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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
فردريـك  ، بقلـم  معهد المشروع األمريكيمنشور في موقع   ،   مهم جداً  إستراتيجيقرير  لت  ترجمة في هذا العدد  

الطريق "  في هذا المعهد، وعنوانه لجنة التخطيط للعراق قبل ، تم إعداده منالمرحلة الرابعة، وهو تقرير كيغن

  " .القادم في العراق

أهم الوثائق   من   ٢٤/٣/٢٠٠٨الصادر بتاريخ   " الطريق القادم في العراق   : "يمكن إعتبار تقرير المرحلة الرابعة    

 ،  تـسعين صـفحة     ، ويمكن إعتبار هذا التقرير المتكّون مـن        المنشورة في مواقع مراكز األبحاث لحد اآلن      

، حيـث موعـد إجـراء       ٢٠٠٩الى نهاية عام    ٢٠٠٨خارطة طريق لألمريكان في العراق ، من بدايات عام          

  :تأتي أهمية هذا التقرير من عدة جوانب. إنتخابات مجلس النواب القادم

ـ    العقل اإلستراتيجي للمحافظين الجدد   ، الذي يمثل    معهد المشروع األمريكي  صدوره من     - وا ، الـذين الزال

  .يصنعون القرار االستراتيجي االمريكي ويمسكون بناصيته

وجهة نظـر كاتبـه     ، في المعهد المذكور، أي إن هذا التقرير اليمثل          لجنة التخطيط للعراق  إعداده من قبل      -

  .ومزاجه الشخصي

القـوات  زيادة عدد   ، التي إقترحت    المرحلة األولى ، الذي أعد تقرير     فردريك كيغان  معد هذا التقرير هو،       -

 من قبل الرئيس األمريكي، وتحول      تم تبني هذا اإلقتراح   ، وبالفعل   ٢٠٠٧ ، في بداية عام      األمريكية في العراق  

  .الى حقيقة واقعة على االرض ولحد اآلن

إشتراك أهم مراكز األبحاث في هـذه اللجنـة         إلقاء نظرة فاحصة على أعضاء اللجنة المذكورة، تدل على            -

مريكي، مجلس العالقات الخارجية، معهد بروكينغز ومركز سابان المرتبط بـه، معهـد             معهد السالم األ  : مثل

  .الخ...واشنطن لسياسات الشرق األدنى

، إستمرت إثنا عشر يوماً، تـضمن لقـاءات مـع بعـض             زيارة ميدانية للعراق  إعتمد إعداد التقرير على       -

  .ىالمحافظين ومع قواد عسكريين عراقيين وأمريكيين وشخصيات أخر

، ووجود بعض العبارات األمرية فيه وعمقه ووضوح أفكاره وتعدد جوانبه وجديته،     سلوب صياغة التقرير  إ  -

أهمية هذا التقرير النظريـة والعمليـة أو        مثالً يجب على الرئيس جورج بوش أن يفعل كذا وكذا، يدل على             

 الى الجنوب لإلختالط    إعادة اإلعمار تطبيق بعض المقترحات المتعلقة بإرسال فرق       ويالحظ  .  بالذات التطبيقية

 وأعلن فقبل أيام زار كروكر كربالء والنجفبالشيعة وفهمهم بشكل أعمق أوالً  ولمواجهة النفوذ االيراني ثانياً،        

، تقرير التطبيقـي المهـم    ومن ناحية أخرى يعتبر هذا ال     . إرسال الفرق المذكورة، عمالً بتوصية التقرير هذا      

الرئيس األمريكي والمسؤولين التنفيذيين الكبار في الواليـات المتحـدة،   ال ينتجـون               شاهداً أخراً على أن     

 لذلك، األمر الذي ترك لمطابخ ومصانع       ايملكون الوقت الكافي  ، ألنهم ل  الخطط اإلستراتيجية التطبيقية الكبرى   
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ـ          رغين فيهـا، مثـل     األفكار والخطط اإلستراتيجية، أعني مراكز األبحاث اإلستراتيجية، وللمتخصصين المتف

فردريك كيغان، العقل اإلستراتيجي الالمع، المتفرغ والمقيم في معهد المشروع األمريكي المـذكور أعـاله،               

  .والذي لديه فهم إستراتيجي وإدراك عميق لمايجري في العراق

ـ               اذ الخطـوات   لذلك وبناءاً على ذلك، يستحق هذا التقرير الترجمة واإلهتمام الكافي والتأمل وأخذ العبرة وإتخ

لمـا ينطـوي عليـه مـن حقـائق      العملية الالزمة، ويستحق التحليل والتفسير وإعادة الدراسة واإلسـتنتاج،    

  . إستراتيجية تطبيقية

  : مالحظة

الصادر بتاريخ  )  صفحة ٥٠- خطة للنجاح في العراق   : إختيار النصر  ( المرحلة األولى إقترح تقرير     -

ة في العراق، وهذا ما تم تطبيقه وتنفيذه، األمر الذي الـذي أدى              األمريكي زيادة عدد القوات   ٥/١/٢٠٠٧

