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 מונח

 המילטון - דוח בייקר

 הגדרה
 ,חבריםעשרה  בתמתייחס לועדה ו, '(ISG) צוות החשיבה בנושא עיראק'בשם גם מוכר מילטון, ה-דוח בייקר

ועדה וית בעיראק. הנהנוכחות האמריקבנושא המשך רעיונות חדשים במטרה להציג ידי הקונגרס -שמונתה על
בדצמבר  6 -קונגרס לשעבר לי המילטון פרסמה את ממצאיה בבראשות שר החוץ לשעבר ג'יימס בייקר וחבר ה

2006.1   

 רקע
צוות החשיבה את הקונגרס  סתום בעיראק, הקיםיציבות מתמשכת, אלימות גוברת ומבוי -, על רקע אי2006במרץ 

והמליץ המלצות )לא מחייבות( לגבעת הקפיטול ים נהאמריקמלחמה ה מאמצי. הצוות ניתח את בנושא עיראק
 ת הלבן. ולבי

מועצה בובפנטגון , חלקת המדינהמשהוכנו במקביל ב ,נוספיםמחקרים מ ,מחקר אחדהיה שפרסם הצוות דוח ה
  לביטחון לאומי.

, תהפוליטימערכת כלכלה וההשיקום עיראק, בביטחון המרכזיים לבחן את האתגרים ו המלצות 79 -כמליץ ההדוח 
קשר בין כי יש וח דכמו כן, עולה מה. "לעיראקים לעזור לעצמםלעזור "ודרכים  "חדשה תדיפלומטי"מתקפה ציע הו

 אזורית. היציבות ליציבות בעיראק ה

 עיראקהמצב ב

ה לנסיגלוחות זמנים יעדים ברורים ובעזרת ית וביטחונית את עיראק פוליטית, כלכלתמקד בדרכים לייצב מהדוח 
 מעיראק.  ניתאמריק

עזרת ב ,"ראקים לעזור לעצמםיעזור לעתל מדיניות "שעמליץ מדוח הנוגע למצב הפנימי בעיראק, ב :עדיםי 
המשך להתנות את  מליץמח ביטחון. הדוהממשל והושיפור המצב בתחום פיוס לאומי, כ יעדיםצבת ה
והתקדמות יראקי ממשל הע"נכונות פוליטית מצד הב –פוליטית, כלכלית וצבאית  –האמריקנית תמיכה ה

 אלו.  ביעדים שית"ממ

ל הכוחות כשר אכ .ם מעיראקינסיגה הדרגתית של הכוחות האמריקנל עליץ ממדוח ה :תסיגת הכוחונ 
 . 2008ברבעון הראשון של שנת האמריקנים אמורים לסגת לחלוטין מעיראק 

 אזורית-מדיניתחבילה 
מי לאו-ןקונצנזוס בילבנות ציע מ, מעוניינת בהמשך הכאוס בעיראקלא אף מדינה באזור הדוח, על בסיס ההנחה כי 

 כדי להתמודד עם הבעיות בעיראק.

חקנים אזוריים, כדי לדון שיכלול ש ,לאומי-ןיבמיכה תוות צליץ להקים ממדוח ה – אומיל-ןיבמיכה תוות צ 
של  יהמועצת הביטחון, וכן את כל שכנותבהחברות הקבועות  תלול את חמשבבעיות בעיראק. הצוות יכ

 . הוזמנו להצטרףאה ויפן יקור רמניה, דרוםגגם עיראק )כולל סוריה ואיראן(. 

