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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 للعراقمن قبل ، تم إعداده المرحلة 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   مـن    ، ويمكن إعتبار هذا التقرير المتكّون        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

الـوا  ، الـذين الز   العقل اإلستراتيجي للمحافظين الجدد   ، الذي يمثل    معهد المشروع األمريكي  صدوره من     -

  .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

د القـوات   زيادة عد ، 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            -

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

  .الخ...واشنطن لسياسات الشرق األدنى

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

  .خرىالمحافظين ومع قواد عسكريين عراقيين وأمريكيين وشخصيات أ

، 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    ق إعادة اإلعمار  تطبيق بعض المقترحات المتعلقة بإرسال فر     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               ن  شاهداً أخراً على أ   
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 لذلك، األمر الذي ترك لمطابخ ومصانع       ايملكون الوقت الكافي  ، ألنهم ل  الخطط اإلستراتيجية التطبيقية الكبرى   

تفـرغين فيهـا، مثـل      األفكار والخطط اإلستراتيجية، أعني مراكز األبحاث اإلستراتيجية، وللمتخصصين الم        

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

  .والذي لديه فهم إستراتيجي وإدراك عميق لمايجري في العراق

تخـاذ الخطـوات    لذلك وبناءاً على ذلك، يستحق هذا التقرير الترجمة واإلهتمام الكافي والتأمل وأخذ العبرة وإ             

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     - 

ريكية في العراق، وهذا ما تم تطبيقه وتنفيذه، األمر الذي الـذي أدى              األم 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           ستتباب األمن إ ، 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          

  .يب القوات العراقية، والى جهود بناء دولة القانونالتقرير الى جهود تدر

 -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          يدمركز األمن األمريكي الجد   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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 ٢٠٠٩إن الحدث االهم هو إنتخابات مجلس النواب في 
 

   ، والشروط الواجب ٢٠٠٩جميع جهودنا التخطيطية يجب أن تبدأ مع إنتخابات مجلس النواب عام 

 ةها إلجراء إنتخابات ناجحتوفير
 

الحدث السياسي المهم الوحيد المتبقي في هذه الفترة الزمنية هو نهاية المهلة القانونية لالستفتاء على 

 تأسيس المنطقة الفيدرالية في نيسان
  

سيستطيع التوصل الى إتفاق حول كيفية التقدم بإتجاه من المحتمل ولكن من غير المؤكد، أن المجلس االعلى 

من غير المحتمل بشكل كبير . تأسيس المنطقة الفيدرالية، ومن المحتمل أنهم سيقومون بإجراء االستفتاء

 ةأنهم سيستطيعون في الحقيقة إجراء مثل هذا االستفتاء في هذه الفتر
  

ستستمر المفاوضات لعقد إتفاقية أمنية طويلة االجل، ولكن من المستبعد جداَ أن تثمر خالل هذه الفترة 

و سيستنزف هذا االمر، على أية حال طاقة البيت االبيض والبعثة االمريكية في بغداد، والحكومة . الزمنية

ر الذي من الممكن أن يتداخل مع العراقية، ومن المحتمل أن يثير السجال داخل الواليات المتحدة، االم

 السياسة العراقية بطرق غير متوقعة
  

سيكون النصف الثاني من العام مطبوعاَ بأحداث مهمة  من الممكن أن تغّير الوضع عندما تقع، ومن الممكن 

 أن تخلق موجات من عدم االستقرار قبل أسابيع او حتى أشهر من وقوعها
  

االنتخابات ( سيشهد ثالثة أحداث مهمة، تقليدياَ تثير عنفاَ إرهابياَ متزايداَ   ٢٠٠٨النصف الثاني من عام 

 )س المحافظاتلإنتخابات مجا(او تحتاج الى أمن إضافي ) االمريكية ورمضان
  

  إن هذا التغيير سيضع وبالتأكيد مكاسبنا االمنية ومن المحتمل جداَ مكاسبنا السياسية في العراق في 

 معرض خطر جدي جداَ
  

 ستحاول خاليا القاعدة، بما فيها الخاليا النائمة في االنبار، القيام بعمليات كبرى قبل وأثناء رمضان

 تستنجح بعض هذه المحاوال. واالنتخابات العراقية واالمريكية
  

يواجه الجيش تحديات ، ولكنه من غير الواضح تماماَ فيما اذا سيكون قادراَ على تحقيق نفس مستوى أداء 

