموعته  إن   -

  . تفاقية وضع القواتصعبة وقوية وإجراء مساومة مع الواليات المتحدة بشأن إ
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، بعـد أن    بالحديث بشكل إيجابي حول المالكي     في االنبار ، قد بدأت       المجموعات السنّية وحتى إن بعض     -

  . تحييد جيش المهديأظهر إرادته في 



 

 الذي أبداه زعماء تاج المالكي الى أكثر من الثنـاء يحولكن من أجل الحفاظ على منصبه كرئيس للوزراء      -

من أعضاء حزبه يتم إنتخـابهم فـي        أصوات ويحتاج الى أفراد أكثر في البرلمان        السنّة، فهو بحاجة الى     

 .االنتخابات القادمة في العراق

تشكيل ة   من باقي االحزاب االخرى، لذا لجأ الى محاول        القليل من الدعم  إن رئيس الوزراء ال يمتلك سوى        -

 .، لغرض دعم و تقوية الحكومة المركزية مجالس اإلسناد العشائرية ودعمها مالياً

 المتمردة و مع ذلك فإن السنة قوات الصدر على إنتصاره أمام     يغبطون رئيس الوزراء  إن غالبية االحزاب     -

 .االمر ذلك إستعداده للهجوم على طائفته التي ينتمي لها اذا إقتضى يحترمون و يقدرونو االكراد 

، منذ توليه مـسؤوليات     كقائد سياسي  ونجح في أن يأخذ موقعه       ناضجاً بشكل واضح  ن المالكي قد أصبح     إ -

 .القيادة  الخطيرة و المعقدة

 بشكل كبير بدءاً من     دعماً غير مشروط  منحت إدارة الرئيس بوش رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي           -

 دعم الحكومة  وكانت االولوية    عملية السياسية كان موضع شك    مستقبل ال  فصاعداً، وذلك ألن     ٢٠٠٦عام  

وأصبح المالكي يعتقد بشكل متزايد في عدم وجود بديل أمام الواليات المتحدة            ، وإسنادها وإحالل األمن    

 .سوى تقديم الدعم له

 نهج يـتم     ،النهج المؤسس لتقديم الدعم للعراق    عتماد المزيد من    إلحان الوقت بالنسبة للواليات المتحدة       -

، حترام وفعالية وشفافية    إ بكل   )صوفا(تنفذ وتطبق إتفاقية وضع القوات      نها سوف   أ ب ،دراكه في واشنطن  إ

 .وإن دعمها ال يرتبط بشكل شخصي برئيس الوزراء

 حتى يمكنهم كسب السيطرة نتخابات مجالس المحافظاتإالمشاركة في قادة السنّة عازمون هذه المرة على  -

 في المشاركة في الحكومة مالًأ ،لالنتخابات البرلمانية ومناطقهم وكذا الحال بالنسبة يمهمقالأ حكومات على

 .حصة عادلة من ثروات العراق من حرمانهم من الحصول على منع منافسيهم او على االقل ،الجديدة

كبيـر   وبشكل   سوف تخسر بشدة  نها  أ ب الحاكمة، بين جميع االحزاب السياسية      قدر كبير من الخوف   هناك   -

وسيـصوت الحـزاب     بسبب سلوكها السيئ في السابق       الشعب سوف يرفضها   ألن   ،في االنتخابات القادمة  

 .جل تحقيق التغييرأ من بديلة

الكيفية التي ، ويبقى السؤال حول خاسرون فحسب وإنما كذلك يوجد هناك فائزوناالنتخابات ال ينتج عنها  -

 .سياسياً كالعراق في بلد يحمل تأريخاً سيستجيب فيها الخاسرون

، يمكن أن يكون عـامالً      إختراق أعضاء فيلق بدر لقوات االمن العراقية      يرى العراقيون واالمريكيون أن      -

 .مثيراً للمشاكل خالل االنتخابات
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 فـي جميـع تلـك       درجة من التغيير  وهي بحاجة الى إظهار      ، االنتخابات عادلة ونزيهة  ينبغي أن تكون     -

 قـادة شـرعيين    على االقل، بـأنهم قـد إنتخبـوا          يشعر السنّة وري أن   من الضر . المناطق والمجاالت 

 .يمثلون مصالحهمللمحافظات ونواباً في البرلمان سوف يمثلونهم و



 

 في العراق   التراجع في هيمنة المجلس االسالمي االعلى      فإنهم بحاجة الى رؤية بعض       الشيعةبالنسبة الى    -

 . في االعوام الماضيةسببت الكثير من الضرر للعراقي والتيار الصدري والدعوة واالحزاب االخرى، الت