  .الى إنخفاض مستويات العنف بشكل ملحوظ، وهو ما كانت تدعو وتهدف اليه هذه الزيادة

الصادر بتاريخ )  صفحة٦٦ -خطة للنجاح في العـراق : إختيار النصر ( المرحلة الثانيةتناول تقرير   -

 في بغداد وأطرافها باإلضافة الى األنبار، مـن الزاويـة           اب األمن إستتب ، فترة ما بعد      ٢٥/٤/٢٠٠٧

 والتركيز على المشاريع الصغيرة الفرديـة، التـي         إعادة اإلعمار اإلقتصادية وضرورة البدأ بفعاليات     

وتطـرق  . تساعد في إيجاد فرص عمل بشكل سريع، وضرورة إعادة تشغيل بعض المعامل الحكومية          

  .لقوات العراقية، والى جهود بناء دولة القانونالتقرير الى جهود تدريب ا

 -تحديات إستراتيجيات الخروج من العـراق     : ليس هناك طريقاً أوسطاً    ( المرحلة الثالثة تناول تقرير    -

 مـن العـراق،     اإلنـسحاب المرحلـي    ، الرد على خطـة       ٦/٩/٢٠٠٧الصادر بتاريخ   )  صفحة ٣٦

وناقش تفاصيلها، التي تدعو الى إعـالن جـدول         ،  مركز األمن األمريكي الجديد   المطروحة من قبل،    

  .  وإعدادها لتسلّم مسؤولية حفظ األمنتدريب القوات العراقيةزمني لإلنسحاب، والتركيز على جهود 

  :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو

http://www.aei.org/publications/pubID.27686/pub_detail.asp 
 

http://www.aei.org/publications/pubID.27686/pub_detail.asp
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كان القصد من االستراتيجية الجديدة للواليات المتحدة، القاضية بزيادة عدد القوات، هو توفير االجواء 

 المناسبة للتقدم السياسي
 

االرهابيين والمتمردين يحتفظون بقواعد لهم في الموصل ونينوى .  وبشدةإن التحديات االمنية الزلت باقية

 تالبصرة وميسان بالذا: وصالح الدين وديالى وفي المناطق الجنوبية مثل
 

 ، ٢٠٠٨يشير التقرير الى أن خفض عدد القوات االمريكية الى مستوى ما قبل الزيادة االخيرة بحلول تموز

سيجعل مواجهة هذه التحديات االمنية صعباَ ، إن هذا التقرير يوضح مخاطر سياسة تخفيض عدد القوات، 

إننا يجب أن نكون جاهزين : ويناقش هذا التقرير. ٢٠٠٨ويدعو الى عدم خفض أي عدد الى نهاية عام 

 ةجالس المحافظات القادملزيادة أخرى قصيرة المدى في عدد القوات في الخريف القادم، لدعم إنتخبات م
 

أخذت الفرق المتعصبة باالختفاء على االغلب، مع بدأ الخطة االمنية الجديدة، في . إنتهت الحرب االهلية اآلن

 ة، وإختفت أعمال العنف بين المجموعات المسلحة المختلف٢٠٠٧بغداد في كانون الثاني 
 

ويشير التقرير الى دور لواء الذيب التابع الى منظمة بدر، في هذا العنف الطائفي المنظم وعمليات التطهير 

ويشير الى دور ايران في عدم االستقرار في العراق وبناء خاليا المجموعات . التي طالت بغداد وأطرافها

 تدعم المالي والتدريب وإرسال المرشدين والمستشارين لدعم هذه الشبكاالخاصة، وتوسيع ال
 

ويشير التقرير الى خطأ االستراتيجية االمريكية آنذاك، التي كانت تقضي بدعم القوات االمنية العراقية، هذه 

ر الذي أدى الى الشعور بعدم االمان لدى السنة القوات التي كانت تساهم في هذا العنف وتعجل به، االم

هذه االوضاع أدت الى إنتشار . والشيعة على السواء، والى الشعور بضرورة الدفاع عن النفس واالنتقام

 مالشعور بين بعض السنة بأن هناك تواطؤ بين االمريكان والحكومة الشيعية الستئصاله
 

 هناك بالتأكيد بعض العناصر في الحكومة، كانت تحاول تطهير بغداد وأطرافها من السنة
 

بل قادته، / نفس الصراع، شهدته المناطق المحيطة ببغداد، بما فيها ديالى، هذا الصراع الذي إشتركت في

إستخدمت المجموعات الخاصة المتطرفة ، كل الوسائل . وحدات من الشرطة الوطنية والشرطة العراقية

. مات االرهابية، والوسائل غير الفعالة مثل قطع الخدمات وتخريب البنى التحتيةالفعالة مثل االغتيال والهج

 لإنهم نجحوا تقريباَ في إشعال فتيل الصراع االهلي الشام
 

 في إيقاف القتل، ٢٠٠٧واحدة من االساطير المنتشرة حول االسباب التي أدت الى نجاح قوات التحالف في 

