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  مسار جديد بشأن العراق 

  السياسة اخلارجية، زميل أقدم ، مايكل أوهانلون 

 (USA Today)صحيفة الواليات املتحدة األمريكية اليوم نشر املقال يف 

٢٠٠٧/ ٥/١٢   
  

  بروكينغزمعهد 

   

  

 مركزالكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية:  رمجةت
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
يو ، كان قد نشر أصالَ في صحيفة معهد بروكينغزلمقال إستراتيجي مهم موجود في موقع في هذا العدد ترجمة 

طبيعـة مـسار الـسياسة      هذا المقال يسلط الضوء علـى       .ي الواليات المتحدة  الواسعة اإلنتشار ف  أس تو دي    

وتأتي أهمية المقـال مـن      ، خاصة بعد نجاح خطة زيادة عدد القوات األمريكية،          األمريكية القادمة في العراق   

 مايكـل  ومن أهميـة الكاتـب        األمريكي، القريبة جداَ من صناع القرار    إعتبار أن معهد بروكينغز من المعاهد       

     .)من هذه السلسلة١٤٣العدد( للعراق التقسيم الناعم الذي كان قد شارك في تحرير دراسة أوهانلون

  :ولمن يريد اإلطالع على النص األصلي، فهو موجود على الرابط التالي

http://www.brookings.edu/opinions/2007/1205_iraq_ohanlon.aspx 
 

إيجاد لقد كان القصد منها ، إن الزيادة في عديد القوات لم تكن قط مصممة على أنها مجرد عملية عسكرية

الجزء األكبر وألن .  مع بعضهم البعض عبر الخطوط الطائفيةمساحة سياسية للعراقيين إلقامة المصالحة

   فمن المعقول تماماَ للديمقراطيين أن يطلبوا المزيد كشرط الستمرار التمويل ،من هذا لم يحدث لحد اآلن

 
فإنه ينبغي عليهم ، بدالَ من  المطالبة بوضع حّد للعمليات مهما كانت . الديمقراطيون يجب أن يغيروا المسار 

  أن يستمروا في مواصلة الضغط للتوصل إلى  نتائج إيجابية في العراق

 
أموالنا ينبغي أن يكون إلى حد ما متوقفاَ على التقدم في ما يسمى بالمعايير في مشروع إن اإلفراج عن  

 ليسمح بإصدار عفواَ عاماَ عن من هم في إصالح عملية إجتثاث البعث: قانون التمويل لهذا العام 

رئيسية في إزالة المتطرفين وقادة الميليشيات من الوظائف ال، المستويات الدنيا من البعثيين السابقين 

 وإيجاد قانون صالحيات إقامة إنتخابات المحافظات ، تمرير قانون النفط والغاز، الحكومة و قوات األمن 

  المحافظات أو األقاليم

 

مع ، اإلتفاق على أن تحّل الحكومة، إذا لم تحرز تقدم بشأن هذه المسائل في وقت قريب 

  م لتحل محل الحكومةإجراء إنتخابات جديدة أو عقد مؤتمر إقليمي للسال
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  مسار جديد بشأن العراق 