ن أشب والتفاوض   حترام الطموحات الكردية  إكثر واقعية وترغب ب   أحزاب سنّية وشيعية    أ رؤية   يريد االكراد  -

 .تسويات واقعية لنزاعاتهم

المركزية  مع تحدي القوات االمنية التابعة للحكومة        الحكومة المركزية  من   إزدادت خشية االحزاب الكردية    -

 وهـي   ،ضمها لحكومة إقلـيم كردسـتان      التي يسعى االكراد الى      ،لقوات البيشمركة الكردية في المناطق    

 .)االراضي المتنازع عليها(المناطق التي يطلق عليها 

 . المضاد لالكراد بشكل واضحتصاعد خطاب المالكي المركزي -

 والقيام ، في كل أرجاء العراقالعملية االنتخابيةدوراً حاسماً وأساسياً في حماية سيكون للقوات االمريكية  -

 .جعل االمور أكثر صعوبة وخطورةي المستوى للقوات قبل االنتخابات العراقية سوف بإنسحاب كبير

، لوضع إسـتراتيجية خاصـة باالنتخابـات البرلمانيـة        ما زال هناك بعض الوقت أمام الواليات المتحدة          -

 ذوي قدرة عالية فـي      إعداد وتهيأة مراقبين دوليين   ويتطلب األمر    ، ٢٠٠٩المقررعقدها في نهاية عام       

كمـا  ،  المتعـددة    تدريب وإعداد مراقبين من االحزاب العراقية     مجال مراقبة سير االنتخابات، فضالً عن       

لالمـم   أكبراً في مجال الدعم اللوجستي والمراقبة، ويتضمن دوراً أكثر نـشاطاً             دعماً دولياً يتطلب األمر   

 . في هذه االنتخاباتضمان الشفافية من أجل المتحدة

فالتعامل مـع مجموعـة      ، مسألة التعامل مع البصل   مشاكل العراق في الوقت الحاضر تشبه الى حد ما           -

 .هتمام بها االمرالذي يدفع الى اال،كبرأعمق وأيؤدي الى مشاكل  القضايا واحدة من

وتشمل المـشاكل الجديـدة     ، تعامل معها بسهولة     ويمكن ال  أقل خطورة من التي سبقتها    التحديات الجديدة    -

التشريعات المتنازع  ، ) وكذا الحال بالنسبة للسنة واالكراد     (العنف الشيعي الداخلي  سلسلة من القضايا مثل     

 خصوصاً االقليم الشمالي الغني بالنفط ونعنـي بـه          عليها بشأن االقاليم الرئيسية وال سيما الغنية بالنفط       

وتحسين مستويات المعيشة والحد من      ، حدودة للبيروقراطية العراقية في إدارة البالد     القدرة الم  ، كركوك

 ماليـين مـن     ٤مساعدة أكثر مـن     والحاجة الى   ، وإستمرار االرهاب بالرغم من إنحسار التمرد     البطالة  

م السياسي النظاو،  في العودة الى ديارهم او العثور لهم على منازل جديدة داخل بلدهم      الالجئين العراقيين 

تنظيمـات  وذهاب السلطة لصالح    ، واالنقالبات العسكرية ،  والمعرض الى الشلل     الضعيف وغير الناضج  

ودور الالعبـين االقليميـين      االنزالق الى دولة مافيا مثل النمـوذج الروسـي        ، او   تماثل حركة حماس  

 .وباالخص إيران
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، إمكانية عدم ضبطها وحلها  يد االكبر يأتي من     هذه المشاكل تبقى قائمة وخطيرة في حد ذاتها، اال أن التهد           -

حـرب  ، التي قد تغرق العراق في أتون        عودة ظهور المشاكل الرئيسية من الدرجة األولى      مما يؤدي الى    

 .، التي إستطاعت إستراتيجية زيادة القوات االمريكية كبحها حتى الوقت الحاضرأهلية شاملة



 

واقتالع جـذور الفـساد      صالح البنية التحتية  إ مثل   ألهمية، من ا  المستوى الثالث والرابع  المشاكل ذات    -

قـل مـن القـوات      أ عدداًنها تتطلب   إ ف ، القطاع الخاص   وخصوصاً والجريمة المنظمة وتحفيز االقتصاد   

 وال تمثل   ال تؤثر على المصالح الحيوية االمريكية     نها  أ كما   ، االمريكية للتصدي اليها ومعالجتها    العسكرية

 .سئ التعامل معهاأحتى لو ها  بالنسبة لتهديداً

سحب القوات االمريكيـة    مكانية  إ سيزيد من    المستوى االول والثاني   المشاكل ذات     وطأة ن تخفبف إلذلك ف  -