بغداد الزالت . هذه االسطورة غير صحيحة بالمرة. هو أن السبب كان في إكتمال عمليات التطهير الطائفي

. االعظمية والمنصور والرشيد الزالت سنية، والزالت هناك مناطق شيعية في غرب الرشيد. مدينة مختلطة

 ياطق المختلطة االصلية كما ههناك بعض التغيرات الطائفية البسيطة ولكن تبقى المن
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إن سبب توقف العنف الطائفي، هو إن قوات التحالف كسرت دوامة هذا العنف، وكذلك كان للسكان دوراَ في 

 ذلك، النهم فّضلوا مدينة مسالمة ومختلطة على التطهير التام
 

لى المناطق المختلطة طائفياَ الممتدة من الخبر الجيد، هو أن قاعدة العراق العربي الموّحد، التي تعتمد ع

 ةالفرات عبر بغداد وصوالَ الى نهر ديالى، الزات باقي
 

ومن حسن الحظ عملت قيادة التحالف والقيادة المدنية على ضمان عراق مستقر ومختلط طائفياَ، وعملوا 

التقدم في . طائفي -وبجد لتشجيع الالمركزية على أساس جغرافي مناطقي، بدل أن يكون على أساس عرقي

 هذه المجاالت، يشير الى الطريق نحو عراق عربي مستقر ومسالم ومختلط طائفياَ
 

  إن مفتاح إنهاء العنف الطائفي يكمن في المستوى المحلي، على الرغم من أن القضايا المحافظاتية 

 والوطنية تلعب  دوراَ مهماَ
 

ويذكر بأن هذه الحركة ليست هشة، ألن كلفة النكوص  والتعاون ثانية مع المتمردين ستكون عالية، من 

ضمنها فقدان الراتب، واالحترام والشعور باالمان ، مع تذكر بأنهم قد سلموا بصمات أصابعهم وطبعات 

 فعيونهم وعناوينهم وأسماء أقاربهم وأرقام أسلحتهم الشخصية الى قوات التحال
 

المقاومة السنية تجاه االشتراك في . هناك تعقيدات أخرى ناتجة عن تركيبة عدداَ من مجالس المحافظات

إنتخابات مجالس المحافظات أدت الى هيمنة االكراد في المحفظات ذات االغلبية العربية، كنينوى وصالح 

 رعرب المتطرفين في االنبار، والى عزلتهم المتزايدة عن الجماهيالدين، وكذلك أدت الى هيمنة السنة ال
 

تمرير قانون مجالس المحافظات، إجراء : تحقيق االستقرار على مستوى المحافظات يحتاج الى أربعة أمور

مات المحلية وفي المحافظات، وإعادة إنتخابات مجالس المحافظات، زيادة الفعالية البيروقراطية في الحكو

 يالتوازن الى القوات االمنية المحلية، لتتناسب مع الخليط العرقي والطائفي المحل
 

قانون : كان يتركز النقاش السياسي االمريكي على موضوع المصالحة الوطنية، والقوانين المرتبطة به مثل

         مجالس المحافظات وإصالح قانون إجتثاث البعث وقانون العفو العام وقانون النفط وقانون 

 تمجالس المحافظا إنتخابات 
 

 ، قبل أن تتوضح صورة الحرب االهلية الطائفية، ولم تكن ٢٠٠٦طّورت قائمة القوانين هذه في أواسط 

اول أسباب التمرد السني، إنما كانت تهدف الى تن. تهدف هذه القائمة الى تناول أسباب تلك الحرب االهلية

وبالذات الغضب السني العام من طريقة تصّرف الحكومة الشيعية التي تتميز بروح القصاص من السنة، ومن 

  الدور المحدود للسنة في الحكومة
 



 التحدي الصهيوين                  )٢-١٧٩ (مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                           ٣٢ من٦                                          ٢٠٠٨ -حزيران    

 

هذه الفكرة أدت الى الخطأ في فهم تغير . تؤثرهذه القوانين على الحرب االهلية الطائفية بشكل غير مباشر

  طبيعة الصراع الطائفي، التي طغت فيها العوامل المحلية على المسائل الكبرى العامة
 

 ، بسبب خوفهم على حياتهم، وعدم ٢٠٠٦عادةَ ما كان يتقاتل السنة والشيعة في بغداد وأطرافها، في نهاية 

لم يتقاتلوا . وجود أي بديل لحماية أنفسهم وعوائلهم، اال بالدفاع أمام الهجمات والقيام بهجمات إنتقامية

  بسبب فشل مجلس النواب في تمرير بعض القوانين
 

. جديدة بعد زيادة عدد القوات، أسباب ومصادر الحرب االهلية، وهذا كان هو سبب النجاحإستهدفت الخطة ال

ولكن االستقرار على المدى الطويل يحتاج الى تفاهم السنة والشيعة والكرد فيما بينهم على تقاسم الثروة 

 فوالسلطة في العملية السياسية بدون اللجوء الى العن
 

 وقانون الرواتب التقاعدية ١٤٠المادة : يشير التقرير الى المسائل المهمة على المستوى الوطني وهي