מתוך  ,"יראן וסוריה ללא תנאים מוקדמיםאעל שיחות דיפלומטיות עם "ליץ ממהדוח  –יראן וסוריה א 
בין הסוגיה להפריד מציע איראן, הדוח  לגביעיראק. היציבות בלהשפיע על יכולות אמונה ששתי המדינות 

איראן מתבקשת . לסוגית הביטחון בעיראק ,(מועצת הביטחון של האו"םשנמצאת בטיפול ) ,ניתהגרעי
ה עיראקית ולעזור בשיקום הכלכלהריבונות ולהכיר ב, להכריז בעיראקמיליציות תמיכתה בלהפסיק את 

                                                      
. פנטה, י. ג'ורדן ג'וניור, אדווין מס השלישי, סנדרה דיי אוקונור, לאון איחברים נוספים בוועדה הם לורנס ס. איגלברגר, ורנון א  1
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כלכלי עם -מדיניולהגביר את שיתוף הפעולה העם עיראק  גבוללאבטח את הנדרשת . סוריה העיראקית
 החדשה. יתעיראקה הממשלה

 .פגניסטןאכלכלית וצבאית ב ,דיניתממיכה התא להמשך הרוהדוח ק –פגניסטן א 

 ערבי - הסכסוך הישראלי

-ןביליצירת תמיכה דרך נוספת בנושאים אזוריים שיכולים לייצב את המזרח התיכון כולו, כלטפל ציע מהדוח 
ם בלתי עימותימאינטרסים ומ, ותאחרסוגיות מבמנותק ית עיראקסוגיה הטפל ב"אי אפשר ל :סביב עיראק תלאומי

 . "פתורים

 :ערבי – ישראליהתמקד במציאת דרכים ליישוב הסכסוך מחלק זה בדוח 

ללא מעורבות להשיג את מטרותיה במזרח התיכון בע כי "ארה"ב לא תוכל וקהדוח  – ערבי - ישראליההסכסוך 
השלום בין " על מנת לקרב את מחויבות מחודשת ומחוזקתמעודד "ולכן הוא  ערבי" – סכסוך הישראליישירה ב

מגעים אלה אמורים להיות  ."ללא תנאים מוקדמים בחסות ארה"ב או הקוורטט"לקיים מגעים : ישראל לשכנותיה
 -פלסטיני וישראלי  - ישראלי: לשלום בשני מסלוליםמשא ומתן ומטרתם להביא ל ,מודל ועידת מדרידדומים ל

 סורי/לבנוני. 

מכירות ה ,תופלסטיניהקבוצות לשיר בין ישראל יומתן א למשא רוקדוח ה – פלסטיני -מסלול הישראלי ה 
 ,(6/02למזרח התיכון )וחזון הנשיא בוש  338 -ו 242האו"ם על בסיס החלטות  ,של ישראל מהקיו בזכות

 אין פיתרון צבאיכי הנחות הדוח מבוססות על ה שתי מדינות לשני עמים. המלצותקורא להקמתן של ש
והעם הישראלי מאס לעולם אמריקאי לא ינטוש את ישראל השל ממה, הסכמיפיתרון לסכסוך ונדרש 

מאזן, חיזוק הפסקת האש בין -לחידוש התמיכה בנשיא הרשות הפלסטינית אבוגם רא וקהדוח במלחמות. 
בנושאי בין שני הצדדים  "רצינימשא ומתן ", וישראל והפלסטינים, תמיכה בממשלת אחדות פלסטינית

 הסכסוך.  יוםזכות השיבה וסגבולות, התנחלויות, ירושלים, 

 תנקודכ"פלגים פלסטינים קיצוניים ובתמיכה בוריה סשים את אמדוח ה – סורי/לבנוני -מסלול הישראלי ה 
. סוריהלקיים מגעים דיפלומטים עם עולה קריאה יחד עם זאת,  ",נשק לחזבאללהמרכזית של המעבר ה

חרירי, להפסיק לחתור תחת רצח ירת חקלשתף פעולה בו 1701ת האו"ם החלטהכיר בלנדרשת סוריה 
גבול ה אבטחתל םמאמציהולהגביר את  ,סאחמלחזבאללה ולמאספקת נשק ותמיכה לחדול ממשלת סניורה, 

מרמת ישראלית נסיגה  משא ומתן לשלום כולל בין ישראל לסוריה,על הדוח ממליץ עם עיראק. בתמורה, 
 לאומי(. -ןכוח ביבמסגרת ים נמריקכוחות אצבת הלכלול  שיכולות) לישראלערבויות אמריקניות הגולן ו

 סוף.

 

 

 
 