 . وبشكل آمنبأعداد كبيرة

ن مشكلة الحرب االهلية ذات المـستوى       إ . خرى مهمة من المستوى الثاني    أعادة الالجئين يعد مشكلة     إ -

ومع تضاؤل فرص الحرب    . ماليين الجئ ومشرد عراقي في الداخل والخارج       )٤( حوالي   أوجدتاالول  

سـتمرار االتجاهـات    إن يقوم العديد بمثل ذلك في حالـة         أاالهلية بدأ هؤالء بالعودة الى ديارهم ويتوقع        

 .ليهاإنه ال توجد لديهم وظائف او منازل لكي يعودوا أتكمن المشكلة في  .االيجابية الحالية

، ك الجماعات غير قادرة على العودة الى موطنها، وتركت خارج النظام السياسي الجديـد               إذا ما ظلت تل    -

، وقـد   قاعدة لحركة معارضة في المنفى تلتزم بتقويض أو إسقاط الحكومة العراقية          فإنها يمكن أن تشكل     

ئـين  وعالوة على ذلك هناك دالئل وإشـارات علـى أن الالج          ، يتم ذلك بالتعاون مع االنظمة المجاورة       

 .خاليا النشاط االرهابي في أنحاء المنطقة وإنهم قد يشكلّون في المستقبل بنشر الطائفيةالعراقيين يقومون 

 نظام جديد وضعيف وخاضع الى جملة من الضغوط الداخليـة والخارجيـة           النظام السياسي العراقي هو      -

 .إنهيار النظام السياسيب في المقدمة من قبل الواليات المتحدة يمكن أن تتسبغياب الحماية والتي في 

وتثبت تجربة ، تستشعر قوتها وتفتخر بقدراتها وإنجازاتها  بدأت القوات االمنية العراقية في الوقت الحاضر       -

أن تلك الظروف غالباً ما ) بما فيها العراق وبشكل مكرر(التاريخ في الشرق االوسط خالل القرن الماضي 

بمحاولة تجربة هذا    أن تقوم القوات االمنية العراقية       ير المرجح غومن   .تؤدي الى قيام إنقالبات عسكرية    

 . في هذا البلدوجود عسكري أمريكي كبير، في الوقت الذي ال يزال يوجد فيه  االمر
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 روسـيا،  أخرى مثل سوريا، فقد يصبح نموذجاً آخراً مثل          ديكتاتورية عسكرية حتى إذا لم يصبح العراق       -

 القادمين من المؤسسات االمنية المهيمنة على الحكومة، الذين         القوياءالسياسيين ا مع وجود مجموعة من     

. تقاسم البالد مع عـصابات الجريمـة المنظمـة        يقومون بكنز وتجميع ثروات البالد الهائلة من الطاقة و        

 وتنامي العالقات بـين جماعـات   إنتشارالجريمة المنظمة في العراق الى جانب قوات أمنية قوية  ووجود  

 قـد  ثروة العـراق النفطيـة  منظمة والعديد من القادة السياسيين العراقيين واالغراء الذي تمثله        الجريمة ال 

ويخشى العديد من أن يكون المالكي قد بدأ السير فعالً فـي هـذا الطريـق                .  يشكل خطراً حقيقياً للغاية     

 .سواء عن قصد او عن غير قصد



 

تقاسـمها  ية المستقبلية ذات أصول وطنية ويـتم         سيتطلب جعل الثروة النفط    حل عادل بشأن النفط   إيجاد   -

، خـصوصاً وإن    يستغرق حل قضية كركوك وقتاً طويالً     ومن المرجح أن    .  بين جميع العراقيين   بالتساوي

 .إراقة قدر كبير من الدماءأي حل سريع يمكن أن يؤدي الى 

توصيات االمم  تند على    تقوم وتس  الضغط من أجل التوصل الى تسوية شاملة      يتعين على الواليات المتحدة      -

وسـيتطلب  ). والتي يكون االكراد جزءاً منها     (حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية     ما بين    المتحدة

 الكردي وفق التفاقية تتضمن الحكم الذاتي  ضامن دبلوماسي  يتمثل في القيام بدور      دوراً أمريكياً هذا األمر   

 .مضامين األمن الكرديوتقاسم عائدات النفط و، ما نص عليه الدستور 

حكومـة   في االقاليم أخيراً بتهيئة نفسها حول فكرة وجود      ذات االغلبية السنّية  بدأت بعض الدول الرئيسية      -

 إعادة سفراءها وتـشجيع االسـتثمار     عن طريق   ) وإن كان على مضض   ( في العراق    ذات أغلبية شيعية  

أدركت الدول ذات الغالبية     يمكن أن تنتهي اذا ما       لكن هذه الديناميكية والحركية   . لمساعدة االقتصاد العراقي  

