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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، تم إعداده من قبل رحلة الرابعةالم، وهو تقرير كيغن

  " .القادم في العراق

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

 ،  تـسعين صـفحة   ار هذا التقرير المتكّون مـن        ، ويمكن إعتب   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

، الـذين الزالـوا     محافظين الجدد العقل اإلستراتيجي لل  ، 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

زيادة عدد القـوات    ، التي إقترحت    لىالمرحلة األو ، 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

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

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

  .الخ...واشنطن لسياسات الشرق األدنى

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

  .قيين وأمريكيين وشخصيات أخرىالمحافظين ومع قواد عسكريين عرا

، 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    ترحات المتعلقة بإرسال فرق إعادة اإلعمار     تطبيق بعض المق  ويالحظ  .  بالذات التطبيقية

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

، لمهـم تقرير التطبيقـي ا   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     
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 لذلك، األمر الذي ترك لمطابخ ومصانع       ايملكون الوقت الكافي  ، ألنهم ل  الخطط اإلستراتيجية التطبيقية الكبرى   

تراتيجية، وللمتخصصين المتفـرغين فيهـا، مثـل        األفكار والخطط اإلستراتيجية، أعني مراكز األبحاث اإلس      

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

  .والذي لديه فهم إستراتيجي وإدراك عميق لمايجري في العراق

ي والتأمل وأخذ العبرة وإتخـاذ الخطـوات        لذلك وبناءاً على ذلك، يستحق هذا التقرير الترجمة واإلهتمام الكاف         

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     - 

 األمريكية في العراق، وهذا ما تم تطبيقه وتنفيذه، األمر الذي الـذي أدى              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           إستتباب األمن  ، فترة ما بعد      ٢٥/٤/٢٠٠٧

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

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

  .التقرير الى جهود تدريب القوات العراقية، والى جهود بناء دولة القانون

 -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 
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إن هدف الواليات المتحدة في العراق هو مساعدة العراقيين في تـأسيس حكومة شرعية وديمقراطية 

هذا . الم العسكريوشمولية وعلمانية ومستقرة، تكون صديقة في المنطقة وحليفة في الحرب ضد االس

 الهدف يمكن تحقيقه، وهو اآلن أقرب بكثير مما كان عليه سابقاَ
 

في الحقيقة ليست هناك فرصة للنجاح ، مالم تتعهد أمريكا بدعم ومساعدة العراق على االمد الطويل بالجنود 

مية المجتمع المدني والتدريب واالستشاريين والخبراء المدنيين والمساعدة االقتصادية والعسكرية وبرامج تن

 والمؤسسات الديمقراطية التي تتناسب مع القيم الدينية واالجتماعية للعراقيين 
 

ليس فقط ألن نجاح العراق ضروري إلكمال دحر القاعدة . لدى أمريكا مصلحة حقيقية بااللتزام بهذا التعهد

 ألنه يقدم تصوراَ العادة وضع في العراق والتمرد المدعوم من قبل ايران والمجموعات االرهابية، ولكن

االستراتيجية االمريكية في الشرق االوسط، بعيداَ عن االنظمة الدينية والتسلطية المشكوك في والئها 

لمصالحنا وقيمنا ، وتجاه البلد الديمقراطي العلماني، الذي ينظر الى الواليات المتحدة كشريك إستراتيجي مهم
  

الولوية القصوى في االستراتيجية االمريكية، وال شيئ يمكن المساومة عليه توفير االمن للعراقيين يحتل ا

 على حساب هذا االمن ، في سبيل تحقيق أهداف أخرى
  

اليتوقع للمحادثات الثالثية بين الواليات المتحدة والسفير االيراني والحكومة العراقية أن تؤدي الى إختراق 

          ون، بأنهم يوفرون مثل هذا الدعم، على الرغم من كبير في هذا الملف، طالما نفى االيراني

 الشواهد الطاغية على ذلك
  

    إن االحساس المتنامي للوطنية العربية العراقية واالحساس المعادي للفرس، يشكل ذخراَ  إستراتيجيا 

 ثمينا للواليات المتحدة
  

دي، هو الهدف االساسي لنظرية مكافحة التمرد إن الهدف الكلي لالستراتيجية االمريكية تجاه جيش المه

فصل العناصر المتصالحة عن غير المتصالحة، ودمج االولى في الحياة المدنية والسياسية للعراقيين : عموما

يجب أن ال تستهدف الواليات المتحدة جيش المهدي كمنظمة او أن تتخذ االجراءات . وقتل او إعتقال الثانية

 االجنحة المختلفة لهذا الجيش، بدل أن تستمر في تقسيمهم التي يحتمل أن توحد 
  

هذه الجهود تتضمن . ولكن يجب أن تستمر الجهود العسكرية والسياسية واالقتصادية لتشتيت هذا الجيش

إستهداف القادة الرئيسيين والمجموعات، ولكن يحتمل أن تتضمن إطالق سراح بعض االفراد من معتقالت 

 قع لظهورهم المجدد أن يزعزع او يمزق الحركة أكثرالتحالف، الذين يتو
  

يجب على قوات التحالف أن تتخذ مواقع، تمكنها من متابعة وقطع خطوط االرتباط الرئيسية مع ايران 

دفعت القوات االمريكية ثمناَ باهضاَ في السنوات . عبرهذه المنطقة بإتجاه بغداد، وديالى والنجف وكربالء
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      ا لهذه الخطوط الرئيسية بدون مراقبة وحراسة، ويجب أن النكرر هذا الخطأ الماضية، بسبب تركه

 ثانية في السنة القادمة
  

هناك شواهد قوية تدعو الى االعتقاد بأن االحزاب السياسية والميليشيات قد بدأت بجهودها القسرية لتشكيل 

 االنتخابية المشهد السياسي، وبالذات في جنوب العراق، لصالح إمتيازاتهم 
 

إن السماح لهذه الجهود بالنجاح ، سيقوض وبشدة المصالح المركزية  للواليات المتحدة ، المدعومة من قبل 

االمم المتحدة عبر البعثة الخاصة لالمم المتحدة المشرفة على االنتخابات، المتمثلة بضمان إجراء إنتخابات 