  السياسة الخارجية ، زميل أقدم ، مايكل أوهانلون 

٢٠٠٧/ ٥/١٢   

 (USA Today)صحيفة الواليات المتحدة األمريكية اليوم 

من النادر في تاريخ الواليات المتحدة األمريكيـة،        

أن يكون لديه حزب سياسي، قد تمكن من تشخيص         

 في نهج البالد، في ما يتعلق بمسألة في         فشالَ ذريعاَ 

أثار إستطالع  شعبي    ، غاية األهمية مثل هذا اليوم      

ضغطاَ بإتجاه التغيير فـي     ، حول السياسة الفاشلة    

تلك السياسة التي أدت إلى فوائد كبيرة ورئيـسية         

وبعد ذلك رفض رفضاَ قاطعـاَ أن يزيـد         _ لألمة  

  .لك إعتباره ومكانته على اإلطالق لقيامه بذ

بطبيعة الحال قصة الديمقراطيين مع حرب      ، وهذا  

بـدون  .  شهراَ الماضية  ١٣العراق على مدى أل       

إستيالء الديمقراطيين على األغلبية في الكونغرس      

فإنه ال توجد فرصة تـذكر ألن        ، ٢٠٠٦في عام   

 بفشل سياسـته فـي      جورج بوش يعترف الرئيس   

ـ كما ال توجد فرصـة للجنـرال        ، العراق    دديفي

 بـأن يمنحـوا     رايان كروكـر   والسفير   بيترايوس

الموارد و مديات مـن حريـة العمـل الـسياسية           

المطلوبة  لتحسين جـذري فـي الموقـف علـى           

  . األرض 

الديمقراطيون هم ليسوا مبتكري فكرة زيادة عديـد        

القوات بل هم في الحقيقة وبشكل عام كـانوا قـد           

لكن من دون ضـغطهم كـان مـن         ، عارضوها  

). يعني زيـادة العديـد     ( ال تحدث أبداَ   المحتمل أن 

، لكـن   للنصرنحن اآلن لدينا فرصة واقعية، ليس       

لما أدعوه أنا وزميلي الباحث في معهد بروكينغـز         

فـإن معـدالت     . باالستقرار الـدائم   ،   كين بوالك 

العنف قد إنخفضت بنسبة النصف إلى الثلثين فـي         

 وهـو أدنـى مـستوى منـذ         ٢٠٠٧غضون عام   

عراق ال يزال غير مستقر جداَ، لكنه       إن ال . سنوات  

  .يملك فرصة 

فـإن  الكثيـر مـن       ، و بالرغم من هذا التقـّدم       

الديمقراطيين يميلون إلى أن يمنحوا الرئيس بـوش     

 بليون دوالر في الشهر، والذي طلبها       ١٢ما يقرب   

فقـط إذا   ،  ٢٠٠٨من أجل العراق وأفغانستان في      

كان المال يخصص و ضمن حدود ضيقة للحـرب         

على اإلرهاب وإعـادة القـوات األمريكيـة إلـى          

   .وهذا خطأ. الوطن 

  ك  بإيجابية التحّر
فإنه يبـدو أن لـدينا اآلن       ، ستراتيجية  إعلى أسس   

مـع األخـذ    . فرصة إلنقاذ شيء هام في العراق       

بنظر االعتبار التـوترات الطائفيـة والمؤسـسات        

وهذا يتطلب منا بالتأكيد تقريبـاَ      ، العراقية الهشة   

نفيذ إنسحاب تدريجي للقوات األمريكية من هناك،       ت

إنه سيكون  ، بلغة سياسية   . بدالَ من رحيل مفاجئ     

 بإصدار أمر وإن    إنقاذ الهزيمة من فكي االنتصار    

فقط عندما  ، كان غير مرغوباَ به إلنهاء العمليات         

  .تظهر  أول عالمات التقدم 

بدالَ مـن     . الديمقراطيون يجب أن يغيروا المسار    

فإنـه  ، المطالبة بوضع حّد للعمليات مهما كانـت     

ينبغي عليهم أن يستمروا في مواصـلة الـضغط         

إنهـم   . للتوصل إلى  نتائج إيجابية في العـراق       

يستطيعون أن يحتفظوا بموقفهم المـضاد للحـرب        

مؤكدين موقفهم الثابت أو المسبق الذي يشير، بأنه        

 حـاالَ إلـى     يجب على القوات األمريكية أن تعود     

إن . ديارها في غياب مـستمر لتقـدم  رئيـسي           

الزيادة في عديد القوات لم تكن قط مصممة علـى   
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لقد كان القصد منهـا     ، أنها مجرد عملية عسكرية   

إيجاد مساحة سياسية للعراقيين إلقامة المصالحة      

وألن . مع بعضهم البعض عبر الخطوط الطائفيـة      

فمـن  ، ن  الجزء األكبر من هذا لم يحدث لحد اآل       

المعقول تماماَ للديمقراطيين أن يطلبـوا المزيـد        

    .كشرط الستمرار التمويل 

الطريق لفعل ذلك هو الربط بين الموارد الماليـة         

للعمليات في العراق مع مزيد من التقدم من جانب         

إن  . القادة العراقيين في الناحية السياسية لبلدهم     

 حـد مـا     اإلفراج عن  أموالنا ينبغي أن يكون إلى       

متوقفاَ على التقدم في ما يـسمى بالمعـايير فـي           

إصالح عمليـة   : مشروع قانون التمويل لهذا العام      

 ليسمح بإصدار عفواَ عاماَ عن مـن        إجتثاث البعث 

، هم في المستويات الدنيا من البعثيـين الـسابقين          

 من الوظـائف    إزالة المتطرفين وقادة الميليشيات   

تمريـر  ، األمـن   الرئيسية في الحكومة و قـوات       

 إقامة إنتخابات المحافظـات    ، قانون النفط والغاز  

. وإيجاد قانون صالحيات المحافظات أو األقاليم         

نضيف شروطاَ أخـرى    لكن ينبغي علينا كذلك أن      

بعضها بالفعـل  أثيـرت عـن طريـق           ، للقائمة

   .٢٠٠٦ في مجموعة دراسة العراق

  -: قائمة  مهّمة لما يجب القيام به 
علـى الحكومـة العراقيـة ذات الهيمنـة         ينبغي  