 .السياسات الشوفينية الشيعية سوف يعود الى السنّية بأن المالكي

ولدى تركيا مصلحة قوية فـي      ،  ومع إقليم حكومة كردستان      تحسين عالقاتها مع بغداد   عملت تركيا على     -

الكردستاني وحماية االقلية التركمانية    منع قيام دولة كردية في كردستان العراق والتصدي لحزب العمال           

الواليات سيس محادثات ثالثية بين أتهناك ضرورة ل . العراقإعادة إعمار واالستفادة تجارياً من في العراق

 . لدعم جهود التسوية االقليمية،المتحدة والعراق وتركيا

، بالحوار وإدخالها فيـه لربط ايران  مع ايران في مسعى أمريكي ـ عراقي مشترك  مفتاح التعاملكمن ي -

جهـود   حتى الوقت الحاضر، أمالً في جعل طهران شريكاً بشكل أكبر في             يرفضه االيرانيون األمر الذي   

 بشكل أكبر وترك ما هو غيـر        تشجيع ايران للقيام بما هو مفيد     يحتاج الرئيس الجديد الى      .إعادة البناء 

 .عن العملية برمتها عاد ايرانالتوقف عن محاولة إستبوالطريق االفضل لذلك هو . مفيد

نـه بالمقابـل    أ اال   ، عملية المصالحة ويسرع فيها    ،التهديد باالنسحاب  فيه   حركن ي أفي الوقت الذي يمكن      -

 . على المصالحةن ينعكس سلباًأيمكن 

وأي عنصر من عناصر الـسياسة      .  هو الطريقة الوحيدة او االفضل لمثل هكذا ضغظ        لتهديد باالنسحاب ا -

بإتجاه التفاوض والمـساومة بـدءاً مـن        كمصدر للضغط    ،   يمكن أن يكون مشروطاً   المريكية  الخارجية ا 

 .بالمواقف الدبلوماسية والسياسية وإنتهاءاً المساعدة االقتصادية والمساعدة العسكرية
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قبـول مراحـل     فإنه سـيؤدي الـى       خطوات صغيرة  عن طريق    القيام بعملية المصالحة ببطئ،   إذا ما تم     -

 تتمثل بإمكانية إستغالل االطراف الرافـضة لآلخـرين         مخاطر ضئيلة ل الوسط، مع وجود      والح التسوية

 مع الحصول علـى     ةجرت عملية المصالحة بسرع   وعلى النقيض من ذلك إذا ما       ، خالل عملية المصالحة  

سيجعل األمـر خطيـراً بالنـسبة    صفقة كبيرة تم التفاوض عليها مقابل إنسحاب أمريكي وشيك، فإن ذلك        

 . االطرافلجميع



 

بأسرع مما   نيته الواضحة في سحب القوات القتالية االمريكية       إبالغ العراقيين    اوباماينبغي على الرئيس     -

 . في المسائل السياسية واالمنيةالتقدم الحاصل مع مراعاة ،)صوفا(تتطلبه إتفاقية وضع القوات 

 وقد  ، في العراق بشكل كبير    مريكية تخفيض وجود القوات اال     من    الرئيس القادم  تمكناالتجاهات الحالية    -

 . في الوقت الحاضرنصف حجم القوات المنتشرةيصل االمر الى 

 بالقيـام   والتريث ، أمل حقيقي وخطر مستمر   :  ، هما    خليط من عنصرين أساسيين   في المشهد العراقي،     -

 السـتقرار يقوض مضامين ا   الن التعجل يمكن أن      أمر ضروري، بعملية سحب القوات في االعوام القادمة       

 .ويهدد المصالح االمنية االمريكية

سحب سريع للقوات    الخطاب الداعي الى     لتفض حوافز حزبية  نوري المالكي لدى رئيس الوزراء العراقي      -

ولكـن قدرتـه     . القوات االمريكيـة   غياب على االداء في     ةيبالغ بقدرات بلده العسكري    وربما   ،االمريكية

دراك قادتـه   إو ، وواضحة  لها حدود جدية   ،مريكية مهمة أق بدون قوة     العرا توفير األمن في  الفعلية على   

 ، الخاصة بسحب القوات االمريكيةاالهداف الطموحةن يخفف من وطأة التركيز على أ يمكن ،حدود ال هلهذ

 .كيد على االلتزاماتأ من التبدالً

ـ   توضيح وتأكيد إستعداده للعمل على      أوباما  ين على الرئيس    سيتع -  فـي   وات االمريكيـة  متابعة سحب الق

زيادة سرعة سحب القوات األمريكية الى أقصى حد ممكن بين          إن   و فشل االستفتاء غضون عام في حالة     