 الذي يقوض وبشدة العملية الديمقراطية"  لحل العراقيا" ليس من المقبول تبني . شرعية وشمولية وشفافة
 

 الى -قام جيش المهدي وبشكل إقتحامي بشراء او االستيالء على على الممتلكات في بغداد ومن ثم بيعها

لم تكن هذه النشاطات مدعاة للقلق لوال .  ليس فقط للحصول على المال، ولكن كذلك لالبتزاز-السنة والشيعة

 ت هذا الجيش الى ألوية وأفواج وشركات منظمةتحول تنظيما
 

تلعب فرق إعادة االعمارالمستقلة والمدمجة في المحافظات كذلك أدواراَ حرجة في التوسط بين الحكومات 

 المحلية والمحافظات والحكومة الوطنية، التي لم تطور بعد، آليات للتواصل والتفاعل
 

كيل السابق لوزارة الصحة، ما هو االّ مثال على القدرة االجرامية االنهيار األخير للقضية المثارة ضد الو

      بأسلوب المافيا لجيش المهدي، على تهديد الشهود والقضاة، وعلى المشاكل المتبقية في تأسيس 

 حكم القانون في العراق
 

ً جهود إيجاد فرص عمل تعارض منظمة التنمية الدولية، وبضمنها الوكالة االمريكية للتنمية الدولية، عموما

قصيرة االجل وغير ثابتة، مفضلةً بدالً عن ذلك االستثمار في مشاريع، تخلق تطوراً إقتصاديا بعيد االمد 

              ولكننا النستطيع االنتظار . هذه المشاريع مهمة ويجب تمويلها وتنفيذها. ومستقراً

 لحين إفتتاحها وبدأها بالعمل
 

  يقول الجنود، إن الدوالرات هي أفضل رصاصات هذه الحربغالباً ما
 

         إن هدف قرارنزع سالح الميليشيات هو، توفير الموارد للمتمردين السابقين لتشجيعهم على 

 ترك أسلحتهم وااللتحاق بالمجتمع
 

بشكل غير متناسب، تتدفق يشتكي الشيعة في الجنوب غالباً، بأن السنة يستقيدون من المساعدات ااالمريكية 

يجب أن تعلن الواليات المتحدة علناً، عن رغبتها في . تلك المساعدات على المناطق التي قاتل فيها االمريكان

 توفير هذه المساعدات في المجتمعات الشيعية كذلك
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مستقلة منها يجب أن تعلن سفارة الواليات المتحدة عن رغبتها بإرسال فرق إعادة االعمار في المحافظات ال

 والمدمجة الى منطقة المدن الخمس، بصحبة قوات أمريكية قتالية ضرورية لتوفير الحماية والدعم لهم
 

هذا التواجد سيسمح للواليات المتحدة بتأسيس حوار أكبر وأكثر شمولية مع المجتمع الشيعي، شبيهاً أكثر 

ة القادة واالحزاب العراقية الغير شعبية في بذلك الذي تم تطويره مع السنة، وكذلك سيساعد في إضعاف قبض

 واحدة من أكثر المناطق أهمية في البلد
 

         وسيساعد على موازنة الجهود االيرانية اليجاد قدرة تطوير إقتصادي في الجنوب الشيعي  

 االمر الذي كان متروكاًَ لحد اآلن
 
أصبح هذا الموضوع مثيراً للجدل . ادمة لمجالس المحافظاتألصرار على القائمة المفتوحة في اإلنتخابات القا

ولكن الواليات المتحدة يجب أن . المتزايد بين العراقيين، وأغلبهم صار يفضل اآلن نظام القائمة المفتوحة

 تلقي بثقلها لتشجيع هذا االتجاه كذلك، مع مساعدة االمم المتحدة
 

ر قانون النفط ، ودفع قوات الميليشيا الكردية والمستوطنين الى المقاومة الكردية تشكل المانع الرئيسي لتمري

 المناطق العربية من نينوى وديالى مما عجل بالعنف وعدم االستقرار في تلك المناطق
 

يجب أن يتغير هذا الوضع، يجب أن تساعد الواليات المتحدة أصدقاءنا الكرد في فهم أفضل لمصالحهم 

 الحقيقية وأين تقع؟
 

ت في طريقة التصويت، التي أدت الى إنتخاب المحافطين الحاليين ومجلس النواب ، أعاق تطور الثغرا

 سياسة حقيقية، بتقوية وتعزيز سياسية الهوية المعتمدة على الطائفة الدينية والعرقية
 

ت القوا. بحل الشرطة الوطنية بسبب طائفيتها وإختراقها من قبل عناصر الميليشيات" لجنة جونز"أوصت 

  العراق، قررت العمل مع الحكومة العراقية لحل هذه المشكلة بطريقة أخرى–المتعددة الجنسية 
 

              ولكن لدى الشرطة الوطنية طريقاً طويالً ، قبل أن تستطيع المشاركة بايجابية في 

 المسؤولية االمنية في العراق
 

وطنية الى خارج بغداد ، اذا كان ذلك ممكناً، والى مناطق الزال من المرغوب به، نقل كل وحدات الشرطة ال

 تكون فيها بقايا النزعة الطائفية أقل خطراًَ
 

           إن الوضع االمني في أغلب مناطق العراق، ليس الوضع الذي تستطيع الشرطة المحلية 

 التركيز عليه او معالجته كشرطة
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شراء المعدات االمريكية بدل المعدات الصينية والكتلة السوفييتية، تظهر القوات العراقية رغبة متزايدة ب

 االسهل صيانة في السوق العالمي للسالح
 

إتفاقية أمنية طويلة االمد، أمر ضروري من الزاوية القانونية للسماح للقوات االمريكية بالبقاء في العراق 

 بعد إنتهاء صالحية قرار مجلس االمن في نهاية هذا العام 
 

ألن إحدى أهدافنا هي، أن يصبح العراق شريكاً .ولكنها ضرورية كذلك للمصالح االمريكية في المنطقة

            . مستقراً ومعتمداً في الشرق االوسط، هذه االتفاقية من الواضح أنها تحقق مصالحنا

 ولكنها مهمة كذلك الستقرار المنطقة 
 

ت المتحدة ، من الطبيعي أن يقلق العراق على أمنه ، وسينجر الى بناء قوات بدون إتفاقية ثنائية مع الواليا