للبعثيين والعفو العام وإجتثاث البعث وقانون إنتخابات مجالس المحافظات وقانون صالحيات مجالس 

 ؟ويشير الى أهمية كركوك النفطية، ويعتقد بأنها عائدة لالكراد، ولكن المشكلة هي متى وكيف .المحافظات
 

 على أية حال، كان مصحوباَ وتم تسهيله كذلك، بواسطة دحر موقع ٢٠٠٧إن إحتواء الصراع الطائفي في 

 ةالقاعدة وإنهيار أغلب تنظيمات التمرد السنية العربي
 

النجاح في االنبار وبغداد وأطرافها، مع إزدياد قابلية القوات العراقية ونمو حركة المتطوعين المحليين، سمح 

 لقوات التحالف بسحق القاعدة بشدة ومنعهم من إعادة بناء مجموعاتهم
 

وعلى الرغم من هذا كله، فاليمكن إعالن هزيمة القاعدة رسمياَ، والقاعدة تستمر اآلن في القيام بهجمات في 

مثل هذه الهجمات ستستمر خالل عام . مل عودة العنف مرة أخرىاالنبار وبغداد وعبر القطر ككل، على أ

   ومن المحتمل أن تنجح بعضها٢٠٠٨
 

القاعدة هزمت وأصبحت مكروهة لدى السكان، ولكنها الزالت تستطيع اإلستفادة من بعض أخطاء الحكومة 

 ةاالمريكية او العراقية، او من إنسحاب عجول للقوات االمريكي
 

وفقدت الكثير من قواعدها في . فقدت هذه المجاميع  الكثير من قوتها لصالح حركة المتطوعين المحلية

ع إمتداد الى الحويجة ونينوى االنبار وإنها تنحصر وبشكل متزايد في قرى نهر دجلة بين سامراء وبيجي، م

  وكركوك وديالى وبغداد
 

إنها تتلقى الدعم من الخارج ومن سوريا بالذات ، والزالت تهاجم جنود التحالف ولكنها تواجه إنقسامات 

تحاول القاعدة التنسيق والتحالف مع هذه المجاميع ولكن بدون نتيجة. داخلية وصعوبات في تنسيق العمليات
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. ة الحركة الرافضة السنية على إعتبار أمريكا هي العدو االول، النها سلّطت الشيعة عليهمتعتمد نقطة قو

 بأن القاعدة صديق سيئ، أكثر سوءاَ من العدو االمريكي، وأدركوا ٢٠٠٧ و٢٠٠٦أدركت هذه المجاميع في 

           . بأن مواجهة القاعدة والحكومة العراقية والقوات االمريكية في وقت واحد ، أمراَ صعباَ

 نومن هنا تم تجنيد المتطوعين المحليي
 

إن الظروف المطلوبة لعودة هؤالء الى التمرد، هي إقتناعهم بأن االمريكان سيغادرون العراق أو أنهم قد 

فشلوا، وإقتناعهم بإنهيار الحكومة الشيعية أو أن هذه الحكومة ستطلق هجوماَ كبيراَ على السنة، أو 

 حصولهم على مساعدات أجنبية كبيرة
 

إن هذه المجاميع المتمردة تعاني من تحدي جدي طويل االمد، الذي يمثله ظهور نظام سياسي جديد يحدد من 

من الصعب رؤية طريق من خالله يستطيع التمرد العربي السني الحالي أن يستعيد . قبل حركات الصحوة

 ٢٠٠٨تمر بتشكيل تحدي عسكري للتحالف والقوات العراقية في قوته ومواقعه السابقة، حتى ولو إس
 

إن الطبيعة الحركية للمجموعات المسلحة الشيعية هي أكثر تعقيداَ من مثيلتها عند المجموعات السنية، الن 

 كل الميليشيات الشيعية الرئيسية لديها أجنحة سياسية تشترك علناَ في العملية السياسية
 

إن حقيقة إمتالك هذه المجموعات ألجنحة سياسية قانونية ولميليشيات غير قانونية تمثل تحدياَ جدياَ 

للحكومة العراقية ولقوات التحالف، ليس له تحدياَ مماثالَ من قبل القاعدة، التي التملك دوراَ معترفاً به في 

         ي لديها أعضاء في الحكومة العملية السياسية، وال من قبل المجموعات الرافضة السنية، الت

 ولكنها ال تملك تمثيالَ سياسياَ رسمياَ
 

إن حقيقة أن قسماَ كبيراً من قوات بدر، قد دخلت  بشكل شرعي الى داخل القوات االمنية العراقية في بداية 

تراق والنفوذ، قد زاد من تشكيلها، وكذلك دخول  عناصر كثيرة من الصدريين بشكل شرعي وعن طريق االخ

 ةتعقيد التحدي الذي تمثله المجموعات الشيعي
 

ومن جانب آخر، هناك حقيقة أن القادة الرئيسيين في الحكومة العراقية ولحد اآلن يدعمون المتطرفين 