 . لهذا اإلستفتاءاإليجابية، سيزيد من فرص النتائج كانون الثاني وحزيران

 بشكل كبيـر فـي أذهـان وعقـول العـراقيين            جوزيف بايدن مع إرتباط صورة نائب الرئيس المنتخب        -

فإنه ،  بقوة من قبل السكان العرب معارضتها التي تم تقسيم العراق،بالمقترحات التي عرضها بايدن بشأن 

إسـتناداً علـى بيانـات      (سيكون من المهم التوضيح بأن ذلك األمر ليس ضمن سياسـة إدارة اوبامـا               

 .)وتصريحات الرئيس المنتخب في الحمالت االنتخابية

  .  في العراقالمتحدة ولإلتحاد األوربيلألمم التأكيد على دور أكبر  -

  ستراتيجيةإتوصيات مالحظات و
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  الرئيس الـديمقراطي   مع قدوم    تجاه العراق    الصعيد اإلستراتيجي سوف لن تتغير السياسة األمريكية على        -

. يـون ر التي أشعلها الجمهو   بإطفاء الحرائق لسابقه، عن طريق القيام      مكمالً    وسيكون دوره  ،أوباماالجديد  

، فأحدهما يقـذف    العبي كرة الطائرة   فيما بينهم، كما يفعل      يتبادلون األدوار جمهوريون والديمقراطيون   فال

 الحـزبين   .البيبـسي كـوال والكوكوكـوال      الفرق بينهما كالفرق بـين       .بالكرة عالياً واآلخر يقوم بكبسها    

نظـام   وهي تعزيز    ريكية العليا،  لخدمة اإلستراتيجية األم   األدوار والوسائل والتكتيكات  األمريكيين يتبادالن   

 النفطيـة  والشركات   ع الصناعي العسكري  لمجم العظام في ا    المال ألقطاب في العالم، خدمة     القطب الواحد 

 مـن   بمئات المليارات  التي تتعامل    المالية واإلستثمارية  من كبار الشركات     حيتان وول ستريت  العمالقة و 

  على اإلرهاب  ملف الحرب العالمية  تفعيل  :  في العراق  الثة أعمدة ث هذه اإلستراتيجية العليا لها      .الدوالرات



 

  علـى الـسيطرة التامـة   بشكل ماهر لتحقيق األهداف األخرى، وهـي ضـمان     بورقة القاعدة واللعب    

 ة الـسعودي  مخزوناتلفوق ا ت ما   ي وه  مليار برميل  ٣٥٥ التي تقدر ب     ي العراق المخزونات الهائلة للنفط  

 الصعود الـصيني  ، وتأتي معركة السيطرة النفطية هذه في إطار مواجهة          رميل مليار ب  ٢٦٥قدر ب   تي  تال

تراعـى  عقوداً نفطية  تستطيع أن تعقد   في بغداد،  كومة مركزية قوية  حضمان عدم وجود    الواضح، وثالثاً   

  .خطراً إستراتيجياً على إسرائيل، وتشكل فيها حقوق الجانب العراقي

 المتحفزة،  و للقوى اإلقليمية  أ للفوضىراق، ولن يتركه لقمة سائغة      الرئيس الجديد سوف لن يتخلى عن الع       -

 . المترتبة على ذلكلعواقب اإلستراتيجيةلك ادربدون إ، عاجل وسريعولن يسحب قواته بشكل 

    .الملف اإليرانيمعالجة للتفرغ الى ا، تمهيداً  حالياًتهدئتهاواضح أن الجبهة العراقية تم  -

 القاضـية  بايـدن  لخطة نائبه السابقة الرئيس أوباما وعلى عدم تأييد حدة العراقو هنا التأكيد على   يالحظ -

 ظهـور   إستفادة ايران من   الى إمكانية     بالدرجة األولى   يرجع ، وسبب هذا التأكيد األمريكي    بتقسيم العراق 

ا يـستلزم   ، مم فكرة األقاليم  في الحال الحاضر لقبول      عدم إستعداد العراقيين  و،   في العراق  اإلقليم الشيعي 

 تحدد وبوضوح تفاصـيل     إصدار لوائح قانونية  ، من خالل العمل على       الالزمة التدرج في تهيئة األرضية   

، وهذا مـا    أعوام من العمل والنشاط     مقابل الحكومة المركزية، األمر الذي يستلزم      صالحيات المحافظات 

، واإلنتهاء من   شكيل الحكومة الجديدة   وت إجراء اإلنتخابات البرلمانية القادمة   يبدأ بشكل جدي بعد     يتوقع أن   

عادل  ودعوة   إقليم البصرة  الى إقامة    وائل عبد اللطيف   وما دعوة    . خالل هذا العام   معالجة الملف اإليراني  