إن قوات بهذا الحجم والقدرة، وبدون إشراف عن طريق . عسكرية كافية بنفسه، لحماية العراق من جيرانه

                تواجد القوات االمريكية في العراق، يحتمل جداً أن تشكل تهديداً في المنطقة، 

 . التي هي  أساساً خائفة ومتوترة
 

اذا ما . الجيران، وبالذات ايران ، ستحاول كبح ذلك التهديد النامي منذ البداية، بدل السماح له بالتطور الكامل

غادرت أمريكا العراق مع رفض إعطاء بغداد ضمانة أمنية، سيدخل العراق في طريق طويل بإتجاه إثارة عدم 

 لمنطقة وإفساد كل مكاسبنا التي حققناها بصعوبة بالغةاالستقرار في ا
 

إستثمرت أمريكا الكثير من . إنسحاب القوات االمريكية من العراق يجب أن اليكون هدفاً إستراتيجياً أمريكياً

الدماء واالموال في العراق لمتابعة االهداف التي أصبحت اآلن في المتناول، والتي ستحسن بشكل كبير 

 جيوستراتيجي وأمننا الوطنيوضعنا ال
 

 العراق هو الصراع الوحيد األكثر أهمية الذي تقاتل من أجله الواليات المتحدة اليوم
 

يجب أن نتذكر دائماً بأن سحب لواءين او ثالثة من العراق خالل السنة القادمة، سوف لن يشكل فرقاً كبيراً 

إن سحب خمسة عشر او عشرين .  مئات االلوفللقوات المطلوبة للصراعات في أي مسارح تتطلب بسرعة

 ألفاً من الحنود من العراق سوف اليعني زيادة خياراتنا االستراتيجية في مثل هذه الصراعات
 

االستراتيجية الصحيحة تتطلب إفتراض أن خمسة عشر لواءاً ستبقى في العراق الى نهاية فترة الرئيس بوش وإعتبار 

 ة في توفير االمن الجراء االنتخابات او االستجابة لالزمات، بالذات في الخريفإمكانية زيادة طفيفة للمساعد
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  لمحتوياتا
  
  

  ملخص تنفيذي

  مقدمة

  منيالوضع األ/ 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

  رد فعل القاعدة

  المتمردون العرب السنة

  الميليشيات الشيعية والمتمردون والمجموعات االرهابية

  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

  الدعم اللوجستي

  الشرطة العراقية

  الشرطة الوطنية العراقية

  المعتقلون

  الوضع السياسي/الفصل الثاني

  الرئيسية السياسية األحزاب

  االحزاب السنية

  االحزاب الشيعية

  المركزية الحكومة

  مجلس الرئاسة ومجلس النواب

  ٢٠٠٨ات لعام خطط وتوقع/ 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

  ١٠...............................الطريق الى النجاح في العراق: ق الذي أمامناالطري/ الفصل الرابع

  ١٠..............................................................................................الرئيسية المهمات

  ٢٢...............................................................................................المطلوبة   الموارد 
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الطريـق  : الطريق الذي أمامنا  / الفصل الرابع  