 بدأ وجودها يتقلص بشكل كبير جداَ عبر االشهر القليلة القادمةسيالقوات االمريكية، التي 
 

الحركة بإتجاه إنتخابات مجالس المحافظات ، يحتمل أن تزيد الضغط على قيادة الفرقة من قبل القادة 

في الصراع ضد المجموعات تحتل الفرقة الثامنة مكانة حرجاَ . السياسيين، الباحثين عن االمتيازات  الفئوية
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الخاصة، الن هناك عدة إختراقات قد حصلت في منطقة مسؤوليتها، والن منطقة المدن الخمس تؤي عدة 

 اأهداف تابعة للمجموعات الخاصة، بما فيها الفرقة الثامنة نفسه
 

يمكن أن .  وأخيراَ، االيرانيون يمكن أن يزيدوا من دعمهم للمجموعات الخاصة من خالل عدة طرق

عراقيين ولبنانيين من حزب اهللا او عناصر الحرس ( يجهزهوم بأسلحة أكثر، وممكن أن يرسلوا مدربين أكثر

ى االسلحة االكثر ، لدعم عمليات هذه المجموعات في العراق، او يمكن أن يسّهلوا وصولهم ال)الثوري

 ةجو المتقدم -تعقيداَ، بالذات صواريخ أرض
 

ى الرغم من أن من غير المحتمل، على أية حال، أن عمليات هذه المجموعات ستفسد التقدم في العراق، عل

هجمات ناجحة ذات مستوى عاٍل من قبل هذه . قدرتهم على فعل ذلك أكثر بكثير من جيش المهدي او القاعدة

      المجموعات، ضد القادة الدينيين سنة او شيعة، وقادة سياسيين او عسكريين، يمكن أن تكون لها 

 ةتبعات وآثار تصاعدية متسارع
 

إن أكبر خطر يمكن أن تشكله هذه المجموعات، هو تخطيطها وتنفيذها الغتياالت بهدف تشكيل المستقبل 

قامت هذه المجموعات في الحقيقة، بمثل هذه المحاوالت، سلسلة الهجمات الموجهة ضد . السياسي للعراق

  وكالء السيستاني، إغتيال ضباط الشرطة والجيش والمحافظين الفعالين
 

بت االنتخابات المحلية، من المحتمل جداَ أن تبدأ هذه المجموعات، بمثل هذه الحمالت االضافية، كلما إقتر

 )مصالح ايران كما تراها قوات القدس: مثالَ(  لضمان عدم ظهور مرشحين يهددون مصالحهم
 

تأمل المجموعات الخاصة والقاعدة بإفساد االنتخابات او إفقادها لشرعيتها، عن طريق إستهداف هؤالء 

هذه قضية مهمة للتفاوض مع . المراقبين ، ولم تثبت القوات العراقية قدرتها على منع مثل هذه الهجمات

 االمم المتحدة والمراقبين أنفسهم، إنها حقاَ تمثل تحدياَ جدياَ
 

في . سهاب سابقاَحدي االكثر خطورة من التوترات السياسية الداخلية الشيعية ، التي تمت مناقشتها بإيأتي الت

بعض المناطق، قال الشيعة المحليون بأنهم سوف لن يثقوا بنتائج االنتخابات، مالم يقف الجنود االمريكان في 

لى الخطر الجدي، لالعتماد على القوات هذا الموقف يمكن أن يكون متطرفاَ، ولكنه مثاالَ ع. مركز االقتراع

 العراقية حصرياَ، لتوفير االمن  االنتخابي في المناطق الشيعية
 

. من الطرق الممكنة لمواجهة هذه المشكلة، هي عدم إجراء االنتخابات في كل المحافظات في وقت واحد

ولكن ال تستطيع الواليات المتحدة السيطرة على كيفية قيام . االمر الذي سيقلل من االحتياجات االمنية

ء االنتخابات في وقت واحد، او على االقل في العراقيين باالنتخابات، والضغط في العراق سيكون كبيراَ، الجرا

 ريبدو من غير المحتمل، أن توافق المحافظات على برنامج إنتخابي يمتد على فترة عام او أكث .فترة قصيرة جداَ
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      الخطر الطويل االمد،  باالعتماد على القوات العراقية في تأمين االنتخابات المحلية، هو أكبر بكثير 