، االّ بدايات لهذه الجهود التي ستستمر ألعـوام         البصرة وميسان وذي قار   لى إقامة إقليم يشمل      ا الحسيني

ل الحكومة العراقية الجديدة ومعالجة الملف اإليراني، هي معركة األقاليم          المعركة التي ستلي تشكي    .قادمة

   .وصالحيات المركز مقابل المحافظات

 في موضوع إقامة الفيدراليات واألقاليم      عدم اإلستعجال وهناك سبب إستراتيجي آخر يدعو األمريكان الى         -

بالمساعدة في  كسبهم فيما يتعلق    و في الحال الحاضر     عدم إغضاب األتراك  ، هو   صارخ وإستفزازي بشكل  

 الحالي لحل يفسر اإلتجاه األمريكيما  وهذا  السابقة،يفييتويات اإلتحاد السرجمهومد النفوذ األمريكي في 

 فالطريق الطويل يجـب أن      . المنفلتة  الطموحات الكردية  حجيم وت  يرضي الجميع  قضية كركوك حالً وسطاً   

 .خطوة بعد خطوةيسلك بالتدريج و

 وهذا مايتطلـب    ،ينقلب الى الضد   وسرعان ما يمكن أن      التحسن األمني هشّ  كيد واضح على أن     هناك تأ  -

، األمر الذي   السياسة األمريكية تنفيذ   بإتجاه   لتسليط الضغوط الالزمة   من إمكانية إستخدام هذا السيف       الحذر

 وإدراك  ة األمريكيـة  متغيرات ومتطلبات السياسة اإلسـتراتيجي    يتطلب اإلنكباب المستمر لمتابعة ومعرفة      

 .من خاللهاالمناورة ، للتحرك ونقاط ضعفها الخلفيةثغراتها و
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الدفع بإتجاه إدخال متطوعي مجالس الصحوة    سوف يبقى مهماً في      الدور االمريكي ن  إيالحظ التأكيد على     -

 ربحـذ ، األمر الذي يتطلـب التعامـل         على الطريق  "أبناء العراق " وضمان سير    الى الوظائف الحكومية  



 

سـحب  لتطويع و يستعملها األمريكان   أحد األسلحة الفعالة التي     يشكل  ، ألنه    مع هذا الملف الشائك    ومرونة

 . المركزية من الحكومةالتنازالت

سيستمر بالتأكيد على القـدرة بالقيـام        ولكنه   ،ضعاف تنظيم القاعدة في العراق    تم إ هناك إشارة الى أنه      -

، األمر قدرته على إثارة حرب واسعة النطاق قد إنتهت     إال أن   ،   بين الحين واآلخر     بحوادث عنف إرهابية  

 ،الحرب العالمية على اإلرهاب     في إطار      وقابالً لإلستفادة  ملف القاعدة سيبقى مفتوحاً   أن  الذي يدل على    

حاجـة   ولما كانت الحـرب العالميـة علـى اإلرهـاب            . وباكستان أفغانستانالتي يقع مركزها اآلن في      

، ويجب  مطلق من هذا الملف بشكل      الفرار، فال يمكن     لبقاء وإستمرار الواليات المتحدة    إستراتيجية عظمى 

تقـويض الفكـر الوهـابي       بالشكل الذي يؤدي بالمحصلة النهائية الى        ، وحذر اإلنخراط فيه بشكل إيجابي   

 .لصورة الناصعة لإلسالمه اه ويشوشوطالما ، األمر الذي  والتعصبالحاضن لإلرهاب

ذا ال يعني بأن القـوات      ه"أن  نالحظ التأكيد على     ،   بتحسن أداء القوات المسلحة   من اإلشادة   على الرغم    -

من   سيمكن األمريكان  مما ، " في أداء العمليات العسكرية    أصبحت مستعدة لالعتماد على نفسها     العراقية

 دريب واإلستشارة العناصر بحجة الت  المبررات والذرائع لتواجد آالف     لتوفير  إستخدام هذا الخلل والضعف     

 الحد األدنى الى   هذه المبررات تحديد وتقليص   األمر الذي يتطلب العمل والسعي الحثيث من أجل         الخ،  ...