  الى النجاح في العراق

اق هو مساعدة   ن هدف الواليات المتحدة في العر     إ

العراقيين في تـأسيس حكومة شرعية وديمقراطية      

وشمولية وعلمانية ومستقرة، تكون صـديقة فـي        

. المنطقة وحليفة في الحرب ضد االسالم العسكري      

قرب بكثيـر   أهذا الهدف يمكن تحقيقه، وهو اآلن       

.  ولكن النجاح ليس شيئاَ حتمياَ     .مما كان عليه سابقاَ   

 يواجهون تهديدات كبـرى     مريكا والعراق الزالوا  أ

 من كٍل من التمـرد الـسني والـشيعي          ،عسكرية

والمجموعات االرهابية المدعومـة مـن خـارج        

ونمو نظام  سياسي ديمقراطي ناضـج،       العراق،  

في الحقيقـة ليـست     . الزال يواجه تحديات كبرى   

مريكـا بـدعم    أهناك فرصة للنجاح ، مالم تتعهد       

لجنود ومساعدة العراق على االمـد الطويـل بـا        

والتــدريب واالستــشاريين والخبــراء المــدنيين 

والمساعدة االقتصادية والعسكرية وبرامج تنميـة      

المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطيـة التـي       

. تتناسب مع القيم الدينية واالجتماعية للعـراقيين        

. مريكا مصلحة حقيقية بااللتزام بهذا التعهـد      ألدى  

كمال دحر   إل ن نجاح العراق ضروري   ليس فقط أل  

القاعدة في العراق والتمرد المدعوم من قبل ايران        

م تـصوراَ   نه يقدّ والمجموعات االرهابية، ولكن أل   

العادة وضع االستراتيجية االمريكية في الـشرق       

االوسط، بعيداَ عن االنظمـة الدينيـة والتـسلطية         

المشكوك في والئها لمصالحنا وقيمنا ، وتجاه البلد        

ني، الذي ينظر الـى الواليـات       الديمقراطي العلما 

  .ستراتيجي مهمإالمتحدة كشريك 

 ،ستراتيجية منسجمة إيحتاج النجاح في العراق الى      

تشمل الجهود العسكرية والـسياسية واالقتـصادية       

 من الضغوط المعروفـة      الرغم على. واالجتماعية

جيداَ داخل الواليات المتحـدة، شـهدت الجهـود         

لحوظاَ فـي تكامـل     االمريكية في العراق تقدماَ م    

ــر العــسكرية،  االســتراتيجيات العــسكرية وغي

ن أمـن الـضروري     . والبرامج واالفراد والجهود  

تستمر القيادة العسكرية والسياسية بالضغط علـى       

المؤسسات والوكاالت لتنسيق جهودهم في العراق      

الكمال ليس هـو    . في كل مستوى من المستويات    

لمشترك هـو   تجاه الهدف ا  إالمقياس هنا، التقدم ب   

ليس هناك الوقت الكافي لرسـم خـرائط         . المهم

شكال الوكاالت االمريكية او المكاتب الميدانيـة       أو

بنـاء  "في بغداد، ليس هناك وقت لتأسيس أقسام        

، ليس هناك وقت لالنتظار لكتابة نظريـة        "االمة  

مريكا ألدى  . للتوسط المسلح او بناء الديمقراطية    

ها الرئيسية، ويجب   هدافأنجاز  فرصة في العراق إل   

فضل مـا يمكـن، مـع االفـراد         أغتنامها ب إعلينا  

  .       والهياكل المتوفرة عندنا اآلن

  المهمات الرئيسية 

كل المهمات الرئيسية التي يجب علينـا تحقيقهـا         

للنجاح في العراق ، تتطلب مشاركة عدة وكاالت        

يمكن "   خطاَ أمنياَ للعملية  "ليس هناك   . ومؤسسات

" او" الخط االقتصادي للعملية  " صله عن   تمييزه وف 

و أيتقابل مع حدود وكالـٍة      " خطاَ سياسياَ  للعملية   

  .ما وزارة

مـن خـالل    مستقر ومتواصل   أمن  تأسيس   .١

تعاون مع القوات االمنية العراقية والسكان      ال

كان التقدم السياسي فـي العـراق       . المحليين

 نتيجة لالنخفاض الشديد    ،خالل السنة الماضية  

يعتمد التقدم الـسياسي    . ٢٠٠٧عنف في   في ال 

سـتمرار هـذا    إفي المستفبل علـى بقـاء و      

توفير االمـن للعـراقيين يحتـل       . االنخفاض
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االولوية القصوى في االستراتيجية االمريكية،     

 عليه على حـساب     مساومةوال شيئ يمكن ال   

. خـرى أهداف  أهذا االمن ، في سبيل تحقيق       

 من  يحتاج حفظ االمن وتحسينه في العراق،     

   : قوات التحالف

مالحقة القاعدة في العـراق بـدون         - أ

عادة بناء مالجئ   إرحمة ومنعها من    

. ي مكان في العـراق    أفي  لها  آمنة  

يجب على قوات التحالف االستمرار     

في العمليات في نينـوى وصـالح       

الدين لدحر وهزيمة القاعدة والتمرد     

العربي السني ، الذي نتحالف معـه       

هم االستمرار  يجب علي . بشكل متزايد 

في مساعدة القوات العراقيـة فـي       

، االنبار وبغداد وديالى وشمال بابل    

زالة بقايـا   إواالستمرار في تمزيق و   

عـادة  إالقاعدة وخاليا التمرد ومنع     

 .تشكيل التنظيمات

ــى    - ب ــة عل ــدون رحم ــوم ب الهج

 يجـب علـى     .المجموعات الخاصة 

قــوات التحــالف االســتمرار فــي 

، ستهداف المجموعـات الخاصـة    إ

ومستشاريهم مـن قـوات الحـرس       

الثوري االسالمي، والمتعاونين معهم    

من عناصر جيش المهدي، وداعميهم     

. في مؤسسات الحكومـة العراقيـة     

ويجب عليهم قطع خطوط االتصال،     

ديـالى   وبالذات الذين يعبرون عبر   

ن أيجب علـيهم    . وواسط والقادسية 

فضل لقطـع خطـوط     أيجدوا طرقاَ   

ن وميـسان   كردستا عبرتصاالتهم  إ

 .والبصرة

الضغط على ايران علناَ وسراَ لتقييد        - ت

دعم المجموعات الخاصة والعناصر    

اليتوقع للمحادثات  . المسلحة االخرى 

الثالثية بين الواليات المتحدة والسفير 

ن تؤدي أااليراني والحكومة العراقية    

، ختراق كبير في هـذا الملـف      إالى  

نهم يوفرون  أطالما نفى االيرانيون، ب   

ثل هذا الدعم، على الـرغم مـن        م

ولكنـه  . الشواهد الطاغية على ذلك   

ـ        ن أمن المهم جداَ داخل العـراق، ب

تستمر الواليات المتحدة في بيـان      

علمها ومعرفتها بالتـأثير الـشرير      

، لاليرانيين، وعزمها على مقاومته   

عـزم  الهذا  بورغبتها بمواجهة ايران    

ن االحـساس المتنـامي     إ. بصراحة

بية العراقية واالحساس   للوطنية العر 

المعــادي للفــرس، يــشكل ذخــراَ  

. ستراتيجيا ثمينا للواليات المتحـدة    إ

ن حفظ وحماية هذا الذخر يتطلـب       إ

ـ  إوبوضوح،   ن الواليـات   أظهار ب

المتحدة متعهدة ولكن شريكة مسؤولة     

عن العراق في مواجهـة الجهـود       

.  الضعاف وزعزعة جاره   ،االيرانية

لنـي فـي    ن الجهد الديبلوماسي الع   إ

عـالم االعـراقيين    إاالستمرار في   

 بالتورط السلبي اليـران    ،خبارهمإو

.  جـداَ ، يعتبر مهماَشؤون بلدهمفي  

ـ      أيجب   ن أن يوضح هذا الجهـد، ب

الواليات المتحـدة تـرى العـراق       
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 ضد الجار   كحليف يجب الدفاع عنه   