  من الخطر القصير االمد
 

دة في هناك شواهد كثيرة كما الحظنا، على الضغوط السياسية الفئوية على قادة القوات العراقية، للمساع

  جهود توفير الشروط لنتائج مالئمة للقادة المحليين
 

إن التهديد االنتخابي الذي يواجه المجلس االعلى مصحوباَ بإحتكاره التقريبي لمجالس المحافظات في 

  الجنوب، يجعل هذا الخطر حقيقياَ جداَ
 

ه دحر المرشحين من المفهموم إن المجلس االعلى، من خالل القوات العراقية ودعم التحالف، يمكن

المعارضين الجديين، وإغتيال من يريد، والتأثير على سلوك الناس بالقوة والتهديد، وبشكل عام خلق وضع، 

  تقام فيه االنتخابات بشكل مسالم نسبياَ، ولكن غير شرعي، كما سينظراليها الناس
 

ي جريمة سرقة نتيجة ستخلق شعوراَ بأن الواليات المتحدة قد شاركت ف. ستكون هذه النتيجة مخيفة

االنتخابات، من قبل حزب ليست لديه جماهيرية مقبولة، ومن الممكن أن يضعف صالحية فكرة الديمقراطية 

 افي منطقة مشتاقة الحتضانه
 

توفير الشروط ألي إنتخابات ناجحة يحتاج الى خطة تبدأ غالباَ فوراَ، ألن المجلس االعلى والمجموعات 

    الخاصة قد بدأوا فعالَ يتنفيذ خططهم
 

سيكون من االكثر صعوبة،  ولكن ليس من المستحيل، منع جيش المهدي من االستمرار في  القيام بحمالت  

الجارية في بغداد والمناطق االخرى، وإيقاف جهود المجموعات الخاصة والمجلس االعلى " التطهير الناعم " 

 المخططة جيداَ، للتأثير على إنتخابات مجالس المحافظات
 

بعض المسؤولين الذين يفضلون إنسحابات أسرع، كانوا قد إقترحوا، أن فكرة االحتفاظ بخمسة عشر لواءاَ 

، التي تحتفظ بقوة زائدة عن الحاجة في العراق على " الككادي" الى نهاية فترة بوش ، ما هي اال طريقة 

إن المستويات الحالية للقوات هي إما، تمثل الحد . ليس االمر كذلك. حساب إحتياجات أخرى أكثر أهمية

 لاالدنى المطلوب تحت ظل إفتراضات متوسطة ومتقائلة لجعل النجاح ممكناَ، او أنها تحت االحد االدنى بقلي
 

خفض لواءين او . إن خفض أي لواء إضافي الى ما بعد هذه النقطة، لهو أمر ينطوي على صعوبة مضاعفة

ثالثة ألوية يحتاج الى إفتراض تسارع وتيرة االتجاهات االيجابية الحالية، بشكل كبير جداَ بدون آثار وتبعات 

التخطيط . ٢٠٠٨مر الذي النتوقعه في عام سلبية، وتمكّن القوات العراقية من تطوير قابليات ذاتية البقاء، اال

 ةمن أجل الوصول بسرعة الى عشرة ألوية، يتطلب تغييراَ جذرياَ في طبيعة مهمة القوات االمريكي
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 ، وبدون دعم كبير من قبل ٢٠٠٨وإن فكرة االعتماد على الشرطة العراقية او الشرطة الوطنية وحدها في 

 الجيش العراقي او التحالف تعتبر مضحكة
 

،  لم يكن يعتمد على تصورات خيالية، من ٢٠٠٨ لواءاَ في إن رفض خفض القوات الى مادون خمسة عشر

             أجل االحتفاظ بمستوى ما قبل الزيادة االخيرة او بشكل عام، ولكن بشكل غامض ، 

  بدون تحديد العدد المطلوب
 

إنه يعتمد على الحقائق العسكرية التي تخّمن التهديد الحالي والمستقبلي للعدو، والتطورات السياسية 

التي من المحتمل أن تؤثر على االمن، والمهمات الحرجة، الحركية منها والساكنة، التي تقوم بها المتوقعة، 