  :الشيعية 

 من بغـداد    بقاء عائدات النفط متدفقة   ضمان   -

يـزداد مبلـغ    إلى المحافظات أو األقـاليم وأن       

  . كل سنة العائدات

 بعد فرزهم    للمتطوعين العرب السنة  الضمان   -

بشكل صحيح ، بأن يلحقوا بـالقوات األمنيـة         

بـأن   بترايـوس كما أشار الجنرال    . العراقية  

 هو في الواقع نوع مـن       إستخدام العرب السنة،  

إصـالح عمليـة     بحكم األمر الواقع  أو       العفو

جداَ لكنه غالباَ   ، إنه يحدث اآلن     . إجتثاث البعث 

 خصوصاَ في المناطق المختلطة من السنة       بطئ

 .والشيعة 

 أعـداداَ كافيـة مـن الـسنة       التأكد من إن     -

يستخدمون في الوظائف الحكومية فـي غيـر        

 .لقطاعات األمنية ا

بمـا فـي     ، تحسين النظام القانوني  مواصلة   -

و تأسـيس  ، ذلك تدريب عدداَ أكبراَ من القضاة      

عملية الطعون أو االستئناف وذلك ليقلل جزئيـاَ        

 .  في النظام التأثيرات الطائفيةمن 

حيـث   ، الوضع في كركـوك   محاولة تحسين    -

يتنازع العرب و األكـراد، األرض والحقـول        

ال تسارع فـي إجـراء      وأن  _ ة نفسها     النفطي

بل الكشف عـن مـا يتـضمنه أي        ، االستفتاء

إستفتاء في نهاية المطاف والتركيز حول كيفية       

تعويض الخاسرين في أية عمليـة مـن هـذا          

 . القبيل 

لمساعدة النـاس   إيجاد برامج   ، وبوجه أعم    -

 من ديارهم مـن جـّراء أعمـال         الذين شّردوا 

االستقرار فـي   ان عليهم   ال سّيما إذا ك   ، العنف  

  . مكان آخر من العراق

اإلتفاق على أن تحّل الحكومة، إذا لم تحـرز          -

مـع  ، تقدم بشأن هذه المسائل في وقت قريب        

إجراء إنتخابات جديدة أو عقد مؤتمر إقليمـي        

 . للسالم لتحل محل الحكومة 

من الذي ينبغي أن يقّرر فيما إذا كان قد تم القيام           

ه المجاالت، إلعطاء الـشرعية     بعمل كاٍف في هذ   

  لواشنطن لإلفراج عن األموال ؟ 

خيار واحد وبسيط ، سيكون إصالح دراسة فريق        

إصـدار  فـيمكن عندئـذ     .  للعراق   هاملتون-بيكر
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 تقريرين في السنة المقبلة لتقييم التقدم المحـرز       

في كل مجال من المجاالت الرئيسية، وتحديد فيما        

، ضـعيف   ، د  إذا كان هذا التقـدم غيـر موجـو        

العراقيون سـيحتاجون   . جيد أو ممتاز    ، متوسط  

 المستوى في كـل     تقدم متوسط على األقل كمعدل    

. المجاالت للحصول علـى المـوارد األمريكيـة         

ستكون هناك حاجة لبعٍض من المرونة إلنجاز تلك        

ألن بناء األمة أو الوطن هو فن أكثـر         ، المعايير  

   .منه علم

وع نجاح فوق العادة    العراق سوف لن يكون مشر    

 في  للسياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية    

وإن إدارة بـوش سـوف      ، أي حال من األحوال     

سـوء إدارتهـا    تتلطّخ سمعتها  إلى األبد بـسبب        

نمتلك اآلن فرصة جيـدة     ، حتى مع ذلك     . للحرب

وذلك إلى حٍد  ، إلنقاذ أو إستحصال نتائج مقبولـة   

لديمقراطيون علـى مـدى     كبير بسبب  ما قام به ا      

واآلن الـديمقراطيون هـؤالء     . السنة الماضـية    

أنفسهم يملكون الفرصة التخاذ الخطوة الحاسـمة       

   . القادمة

  