ن يشكل قاعدة للهجوم    أبدل  الخطر،  

، ويجب التأكيد على    على ذلك الجار  

ن تمتنع عن التدخل    أران يجب   ن اي أ

في شؤون العراق الداخلية، وبعالقاته  

رهـا مـع    ن يطوّ أالحرة التي يريد    

ن أورفض فكرة،   الواليات المتحدة،   

الواليات المتحدة تريد توريط العراق     

ن إطالمـا   . في صراعها مع ايران   

الواليات المتحدة لم تكن في الحقيقة،      

ترغب بصراع مع ايران والتحتـاج      

ن يكون العراق كقاعدة     تخطط أل  ولم

هـذا الجهـد    ،  هجوم على ايـران   

الديبلوماسـي العلنـي، كـان مـن     

ن ينجح، اذا ما صاحبه     أل له   المؤم

ــذ    ــوارد والتنفي ــيط والم التخط

 .المناسب

ردع وهزيمة العناصر المسلحة في       - ث

ن الطبيعة المـشتتة    إ .جيش المهدي 

والممزقة للتيار الصدري، تسبب في     

 بين عناصر    مستمراَ الحقيقة صراعاَ 

من هذا الجيش والحكومة العراقيـة،      

ولذلك بين جيش المهدي والقـوات      

ن إ. االمريكية المساندة لتلك الحكومة   

الهدف الكلي لالستراتيجية االمريكية    

 هـو الهـدف     ،تجاه جيش المهـدي   

االساسي لنظرية مكافحـة التمـرد      

فصل العناصر المتـصالحة    : عموما

مج االولـى   عن غير المتصالحة، ود   

ــسياسية  ــة وال ــاة المدني ــي الحي ف

. عتقـال الثانيـة   إللعراقيين وقتل او    

ــب  ــات أيج ــستهدف الوالي ن ال ت

ن أالمتحدة جيش المهدي كمنظمة او      

ن أتتخذ االجراءات التـي يحتمـل       

د االجنحة المختلفة لهذا الجيش،     توّح

ولكـن  . سيمهمقن تستمر في ت   أبدل  

ن تستمر الجهود العـسكرية     أيجب  

سياسية واالقتصادية لتشتيت هـذا     وال

هــذه الجهــود تتــضمن  .الجــيش

ســتهداف القــادة الرئيــسيين   إ

ن أوالمجموعــات، ولكــن يحتمــل 

طالق سراح بعض االفراد    إتتضمن  

من معتقالت التحالف، الذين يتوقـع      

ن يزعـزع او    ألظهورهم المجـدد    

كما هو الحـال    . كثرأق الحركة   يمّز

مع مجموعات التمرد السني، يجـب      

ن تتهيــأ أى قــوات التحــالف علــ

للتفاوض مع قادة جـيش المهـدي،       

يقـاف  إوالمجموعات التي ترغـب ب    

نهـم يهـاجمون    أالقتال، حتى ولـو     

بقسوة تلك العناصر التـي تـستمر       

 .بالتحريض على العنف

زيادة تواجد التحالف في الجنـوب        - ج

الشيعي، بالذات في النجف وكربالء     

ن أيجـب   . والقادسية وواسط وبابل  

" ن أل القــوات االمريكيــة التحــاو

ويجب هذه المناطق،   " تطهر وتمسك 

ن تأخذ دوراَ عملياتياَ بدل الـدور       أ

ــدف إ. االشــرافي التكتيكــي ن اله

 دعـم   ،االبتدائي لهذا التواجـد هـو     

االهداف الرئيـسية الـسياسية فـي       

منيـة  أالمنطقة، ولكنها تخدم وظيفة     
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يجـب علـى قـوات      : مهمة كذلك 

تمكنها من   ،ن تتخذ مواقع  أالتحالف  

متابعة وقطـع خطـوط االرتبـاط       

 عبرهذه المنطقة   الرئيسية مع ايران  

تجـاه بغــداد، وديــالى والنجــف  إب

دفعت القوات االمريكيـة    . وكربالء

 في السنوات الماضـية،      باهضاَ ثمناَ

بسبب تركها لهذه الخطوط الرئيسية     

ن أبدون مراقبة وحراسة، ويجـب      

ر هذا الخطأ ثانية فـي الـسنة        النكّر

ــةال ــديين إ. قادم ــادرة البولن ن مغ

ــة ــل (  للديواني ــادر أويحتم ن يغ

في وقت الحق   ) الجورجيون الكوت 

 لهـذا   من هذا العام، سيضيف تحدياَ    

 .خرىأاالمر ومتطلبات 

مساعدة القوات العراقية في الجهود       - ح

ــصر  ــتقرار الب ــة الس ة التدريجي

نـسحاب  إن  إ .وتجريدها من السالح  

القوات البريطانية من البصرة يعني،     

ن القوات العراقية هـي المنظمـة       إ

الوحيدة التي يأمل وبشكل معقـول ،       

ن تعيد االستقرار الى المدينة، بدون      أ

قابلية  ن نمو إ. ثارة مواجهات كبيرة  إ

الجيش العراقي في المنطقة خـالل      

العام القادم، يوفر فرصـة الحـراز       

 الـضغط   نإ. تقدم في هذا المجـال    

القصير االجل النابع من االنتخابات     

ن يؤدي الـى    أالمحلية، الذي يحتمل    

عنف متزايد في االشهر القريبة، هل      

هناك من ثمن يستحق دفعه لتوقعات      

طويلة االمد، بتطور نظام سياسـي      

 ، وجريمة قل فساداَ أ و ستقراراَإكثر  أ

ولكن . كبرمدينة في العراق  أفي ثاني   

 للبـصرة    سـريعاَ  ليس هناك حـالَ   

وتحدياتها االمنية والعنف سيستمر    

  .٢٠٠٨هناك الى ما بعد 

نتخابات إيجاد ظروف أمنية الجراء     إ  - خ

مجالس المحافظات تتسم بالشرعية    

 العـراق فـي     والشمولية في كـل   

نتخابـات  إجـراء   إ، وكذلك   ٢٠٠٨

شرعية وشمولية لمجلس النـواب     

 كل المهمات التي تـم      .٢٠٠٩في  

 النجاز  عاله، هي ضرورية  أذكرها  

باالضـافة الـى    . هذا الهدف الحرج  

ن أذلك، يجب على قوات التحـالف       

تخطط وبمسؤولية لمساعدة القـوات     

 واقـع ماألمـن لل  العراقية في توفير    

 وحماية المراقبين الدوليين    ةاالنتخابي

ويجب كذلك علـى    . ثناء االنتخابات أ

تخـاذ االجـراءات    إقوات التحالف   

الممكنة لـردع ومنـع او ضـرب        

 ،ت االغتيــاالت المــستهدفةحمــال

وحمالت التهديـد التـي تـستهدف       

ستخدامه ،  إستخدام القوة او التهديد ب    إ

لردع االفراد او المجموعـات مـن       

سـاءة  إنتخاب من يشاءون، وجهود     إ

ستخدام الجيش العراقي والـشرطة     إ

الغراض فئوية وطائفية في االشهر     

هد واهناك ش . التي تسبق االنتخابات  

ن االحزاب  أالعتقاد ب قوية تدعو الى ا   

السياسية والميليـشيات قـد بـدأت       

بجهودها القسرية لتـشكيل المـشهد      
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الــسياسي، وبالــذات فــي جنــوب 