وضمن هذا السياق، إن التقدم الذي حققته قوات . والميليشيات ويعيقون وبجدية جهود القضاء عليها

في نفس الوقت، إن . التحالف في إضعاف الميليشيات الشيعية غير القانونية، هو األكثر إثارة لالنتباه

 لصعوبات االشارة الى المشاكل المتبقية في هذا المجال، تتزايد في بعض المسائ
 

ران له، ومحاولته السيطرة على النجف يتطرق التقرير الى حجم وأهمية جيش المهدي، ويذكر دعم اي

ومدينة الصدر ، ويشير الى المواجهة التي حصلت معه في النجف والتي أدت الى ضربه، ضربة قوية والى 

 ينشوء المجموعات الخاصة تحت إشراف المنشق قيس الخزعل
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 لعب حزب المالكي ، حزب الدعوة دور إقامة التوازن بين الصدر والمجلس االعلى، أكثر من أي شيئ آخر
 

في نفس الوقت، بدأت المجموعات الخاصة المدعومة من قبل ايران، بإستهداف المالكي، الذي لم يثق به 

 . االيرانيون ولم يتعاطفوا معه، وأطلقوا القذائف عدة مرات على مجّمعه في المنطقة الخضراء، الغتياله

 يلى جيش المهدظهر المالكي وكأنه إعتبر هذه الهجمات شخصية، وأخذ يلقي بالالئمة ع
 

جيش المهدي سيستمر في كونه العباَ مهماَ على الساحة العراقية، ويمثل تحدياَ كبيراَ لقوات التحالف 

 وللقوات العراقية ولنشوء عراق مستقر
 

إن االستمرار في . إن القابلية العسكرية لهذا الجيش، قد تآكلت بشكل كبير، ولكن التنظيم الزال قوياَ وفعاالَ

 ٢٠٠٨إدارة هذه المشكلة سيشكل تحدياَ طيلة عام 
 

   إن وضع أي إختالف أو تمايز بين قوات بدر وعناصرها الموجودة والداخلة اآلن في القوات االمنية 

 العراقية لهو أمر صعب
 

ومن غير الواضح كذلك مدى وكيفية إستمرار إرتباط هذا العدد الكبير من عناصر قوات بدر، الذين دخلوا 

 الى القوات العراقية، مع الميليشيا، أو حتى كيفية نشاطهم بعيداَ عن لواء الذيب السيئ الصيت
 

 كانت تتركز غالباَ وبالكامل على ٢٠٠٧إن حقيقة حملة االغتياالت بين بدر وجيش المهدي في خريف 

مسؤولين كبار في الحكومة والقوات العراقية، بدل أن تتركز على قادة الميليشيا خارج الهيكل الرسمي 

 أغلب االشارات لالهمية النسبية لتأثير قوات بدر القانونيللحكومة، توفر لربما، 
 

    إن عمليات جيش المهدي والمجموعات الخاصة، تبين إعتقادهم بأن العناصر المهمة لقوات بدر، 

 اموجودة داخل الحكومة وليس خارجه
 

هذا . من الطبيعي أن تهدف إستراتيجية التحالف، الى دعم القوات االمنية العراقية الشرعية وقادة الحكومة

 تيعني على االرض، دعم المجلس االعلى وبدر ضد جيش المهدي وبقية الميليشيا
 

كان الموت ينهمر كالمطر، حينما قرر المجلس االعلى االلتحاق بالحكومة العراقية بشكل تام، وإلحاق بدر 

بالقوات العراقية بشكل شرعي وقانوني، بينما إلتحقت بقية الميليشيات بالحكومة بشكل غير منظم، وإلتحق 

  جيش المهدي بالقوات المسلحة عن طريق النفوذ واالختراق
 

كان دعم التحالف للمجلس االعلى أمراَ يتعذر إجتنابه وكان مناسباَ، ومن الممكن النظر الى االمر بشكل 

منطقي، كمكافأة للميليشيا، التي إختارت االشتراك بقوة في العملية القانونية لتأسيس دولة عراقية جديدة ، 
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 كومعاقبة ألولئك الذين لم يفعلوا كذل
 

إن وحدات القوات االمنية العراقية التمثل تهديداَ لقوات التحالف، إن التهديد الذي يمثله بقاء مقاتلي بدر 

 . خارج القوات العراقية ، لهو أصغر بكثير من التهديد الذي يمثله جيش المهدي والمجموعات الخاصة
 

 إستراتيجياَ على المدى القصير بدر، ضد جيش المهدي، لهو أفضل/المجلس االعلى/إن دعم القوات العراقية

إن الخطر الرئيسي لهذه االستراتيجية يظهر في . لتأمين جنوب العراق، وبدون إستعمال قوات تحالف كبيرة

 رالجانب السياسي، وهذا ما سنناقشه الحقاَ في هذا التقري
 

إن العدو الوحيد االكثر خطراَ ونشاطاَ في العراق اليوم، هي شبكة المجموعات الخاصة، المنظمة والمدربة 