  االلوية القتالية االمريكية
 

 ، يجب أن يتعهد بخوض نقاش جدي حول المكان الدقيق، ٢٠٠٨أي شخص يقترح سحب ألوية إضافية في 

 ضلمطلوبة لتبرير التخفيالذي يجب أن تسحب منه هذه االلوية، وما هي االفتراضات ا
 

التركيز على تخفيض القوات االمريكية بالسرعة الممكنة، سيدمر أية إمكانية للتخطيط الجدي من أجل تشكيل 

  وتوفير الظروف المالئمة للنجاح الطويل االمد
 

  عدم إمكانية االحتفاظ بالقوة القتالية، التي لدى التحالف اآلن في منطقة المدن الخمس، سيضمن وجود  

ضع السياسي هناك ، وسيحرم التحالف من وسيلة مهمة للتأثير على االحداث، وقدرة للو"  الحل العراقي " 

  أقل على فهم مايجري في تلك المنطقة الحساسة
 

. مصالح االمريكان الطويلة االمد او العراقيين: سيالئم إما" الحل العراقي"االتجاهات الحالية ال تشّجع فكرة أن 

     زب السياسي على المدى القصير، وعلى حساب الديمقراطيةاالكثر إحتماالَ، سيالئم مصالح الح

 دواالستقرار الطويل االم
 

 ولكن التخطيط اآلن لتخفيضات إضافية، يعتبر عمالَ أحمقاَ
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  المحتويات

  
  

  ملخص تنفيذي

  مقدمة

  الوضع األمني/ الفصل األول 

  العرقي -الطائفي الصراع

  دوافع العنف الطائفي

  إيقاف دوامة العنف الطائفي

  التطهير الطائفي

  طائفياَ ومختلط مسالم وبغداد لعراق مؤسسات

  اإلستقرار المحلي

  اإلستقرار في المحافظات

  االستقرار الوطني

  واإلرهاب التمرد

  القاعدة في العراق

  ةرد فعل القاعد

  المتمردون العرب السنة

  ابيةالميليشيات الشيعية والمتمردون والمجموعات االره

  جيش المهدي

  قوات بدر

  الفضيلة

  المجموعات الخاصة

  العراقية األمنية القوات

  الجيش العراقي

  حجم وهيكل الجيش العراقي

  األنبار

  نينوى

  صالح الدين/كركوك

  ديالى

  بغداد

  منطقة المدن الخمس
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  البصرة وماحولها

  هياكل القيادة

   اللوجستيالدعم

  الشرطة العراقية

  ةالشرطة الوطنية العراقي

  قلونالمعت

  الوضع السياسي/الفصل الثاني

  الرئيسية السياسية األحزاب

  االحزاب السنية

  االحزاب الشيعية

  المركزية الحكومة

   الرئاسة ومجلس النوابمجلس

  ٩.........................................................٢٠٠٨خطط وتوقعات لعام / لفصل الثالثا

  ٩........................................................................٢٠٠٨ تموز –  آذار المحتملة،  التطورات 

  ٩.....................................................................................................................................األمن 

  ١٢...............................................................................................................................السياسة

  ١٤....................................................................................٢٠٠٨ األول  كانون – تموز

همة    ١٤......................................................................................................................الماالحداث 

  ١٥.....................................................................................................................السياسة واألمن 

  ٢٠................................................................................لواءاَ   عشر خمسة –  األدنى  الحد

  ٢١.................................................................٢٠٠٨ في للقوات االضافية التخفيضات  خطورة

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

  الرئيسية المهمات

  المطلوبة الموارد
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  ٢٠٠٨لعام خطط وتوقعات / الفصل الثالث