. متيازاتهم االنتخابيةإالعراق، لصالح   

، ن السماح لهذه الجهود بالنجـاح       إ

سيقوض وبشدة المصالح المركزيـة      

للواليات المتحدة ، المدعومة من قبل      

البعثـة الخاصـة   االمم المتحدة عبر  

ــى  ــشرفة عل ــدة الم ــم المتح لالم

جـراء  إاالنتخابات، المتمثلة بضمان    

. نتخابات شرعية وشمولية وشـفافة    إ

الحـل  " ليس من المقبـول تبنـي       

ض وبشدة العملية   الذي يقوّ "  العراقي

 . الديمقراطية

عادة دمـج المجتمـع     في إ المساعدة الفعالة    .٢

ود العراقي والسياسة العراقية عبر كال الحـد      

الطائفية ومن المستوى المحلـي      –العرقية  

ن المشكلة  إ. الى المستوى السياسي الوطني   

ــست   ــي لي ــراق ه ــي الع ن أاالصــلية ف

 تحتاج الـى    ،المجموعات التي تعادي بعضهاَ   

 الكلمة التي ال يحبها العراقيـون       –المصالحة  

قتـه الحـرب      ولكن البلد الـذي مزّ      - دائماَ

اءها الوطنيـة   عضأوالحكومة التي لم تترابط     

. ن يعاد دمجها  أمع مؤسساتها المحلية، يجب     

هذه العملية جارية اآلن عبر القطـر، علـى         

 حـسب  ،نها في مراحل مختلفـة    أالرغم من   

نـدماج المجتمـع    إدفـع عمليـة     . المناطق

  : نأ يتطلب من التحالف ،والسياسة العراقية

يقاوم بكل الوسائل المناسبة جهـود        - أ

ـ بعض المجموعات الب   عـراق  اء ال ق

" طــالق نــارإوقــف "ن إ. ممزقــاَ

الصدريين لم ينه التهديد الموجه الى      

دماج العراقيين، حتى من قبل     إعادة  إ

حترمت إعناصر جيش المهدي التي     

 ما واصل جـيش     كثيراَ. هذا القرار 

في " حزب اهللا "تباع  نموذج    إالمهدي  

محاولة توفير الخدمات االجتماعيـة     

و للسكان المحليين لكسب والءهـم ا     

وبــسبب . علــى االقــل تــسامحهم

عمال العنف  أنخفاض مشاركتهم في    إ

وبسبب نمو قدرة الحكومة العراقيـة      

على (  المحلية على توفير الخدمات   

فضل مما يفعل جـيش     أاالقل بشكل   

ر نموذج حزب   ، نالحظ تغيّ  )المهدي

تجاه الجريمـة   إب،  اهللا بشكل متزايد    

القتل خارج النظام   . سلوب المافيا أب

ي في بغداد، فـسح المجـال       القضائ

" التطهيـر النـاعم   "الواسع لجهـود    

 ،والتهديد والحرمان مـن الخـدمات     

جبار النـاس علـى تـرك       إلغرض  

منازلهم وجيرانهم بدون تجاوز الخط     

ن أ الذي من الممكن     ،االحمر للعنف 

قـام جـيش    . نظار التحالف أيجذب  

قتحامي بـشراء او    إالمهدي وبشكل   

ات فـي   االستيالء على على الممتلك   

 الـى الـسنة   -بغداد ومن ثم بيعهـا  

 ليس فقط للحصول علـى      -والشيعة

لم تكن  . المال، ولكن كذلك لالبتزاز   

هذه النشاطات مدعاة للقلـق لـوال       

لوية أل تنظيمات هذا الجيش الى      تحّو

ن أ يحتمل   .فواج وشركات منظمة  أو

تجاه إك جيش المهدي ببساطة ب    يتحّر

، ولكـن   سلوب المافيـا  أالجريمة ب 

 االسلوب مـن  هذا  ن يكون   أمل  يحت
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 مـن خطـة بعيـدة       قسماَالجريمة،  