  والممولة والمجهزة من قبل قوات الحرس الثوري االسالمي ، قوات القدس
 

، تحت قيادة الزعيم السابق ٢٠٠٤ المهدي في أسست ايران المجموعات الخاصة كتنظيم مستقل ضمن جيش

قلجيش المهدي قيس الخزعلي ، وأخوه ليث الخزعلي والقائد الكبير في حزب اهللا اللبناني علي موسى دقدو
 

خالل الشهرين الماضيين أصبح واضحاَ، إن قوة .تشير التقارير الى إستمرار الدعم االيراني لهذه المجموعات

 وتدريب وتجهيز المجموعات الخاصة للتحضير لهجمات أخرى، القدس كانت متورطة في جهد إعادة تنظيم

 ، مع تزايد إنفجار العبوات المضادة للدروع٢٠٠٨التي بدأت في شباط 
 

كانت المجموعات الخاصة متورطة كذلك وبشدة في القتال ضد القوات العراقية والمجلس االعلى في جنوب 

                قيادات الشرطة والجيش العراق،  ومطلقة لحملة من االغتياالت الموجهة ضد 

  وكذلك ضد مساعدي السيستاني ووكالئه
 

يبدو أن المجموعات الخاصة هي التي فّجرت السيارات المفخخة في بغداد والمناطق االخرى، في المناطق 

الشيعية المجاورة في بعض الحاالت، في محاولة واضحة العادة إشعال العنف الطائفي، عن طريق إلقاء 

 لمثل هذه المحاوالت قد باءت بالفش. ذه االنفجارات على القاعدة في العراقاللوم ومسؤولية ه
 

تبقى المجموعات الخاصة كمعارضة قوية في العراق بسبب الدعم االيراني لها، وإنها أكثر انسجاماَ 

وإنضباطاَ من عناصر جيش المهدي، التي الزالت تحت سيطرة الصدر، ويبقى تأثيرها غامضاَ النها تفتقد الى 

 ةلرئيسيأي دور في النظام السياسي العراقي، مثل بقية المجاميع المسلحة الشيعية ا
 

إن إستخدام أحد ألوية التحشيد في ديالى، أدى الى قطع حرية حركة الناس والمواد من ايران ، على إمتداد 

 االرتباطي، وتطهير بعقوبة والجهود المبذولة في الخالص، التي تعتبر معقل آخر من معاقل جيش ذلك الخط

 دالمهدي في غرب بعقوبة، قد حّسن الوضع في شمال شرق بغدا
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إن تقييم الخطر الذي تشكّله المجموعات الخاصة ، بغض النظر عن قدرتها على إلحاق االصابات بقوات 

 التحالف، لهو أمر معقّد بسبب صعوبة تمييز أهدافهم
 

إن أسهل وصف لهدف هذه المجموعات هو إشاعة الفوضى في العراق، لمنع حكومة المالكي من بناء 

 سلطتها، وليست هناك دالئل تشير الى أن لديهم أهداف أكثر إيجابية من هذه
 

وهم . إن الحقيقة الرئيسية المتعلقة بهذه المجموعات، هي أنها، اليسيطر عليها أي العب سياسي في العراق

 قيشكلون وسيلة ايرانية لمتابعة أهداف طهران في العرا
 

 في المستقبل دوراَ أساسياَ في دولة العراق الديمقراطية والعلمانية والغير  الجيشومن المؤمل أن يلعب

  طائفية والمناصرة للغرب
 

الشرطة الوطنية، التي تم إختراقها بالكامل، من قبل العناصر الطائفية، .تبقى الشرطة المحلية غير منسجمة

بالعنف الطائفي، هي اآلن تلعب دوراَ تخريبياَ أقل بكثير، بالرغم من أنه ليس والتي كانت من عوامل التعجيل 

واضحاَ تماماَ اآلن ، مقدار التحّسن الحاصل، الذي يرجع الى الشرطة الوطنية نفسها، والمقدار الذي يرجع 

       الى تأثيرات سياسة التحشيد االخيرة، والى الجهود الناجحة التي دفعت هذه الشرطة الى خارج 

 ةبعض أكثر المناطق حساسي
 

تظهر هناك تحديات إضافية، من تزايد التوترات ، داخل المجتمع الشيعي، بسبب الضغوط المتزايدة التي 

نفذون في الحكومة المركزية والمحافظات على قادة القوات يسلطها قادة المجلس االعلى والدعوة المت

العراقية، من أجل لعب أدوراَ سياسية متحيزة، وألن قادة هذه القوات أصبحوا أهدافاَ للعمليات االنتقامية التي 

 ةيقوم بها جيش المهدي والمجموعات الخاصة ضد المجلس االعلى وبدر والقوات العراقي
 

خطى الجيش العراقي خطوات كبرى خالل الخمسة عشر شهراَ الماضية في تكوين الوحدات الميدانية الجديدة 

وتدريب الجنود والوحدات وإستخدام االفراد محلياَ وعلى مستوى القطر، وتخطيط وتنفيذ العمليات بشكل 