ن تسلسل االحداث المتوقعة في العراق حتى شهر إ 

سيتم خفـض   .  واضحاَ بشكل معقول   ٢٠٠٨تموز  

مستوى القوات االمريكية الى مـا قبـل الزيـادة          

االخيرة، العمليات الجارية ستتواصل وستصل الى      

نهايتها، المفاوضات المتعلقة بعدة قـضايا داخليـة        

ية الطويلة االجـل    عراقية والمتعلقة بالعالقة االمن   

مابعـد  . بين العراق والواليات المتحدة ستـستمر     

 مـن االحـداث     اَتموز من الممكن تعريف عـدد     

المحتملة واالعمال المتوقعة، التي كانـت مركـز        

 من قبل القوات المتعـددة      ،هتمام مراجعة منظمة  إ

الجنسية في العراق والقيـادة المركزيـة والهيئـة         

عـسكرية الـى    المشتركة التي سترفع توصـيات      

القـسم اآلتـي سـيبين هـذه        . الرئيس في نيسان  

ــال   ــسلة االفع ــع وسل ــة التوق ــداث العالي االح

، ولكن طريقة التفكيـر هـذه غيـر         جراءاتواإل

  .مناسبة للوضع الحالي

نتخابات مجلس النواب فـي     إن الحدث االهم هو     إ

خاطئة ، عـن التطـور      عامة  نها فكرة   إ. ٢٠٠٩

ت االولى هي االكثـر     الديمقراطي، تعتبر االنتخابا  

غالباَ ما فقـدت الـديمقراطيات االوربيـة        . هميةأ

واالمريكية االهتمام بتطوير الدول الديمقراطية بعد      

وبالتدريج من الدكتاتوريات    ،هذه الدول ما تحولت   

. نتخابات شرعيةإول أجراء  إالمتسلطة، عن طريق    

 ،  ولكن االنتخابات الثانية في الحقيقة هي االهـم       

دة ما تجرى االنتخابات االولى من قبـل        ولهذا عا 

حكومة ديمقراطية مستقرة وفي ظل قوانينها هـي        

ستخدام قواتها الخاصة بها، وغالباَ مـا تهيـئ         إوب

ل ديمقراطي للسلطة، الذي هـو      ول تحوّ المرحلة أل 

جميع . ر الديمقراطيخرى في التطّوألحظة رئيسية 

نتخابـات  إن تبـدأ مـع      أجهودنا التخطيطية يجب    

 ، والـشروط الواجـب      ٢٠٠٩س النواب عام    مجل

مـن الممكـن    . نتخابات ناجحـة  إجراء  توفيرها إل 

 من عند تلك الشروط     رجعيتجاه  إحينذاك العمل وب  

يجـاد هـذه الـشروط      إلتطوير خطة لتأسـيس و    

رف احإنبمثل هذه الطريقة سنمنع خطأ      . والظروف

، فقط عندما يجب    الديمقراطية الوليدة نتباهنا عن   إ

  .زين على مساعدتهاكّن نبقى مرأ

  ٢٠٠٨ تموز – التطورات المحتملة، آذار 

سـيتم  ،  ٢٠٠٨ تمـوز    من اآلن، وحتـى   . األمن

 من المستوى   تخفيض القوات االمريكية في العراق    

 لواء قتـالي مـن الجـيش        ١٧الحالي المتمثل ب    

 لواء قتالي   ١٣وفوجين بحريين قتاليين الى مستوى      

ن أم مـن    على الرغ . من الجيش وفوجين بحريين   

عتباره يعتمد على   إيلول ب أقرر في   قد  الخفض كان   

،  في هذا الوقت   عديلغير خاضع للت  نه  إالظروف، ف 

نشاء نموذح قوة الجـيش     إن  إ. بعيداَ عن الطوارئ  

 سـيجعل تـأخير     ٢٠٠٨كما يخطط له اآلن لعام      

لواء واحد فقط،   .  لواء مؤلماَ للغاية   ١٥الخفض الى   

 الـصيف فـي     حسب البرنامج سيستخدم في هـذا     

تأخير . العراق، الذي سيحل محل االلوية المغادرة     

ما الى تمديـد    إ ،االنسحاب في هذا الوقت سيحتاج    

 شـهر او تقـديم   ١٥كثر مـن    أبقاء الوحدات الى    

االمر الذي يعتبر   ( شهرأخرى لعدة   أستخدام وحدة   إ

 المعدات واالفراد في الجيش في      إلجهادهمستحيالَ  

ضع في العراق باالنهيـار     خذ الو أاذا  ). هذا الوقت 

ن يختـار الجنـرال     ألبعض االسباب، من الممكن     

كثـر، مـستخدماَ    أ التمديد للواء واحد او      يترايوس

االسـتخدام الطـارئ لوحـدة      "االحتياط، او طالباَ    

، ولكن كل هذه الخيـارات      "االحتياط االستراتيجية 

. ستكون قصيرة االجل وحيل او وسـائل مؤلمـة        
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