المدى لدفع جـيش المهـدي الـى        

، عنـدما   ستعادة التطهير الطـائفي   إ

لحـد  . كثـر أتكون الظروف مؤاتية    

اآلن، كان مستوى العنف في بغـداد       

، الى الحد الذي لم تكن قـوات        عالياَ

 قادرة معـه علـى      التحالف عموماَ 

 هـذا   التركيز على مقاومـة مثـل     

ــستوى   ــنخفض الم ــب الم الترهي

آن األوان لكـي    . والجريمة المعقدة 

نخفض مستوى الخط االحمر لقلقنـا      

ــة   ــوات العراقي ــع الق ــل م والعم

والحكومة العراقية لتشخيص و إّمـا      

 والمحاولـة مـع     ،وحجـز أعتقال  إ

مجموعات وعناصر جيش المهـدي     

 .المتورطين في هذه النشاطات

ــات    - ب ــل النزاع ــي ح ــط ف التوس

 ينظر الى االمريكان في     .تراتوالتو

نهـم وسـطاء    أالعراق وبتزايد على    

ــون  ــاديون ونزيه ــدت . حي وج

ــذات  ــة، وبال المجموعــات العراقي

المجموعات المتطرفة التي نحتـاج     

 الى جلبها الى الطاولـة، مـن        غالباَ

االسهل لها التنـازل لالمريكـان او       

االمــم المتحــدة، مقابــل التنــازل 

هم أعراق هم   بناء ال ألربما  . العدائها

عندما الترغب  . مثال لهذه الظاهرة  

بناء العراق  أالحكومة العراقية بدمج    

يجاد مكان  إفي القوات المسلحة او ب    

خر مقبول لهم، سيكون من الحيوي      آ

ــدة   أ ــات المتح ــستمر الوالي ن ت

ن تستمر  أ و بمساندتهم ودعمهم مالياَ  

في الضغط على كال الجانبين لتقديم      

الـضرورية  التعهدات والتنـازالت    

ــي المجتمــع  ــدمجهم ف ــسماح ل لل

ــة ــسياسة العراقي ــد إ. وال ن تواج

التحالف في منطقة المدن الخمـس      

 للتوسط لحل التوترات بـين      ،حرج

بالذات ،  االحزاب السياسية الحاكمة  

المجلـس االعلـى والحركـات      بين  

فـي   . السياسية المعارضة الناشئة  

ــى التحــالف  ــشمال، يجــب عل ال

االستمرار في   ،والمسؤولين المدنيين 

دعم جهود البعثة الخاصـة لالمـم       

المتحدة في التوسـط فـي النـزاع        

عادة إتلعب فرق   . العربي -الكردي

ــي  ــة ف ــستقلة والمدمج االعمارالم

 حرجة فـي    دواراَأالمحافظات كذلك   

التوسط بـين الحكومـات المحليـة       

والمحافظات والحكومة الوطنية، التي 

ر بعـد، آليـات للتواصـل       لم تطوّ 

ن تركيبة من هذه الفرق     إ. علوالتفا

،  مهماَ مراَأالمستقلة والمدمجة تعتبر    

عادة االعمار تساعد حكومات    إفرق  

المحافظات للعمـل والتفاعـل مـع       

الحكومة الوطنية، بينما تساعد فرق     

عادة االعمار المدمجة، المحليين في     إ

. التفاعل مع حكومات المحافظـات      

 فـي   هذا النموذج الموجود حاليـاًً    

ع، ن يتوسّ أ، يجب   المواقع فقط بعض  

بالذات الى منطقة المـدن الخمـس،       

عـادة  إحيث التوجد هنـاك فـرق       
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االعمار المدمجـة وتوجـد الفـرق       

، المستقرة في الحلـة   المستقلة فقط،   

 مع   لديها تفاعل محدود جداً    وعموماً

حكومات المحافظـات، التـي مـن       

 .ن تقدم لها المشورةأالمفترض 

 تحـسين   المواصلة الحثيثة لجهود    - ت

حـدى  إ .حكم القانون في العـراق    

االسباب التي تدعو الـى ضـرورة       

توسط القـوات االمريكيـة واالمـم       

المتحدة  والمسؤولين في العـراق،      

ن النظام القضائي العراقي لـم      أهي  

، لذلك لـيس هنـاك      يفعل لحد اآلن  

 للقيام بمثل هذا     معتبراً  قضائياً نظاماً

ن العملية السياسية لـم     إوالتوسط،  

تنضج بما فيه الكفاية للتوسط فـي       

 .النزاعات السياسية بين االحـزاب    

خير للقضية المثارة ضد    االنهيار األ 

الوكيل السابق لوزارة الصحة، مـا      

 مثال على القدرة االجراميـة      هو االّ 

سلوب المافيا لجيش المهدي، على     أب

تهديد الـشهود والقـضاة، وعلـى       

المشاكل المتبقية في تأسـيس حكـم       

ستشاريوا إعمل  . ن في العراق  القانو

التحالف وقواته وبشدة لحـل هـذه       

المشاكل، التي تعتمد قسم منها على      

عمق وخفض الترهيـب    أمن  أيجاد  إ

 . والجريمة المعتمدة على المافيـا    

يجب مضاعفة جهودنـا فـي هـذا        

ــع  ــة م ــل وبجدي المجــال، والعم

العراقيين على بناء مجمعات قضائية     

ـ      دعين آمنة، لتدريب القـضاة والم

ــامين، و ــشورة إوالمح ــاء الم عط

للحكومة العراقية والـشرطة فيمـا      

تطــوير طــرق التحقيــق بيتعلــق 

الجنائي، والمختبـرات الجنائيـة ،      

والمتطلبات االخرى لنظام قـضائي     

 .حديث

االستمرار وتوسيع جهـود تـوفير        - ث

فرص العمل على المـدى القـصير       

والتطور االقتصادي،  بينمـا تـتم       

ذلك فـي بنـاء     مساعدة العراقيين ك  

قتصادي متواصل على   إقاعدة لتقدم   

عـادة دمـج    إاليمكن  . االمد البعيد 

الشباب العراقي، في المجتمع بـدون    

توفير فرص عمل لهم، هؤالء الذين      

و كانوا ضحايا،   أغلبهم في ،    أشارك  

غواءهم من قبل الميليـشيات     إو تم   أ

 .واالرهابيين ومجموعـات التمـرد    

 دعـم   منهم اليستطيعون المتزوجون  

اب اليـستطيعون   عوائلهم، والعـزّ  

نهم غير قـادرين علـى      الزواج، أل 

نهم أمام عوائل خطيباتهم، ب   أاالثبات  

مـور معاشـهم    أيستطعيون تـدبير    

منظمـة التنميـة    تعارض  . نفسهمأب

وبضمنها الوكالة االمريكية   ،  الدولية

يجاد إجهود  ، عموما ً  للتنمية الدولية 

فرص عمل قصيرة االجـل وغيـر       

 عن ذلك االستثمار     بدالً مفضلةًثابتة،  

قتـصاديا   إفي مشاريع، تخلق تطوراً   

هذه المـشاريع   . اًبعيد االمد ومستقر  

ولكننا . مهمة ويجب تمويلها وتنفيذها   

فتتاحهـا  إالنستطيع االنتظار لحـين     
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المعيشة أسباب  توفير  . وبدأها بالعمل 