 مستقل أو باالشتراك مع التحالف
 

ن الجيش يتكون من إحدى عشرة يتطرق التقرير وبالتفصيل الى هيكل وتركيب الجيش العراقي، فيذكر بأ

  جندي١٤٠,٠٠٠ فوج، بحيث يكون مجموع االفراد أكثر من ١٢٢فرقة، وثمانية وثالثون لواء عملياتي و
 

أغرقت صحوة االنبار من قبل عناصرها . الزالت الشرطة المحلية غير متناسقة في المحافظات كلها

 ةهذه المحافظالمتطوعين العرب السنة، الشرطة هناك، مما سمح لها بتحمل المسؤولية االمنية في 
 

. إن إختراق الشرطة في المناطق الشيعية في بغداد مثل مدينة الصدر والكاظمية، يشكل مشكلة آخرى
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قواد الشرطة في المحافظات يرفعون تقاريرهم الى المحافظين، . المشكلة في الجنوب الشيعي أكثر تعقيداَ

 م ومخاوفهلكي يستجيبوا لطموحاتهم السياسية -اي المحافظين -ولذلك فهم يتعرضون لضغوطهم
 

    عناصر فاسدة،  قبلة الوطنية كمنظمة طائفية، وانها مخترقة وبشدة منحددت لجنة جونز كذلك الشرط

 اوأنه يجب ببساطة حله
 

. ير بمستقبل الحكومة العراقية، ومستقبل االحزاب الحاكمة الحاليةإن مستقبل هذه الشرطة مرتبط الى حٍد كب

طالما ظل الالعبون الطائفيون يمسكون بمناصب رئيسية في الحكومة ، ويسمح لهم بالتأثير على هذه 

  الشرطة، فستبقى هذه الشرطة مثيرة للمشاكل
 
نسبي لبعض أكثر الالعبين الطائفيين ن التحّسن االخير في أداء الشرطة الوطنية ، يعكس بدوره الضعف الإ

سوءاَ في الحكومة، والرغبة المتزايدة عند البعض في الحكومة للتخلي عن عناصر التطهير الطائفي 

 ةالمتواجدين في الشرطة الوطني
 

من غير المحتمل أن تساهم هذه الشرطة بشكل إيجابي في االوضاع االمنية العراقية لفترة من الزمن القادم، 

 ل  السلبية، تم خفضها الى حد كبير، ومن المحتمل أن تستمر في المستقبولكن تأثيراتها
 

 ا بأن هناك بعض العناصر الحقيقة للقاعدة، مقيمة في معتقل بوكولكن الحقيقة تقول
 

لها ثمن، وهو إن تحرير هذا العدد الكبير من المعتقلين، حتى ولو بعد التمحيص وأخذ " ستون"سياسة 

 مالضمانات، يتضّمن تهديداَ لالمن في مناطقه
 

هذه الظاهرة هي واحدة من أسباب، الفترة الزمنية المطلوبة، بعد عودة القوات االمريكية الى مستوى ما قبل 

 خطة التحشيد واالنتشار، لتقييم حجم القوة المطلوبة في العراق في المستقبل
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  ملخص تنفيذي

  مقدمة
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  ٨........................................................................................................إيقاف دوامة العنف الطائفي  
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  ٩.....................................................................................................................اإلستقرار المحلي

  ١٧..........................................................................................................اإلستقرار في المحافظات 

  ١٨...................................................................................................................االستقرار الوطني 
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  ١٩..................................................................................................................القاعدة في العراق 

  ٢٠......................................................................................................................رد فعل القاعدة
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  ٢٣.............................................................................................................................قوات بدر

  ٢٤...............................................................................................................................الفضيلة 

  ٢٥................................................................................................................المجموعات الخاصة

  ٢٧.........................................................................................العراقية   األمنية القوات

  ٢٨......................................................................................................................الجيش العراقي 

  ٢٨......................................................................................................حجم وهيكل الجيش العراقي  

  ٢٨..................................................................................................................................األنبار 

  ٢٨..................................................................................................................................نينوى 

  ٢٩................................................................................................................صالح الدين  /كركوك

  ٢٩...................................................................................................................................ديالى

  ٢٩...................................................................................................................................بغداد

  ٢٩...............................................................................................................منطقة المدن الخمس 

  ٢٩...................................................................................................................البصرة وماحولها
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  ٢٩.........................................................................................................................هياكل القيادة

  ٢٩.....................................................................................................................الدعم اللوجستي 

  ٣٠....................................................................................................................الشرطة العراقية

عراقية    ٣٠..........................................................................................................الالشرطة الوطنية 

  ٢٣.............................................................................................................................المعتقلون 

  الوضع السياسي/الفصل الثاني

  الرئيسية السياسية حزاباأل

  االحزاب السنية

  االحزاب الشيعية

  المركزية الحكومة

  مجلس الرئاسة ومجلس النواب

  ٢٠٠٨خطط وتوقعات لعام / الفصل الثالث

  ٢٠٠٨ تموز – آذار المحتملة، التطورات

  األمن

  السياسة

  ٢٠٠٨ األول كانون – تموز

  االحداث المهمة

  السياسة واألمن

  لواءاَ عشر خمسة – األدنى الحد

  ٢٠٠٨ في للقوات االضافية التخفيضات خطورة

  الطريق الى النجاح في العراق: الطريق الذي أمامنا/ الفصل الرابع

  الرئيسية المهمات

  المطلوبة الموارد
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  الوضع األمني/ الفصل األول 