 .الممكن

، كقائـد سياسـي    ونجح في أن يأخذ موقعـه        ناضجاً بشكل واضح  ن المالكي قد أصبح     هناك إشارة الى إ    -

تكوين الى  وإنه أخذ يدعو    ،  هجوم على البصرة  ال بعد إصداره االوامر بشأن      شعبية ومكانة هائلة  إكتسب  و

 ضوء أخضر أمريكي  الخ، األمر الذي يدل على وجود       ..... لتعزيز قواعد الشعبية    عشائرية مجالس إسناد 

نفوذ في القوات األمنية    صاحب ال  و نايرابرتبط  الم،  للوقوف أمام المجلس األعلى   زيادة نفوذ المالكي،    أمام  

 وهذا ما تدل عليه نتائج      .في التأثير على نتائج اإلنتخابات    مكن أن يستغل    ، الذي ي  وفي مجالس المحافظات  

 وهناك سبباً آخراً لهذا الـضوء       . بشكل كبير جداً   إضعاف نفوذ المجلس األعلى   اإلنتخابات األخيرة، اذ تم     

 األلوان الخاصة، الذي خاض من خاللـه المـالكي           الوطني والخالي من   الخطاب العلماني األخضر، وهو   

، التـي طبـع المجلـس        اإليرانية والية الفقيه  المرتبط بنظرية    الخطاب الديني ، مقابل    األخيرة نتخاباتاإل

 . نفسه بهااألعلى

، ومما يشجع   القوات المسلحة  في   الكبيرنمو  ال عد، ب إنقالبات عسكرية هناك إشارة واضحة الى خطر قيام        -

العراقي لتاريخ  ، وا  المرة حقيقة ال  هذه إنكارواليمكن  .  رادعة  قوات أمريكية  عدم وجود إلحتمال، هو   هذا ا 

 .شاهد على ذلك
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ـ  بناء دكتاتوريـة     المالكي قد بدأ السير فعالً في طريق       أن يكون    هناك تحذير واضح من    - ـ سكرية  ع ى عل

 ؟؟ سواء عن قصد او عن غير قصد،الطريقة الروسية



 

وأي عنـصر   . مثل هكذا ضغظ   هو الطريقة الوحيدة او االفضل ل      لتهديد باالنسحاب ا: هناك إشارة الى أن    -

بإتجـاه التفـاوض    كمصدر للـضغط     ،   يمكن أن يكون مشروطاً   من عناصر السياسة الخارجية االمريكية      

بـالمواقف الدبلوماسـية     وإنتهـاءاً    المساعدة االقتصادية والمـساعدة العـسكرية     والمساومة بدءاً من    

 .دى قابليته على الخضوع للضغوطالعراقي ومإدراك محدودية التحرك  ستلزميمما  وهذا .والسياسية

، مما يعنـي أن المـصالحة   بطيئة ومتدرجة يجب أن تكون عملية المصالحةهناك إشارة واضحة الى أن      -

 .و حتى أكثرأ متد الى عدة أعوامي ستسغرق وقتاً طويالً

 ولكـن بعـد إجـراء     ، بشكل كبيـر   سحب القوات األمريكية  هناك إشارات واضحة ومتكررة الى إمكانية        -

 . متدرجاً ومحتاطاً، وإن هذا السحب يجب أن يكوننتخابات البرلمانيةاإل

 فـي   فقائمة المالكي حققت نتائجها   .  في العراق   والعرقي اإلستقطاب الطائفي أوضحت اإلنتخابات األخيرة،     -

 األنبار وصالح الدين والموصل    فقط، ولم تحقق شيئاً يذكر في المحافظات السنية مثل           المحافظات الشيعية 

رئيـسه  مـن خـالل      وغير قابل لإلنكـار،       منذ عدة سنوات    فوجوده واضح  القطب الكردي  وأما .يالىود

 والموصـل وصـالح     األنبـار  في   القطب السني  وأخيراً   .السليمانية وأربيل ودهوك  في  برلمانه وإقليمه   و

 .العلمانية المتسترين بلباس البعثيين وبقايا العشائر مثلهت، الذي الدين

 . مع اآلخرينالتحالف وحاجتها الى  الحكماإلنفراد ب على  كتلةة تبين عدم قدرة أيةات األخيرنتائج اإلنتخاب -

 ، لم يكن مفاجئـاً    التراجع الكاسح ، وهذا   كبير جداً بشكل  و واضح   اباتخ في هذه اإلنت   فشل المجلس األعلى   -

 ولهـا   ريقة اإليرانية حكم ديني على الط   ألن اإلستراتيجية األمريكية لم تكن تسمح بسيطرة قوة تدعو الى           

يـشكل  يمكـن أن     ، في وسط وجنوب العراق    إقليم شيعي  وتدعو الى إقامة      بالجارة ايران  إرتباطات قوية 

 )٢_؟ اليوم الى أين يتجه العراق   : (، وهذا ما تم التطرق اليه وبشكل مفصل في        لجارة  لهذه ا  حديقة خلفية 

  . )الطريق القادم في العراق (:تراتيجيةالعراق في مراكز األبحاث اإلس:  من سلسلة١٧٩العدد في و

بقايـا  التحالف مع   ، من خالل     لفترة رئاسية أخرى    المالكي بقاء أمام    واضح،  أمريكي ضوء أخضر هناك   -

 ورد هذا الضوء األخضر هنا في هذه الوثاق         . السياسي ونبذ العمل المسلح     المؤمن بالعمل  التيار الصدري 

 منشورة في مراكز أبحاث مهمـة،   أخرى كذلك في وثائق إستراتيجية   اإلستراتيجية المذكورة أعاله، وورد     

 الذي يمثل العقل    ومعهد دراسات الحرب التابع لمعهد المشروع األمريكي      مجلس العالقات الخارجية    : مثل

:  هـو  الـدعم األمريكـي للمـالكي      هـذا    سبب يمكن أن يكون   .المحافظين الجدد اإلستراتيجي لمجموعة   

 كفاءة وشجاعة المـالكي  بشكل فعال ومؤثر والنقول نهائي، فوذ المجلس األعلىتقويض ن اإلستمرار في   

 الذي تبناه فـي  لخطاب العلمـاني ، وأخيراً ا التي أكسبته الشعبية المتزايدةصولة الفرسانالتي ظهرت في  

 .الواليات المتحدةوتشجع عليها  اللغة التي تفهما، هذا الخطاب الذي يمثل اإلنتخابات األخيرة
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 صادرة فـي كـانون األول       ،ةمن تسعين صفح  تراتيجية  سك إشارة واضحة ومهمة وردت في دراسة إ       هنا -

:  وعنوانهـا   األمريكيـة  معهد الدراسات اإلستراتيحية التابع للكلية العسكرية     منشورة في موقع    ،   ٢٠٠٨
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 الـى   ي العراقـي  الصراع الداخل إنتشار آثار   ، يتناول فيها الكاتب إحتماالت      اآلثار اإلقليمية لحرب العراق   

 الحكومة التي يقودها الشيعةبعد أن يؤكد على  الشيعي-الصراع السنيدول المنطقة، ويركز بالذات على    

 بـالظلم والحرمـان    وبقية دول المنطقة     إحساس الشيعة في البحرين والسعودية    ، ويشير الى    في العراق 

 الديمقراطية الكاملـة   أن تضغط بإتجاه     ،في الوقت الحاضر  والتمييز، ويذكر بأنه اليمكن للواليات المتحدة       

 في  الذي يتضمن التعامل الصحيح والمناسب مع الشيعة      اإلصالح  في المنطقة، لكنها يجب أن تدفع بإتجاه        

، إنبعاث الشيعة لكاتبه ولي نـصر     : مع ماورد في كتاب   تماماً   يتفق   ماورد في هذه الدراسة    .دول المنطقة 

سياسة ، ويدل على أن هناك عرب الى السلطة لكاتبه إسحاق نقاشالشيعة الوصول ومع ماورد في كتاب    

ستصدر دراسـة إسـتراتيجية     . إستراتيجية أمريكية عليا تقضي بزيادة نفوذ الشيعة في المنطقة العربية         

           اإلنبعاث الشيعي في المنطقة؟ ولماذا؟هل تدعم الواليات المتحدة األمريكية: قريباً عنوانها

  



 

  قةإصدارات ساب

 ٢٠٠٤/تشرين الثاني هل تستفيد الواليات المتحدة من التعويم االمني في العراق؟ .١

  ٩/١١/٢٠٠٦. الدليل اإلستراتيجي أو خارطة طريق إستراتيجية .٢

 ٢٠٠٧كانون الثاني .  في الواليات المتحدةاللوبي الشيعي .٣

 ٢٠٠٧شباط  هل تحل الفيدرالية الثالثية مشكلة العراق؟ .٤

٥. ضى الخالقة التي تدعمها الواليات المتحدة لظهور اإلمام د سياسة الفوهل ستمه

  ٢٠٠٧مايس  ؟)ع(المنتظر

 ٢٠٠٧/تشرين األول. العراق بين الجمهوريين والديمقراطيين .٦

 إلى أين يتّجه العراق اليوم؟ إلى الحرب األهلية الشاملة؟ أم إلى تشكيل األقاليم الثالثة؟ .٧

 ٢٠٠٧/ثانيتشرين ال

 ٢٠٠٨/كانون الثاني السلطة في العراق؟هل سيعود حزب البعث الى  .٨

؟ المالكي وحزب الدعوة اإلسالمية كيف تنظر مراكز األبحاث اإلستراتيجية إلى .٩
 ٢٠٠٨/نيسان
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هل سيحّل النظام الالمركزي في المحافظات الغير كردية  ٢_إلى أين يتّجه العراق اليوم؟ .١٠

  ٢٠٠٨/ آب  مشكلة العراق اليوم؟

 