في بداية الفـصل ، الـى التحـسن         التقرير   يشير

بغـداد  ح والكبير في الوضع األمنـي فـي         الواض

ومن خالل ذكر     والمناطق المحيطة ببغداد،   واالنبار

 مظاهر عودة الحياة الطبيعيـة    االرقام، ويشير الى    

ن الناس الـذين التقـى      أالى هذه المناطق، ويذكر ب    

بهم، لم يشتكوا من العنف ولم يبد عليهم القاق من          

فـي  االوضاع االمنية، ولكن شـكاواهم تركـزت        

 وفشل  ،عدم توفر الخدمات الحكومية   االغلب على   

ن ووالسياسي. الحكومة في تحسين مستوى معيشتهم    

. ن يلقون بالالئمة على الحكومة المركزيـة      والمحلي

وتبقى االوضاع السياسية واالقتصادية بعيدة عـن       

، بالرغم مـن    عمال العنف عالية  أتبقى  الكمال، اذ   

 المهمة، هـي    ولكن الحقيقة . نخفاضها بشكل كبير  إ

يسمح للعـراقيين بالـشعور     ن مستوى  العنف،     إ

ن أوللـسياسة   ،  ستئناف حياتهم العادية  إباالمان و 

. ن يتفاعلوا مع قواعدهم   أوللسياسيين  ،  تعود ثانية 

كان القصد من االسـتراتيجية الجديـدة للواليـات         

المتحدة، القاضية بزيادة عدد القوات، هـو تـوفير         

   .السياسياالجواء المناسبة للتقدم 

. ن التحــديات االمنيــة الزلــت باقيــة وبــشدةإ

االرهابيين والمتمردين يحتفظون بقواعد لهم فـي       

الموصل ونينوى وصالح الـدين وديـالى وفـي         

  .البصرة وميسان بالذات: المناطق الجنوبية مثل

ن خفض عدد القوات االمريكية     أيشير التقرير الى    

ل الى مستوى ما قبـل الزيـادة االخيـرة بحلـو          

 ، سيجعل مواجهـة هـذه التحـديات         ٢٠٠٨تموز

ن هذا التقرير يوضـح مخـاطر       إ،   االمنية صعباَ 

سياسة تخفيض عدد القوات، ويـدعو الـى عـدم          

ويناقش هذا  . ٢٠٠٨ي عدد الى نهاية عام      أخفض  

خرى أن نكون جاهزين لزيادة     أننا يجب   إ :التقرير

قصيرة المدى في عدد القوات في الخريف القادم،        

   .نتخبات مجالس المحافظات القادمةلدعم إ

   العرقي -الصراع الطائفي

ن في المجتمع العراقـي عـدة       أ يشير التقرير الى  

ن خطوط التمـاس    إمجموعات عرقية وطائفية، و   

فيما بينها تشكل مصادر النفجار العنف بـسهولة،        

هم خطي تماس هما بين الـسنة والـشيعة      أولكن  

نـدالع  إ ويـشير الـى   . العرب، واالكراد والعرب  

 فـي   ،الحرب االهلية العنيفة بين السنة والـشيعة      

، والى ظهور   ٢٠٠٦عقاب تفجيرات سامراء في     أ

 التي كانت تشن الغارات     ،ظاهرة الفرق المتعصبة  

دت الـى   أهـذه الظـاهرة     . على الطائفة االخرى  

هلية دموية  أن العراق على شرف حرب      أاالعتقاد ب 

ـ  وهناك من يعتقـد   . شاملة طافحة بالمذابح   ن أ ب

حداث شرخ عميق في    إدت الى   أتفجيرات سامراء   

لعب االكراد دور الوسطاء فـي      . المجتمع العراقي 

لعبت القـوات المـسلحة الكرديـة       . هذه االحداث 

طار القوات العراقيـة دور االحتـواء       إالعاملة في   

كانت التوترات العربية الكردية في     . عمال العنف أل

الحـرب   مـع    المناطق الشمالية محدودة بالمقارنة   

  . في العراق العربياالهلية النامية

خذت الفرق المتعصبة   أ. نتهت الحرب االهلية اآلن   إ

باالختفاء على االغلب، مع بـدأ الخطـة االمنيـة          

، ٢٠٠٧الجديدة، في بغداد فـي كـانون الثـاني          

عمال العنف بين المجموعات المـسلحة      أختفت  إو

 ودخلت القوات االمريكية الـى مختلـف      . المختلفة

المناطق وفـصلت بـين الـسكان واالرهـابيين         

خدت بتوفير المساعدات االقتصادية    أ و ،والمتمردين

وبذلك تم القضاء على النظام االرهابي، بينما . فوراَ
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