للعــاطلين العــراقيين، هــو قــسم 

عادة تكامل المجتمـع    إ منضروري  

عطاء فرص النجاح لعدد    إعراقي و ال

وسيقلل كذلك من   . كبرمن العراقيين أ

ن أ الـذين يمكـن      غضب الـشباب  

ن يستأجرهم  أينجذبوا نحو العنف او     

ستخدم القادة  إلحد اآلن،   . المتطرفون

برنامج القادة  العسكريون االمريكان   

، لخلق مثل فـرص     للتمويل الطارئ 

ولكن هذا . العمل القصيرة االجل هذه

ض للخطر مـن قبـل      نامج تعرّ البر

تمرير قانون  رفض الكونغرس على    

، المخصصات الضرورية االضـافية   

فراغ هذا البرنامج مـن قبـل       إوتم  

 مـا تـم   ، غالباً بناء العراق أبرنامج  

بنـامج  طـار   إدفع المبالغ خـارج     

سيتم التطرق لتفاصـيل    (  الطوارئ

االسـتمرار  ). هذه المـشكلة الحقـاً    

وزيـادة  بتمويل برنامج الطـوارئ     

داة فعالة  أمستواه، ضروري لتوفير    

 ما يقـول    غالباً - للقادة االمريكـان  

فـضل  أن الدوالرات هي    إالجنود،  

 .رصاصات هذه الحرب

التنفيذ الجدي لبرنامج نزع سـالح        - ج

عادة دمج الميليشيات، باالستفادة    إو

 االمريكية للتنمية   من موارد الوكالة  

، المتـوفرة حاليـا     )يوساد(الدولية  

 السـباب تتعلـق    . هذه الجهود  لمثل

بتمريــر القــانون، ســمحت وزارة 

بتفسير قانوني  الخارجية االمريكية   

 لقـانون المخصـصات،     غريب جداً 

ستخدام المخصصات التي تـم     إلمنع  

لبرنامج نزع سالح    تخصيصها سابقاً 

بنـاء  أ، ودعم مبـادرة     الميليشيات

ن هــذه أل. من ذلــك بــدالًَالعــراق

بربقليل مـن   كأالمبادرة في الحقيقة    

، هـذا القـرار     برنامج نزع السالح  

عادتـه،  إ، ويجب   غير مقبول بالمرة  

جراء تنفيذي او عن    إما عن طريق    إ

ن هـدف  إ. خـر آطريـق تـشريع   

قرارنزع سالح الميليـشيات هـو،      

توفير الموارد للمتمردين الـسابقين     

ســلحتهم ألتــشجيعهم علــى تــرك 

اليمكن السماح  . وااللتحاق بالمجتمع 

يمنعـون  ن الذين   يلقانونين ا يللمفسر

 على المقاتلين   نفاق المال االمريكي  إ

 .باالستمرار السابقين

تأسيس مساواة أكبر فـي عالقـات         - ح

 .االمريكان مـع الـسنة والـشيعة      

ن أ، ب يشتكي الشيعة في الجنوب غالباً    

السنة يـستقيدون مـن المـساعدات       

ااالمريكية بشكل غيـر متناسـب،      

ق تتدفق تلك المساعدات على المناط    

ن أيجـب   . التي قاتل فيها االمريكان   

، عـن   تعلن الواليات المتحدة علنـاً    

رغبتها في توفير هذه المساعدات في      

يجب على  . المجتمعات الشيعية كذلك  

ن تطلب وعلى الكـونغرس     أاالدارة  

ضـافية،  إل مساعدات مالية    ن يخوّ أ

نها لعبة صفرية   أبحيث التبدو على    

ن تعلـن سـفارة     أيجب  . المجموع
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رسال إيات المتحدة عن رغبتها ب    الوال

عادة االعمار في المحافظـات     إفرق  

المستقلة منها والمدمجة الى منطقـة      

بــصحبة قــوات ، المــدن الخمــس

مريكية قتاليـة ضـرورية لتـوفير       أ

هـذا التواجـد    .الحماية والدعم لهـم   

سيسمح للواليات المتحـدة بتأسـيس      

كثـر شـمولية مـع      أكبر و أحوار  

كثر بـذلك   أ المجتمع الشيعي، شبيهاً  

وكـذلك  ،  الذي تم تطويره مع السنة    

ضعاف قبـضة القـادة     إسيساعد في   

واالحزاب العراقية الغير شعبية في     

همية فـي   أكثر المناطق   أواحدة من   

نطبـاع حياديـة    إسيعزز من   . البلد

مريكا ورغبتها الشديدة في مساعدة     أ

جميع العراقيين وعدم رغبتها فـي      

ة وسيسمح للقـاد  . تشجيع المحسوبية 

فضل للمجتمعـات   أاالمريكان بفهم   

. كثر مما هو عليـه اآلن     أالشيعية،  

وسيساعد على موازنـة الجهـود      

االيرانيــة اليجــاد قــدرة تطــوير 

قتصادي في الجنـوب الـشيعي ،       إ

 .  لحد اآلناالمر الذي كان متروكاًَ

األصرار على القائمة المفتوحة في       - خ

ــالس   ــة لمج ــات القادم اإلنتخاب

ا الموضـوع   صبح هذ أ .المحافظات

 للجدل المتزايد بين العراقيين،     مثيراً

غلبهم صار يفـضل اآلن نظـام       أو

ولكـن الواليـات    . القائمة المفتوحة 

ن تلقي بثقلها لتشجيع    أالمتحدة يجب   

هذا االتجاه كذلك، مع مساعدة االمم      

 .المتحدة

على الكرد بقبول التـسوية      الضغط  - د

 عتقـد الكـرد   أ .لصالح العراق ككل  

عنه  نهم حليف الغنىً  ألفترة طويلة ب  

والَ ، ومـن    أ لالمريكان، ضد صدام  

ثم ضد العنف والفوضى فيما بعـد       

وواصلوا .  في العراق العربي٢٠٠٣

جندة متطرفة تطالب بالحد االعلـى      أ

من درجـات الحكـم الـذاتي مـن         

وحصة عاليـة   ،  الحكومة المركزية 

وفـي الحقيقـة     (  من الموارد النفط  

ارد كذلك سيطرة مستقلة على المـو     

سـتعادة  إالنفطية في كردسـتان، و    

التي تشمل  " عظمأكردستان  " حدود  

كركوك ولكن تشمل كـذلك     ليس فقط   

مناطق كبيرة من محافظتي نينـوى      

المقاومة الكرديـة تـشكل     . وديالى

 ،  المانع الرئيسي لتمرير قانون النفط    

ودفــع قــوات الميليــشيا الكرديــة 

والمستوطنين الى المناطق العربيـة     

 وديالى مما عجل بالعنف     من نينوى 

. وعدم االستقرار في تلك المنـاطق     

كثر أصبح نجاح العراق العربي     ألما  

ن أالـضروري   ، صار مـن     حتماالًإ

ن أ بـدل    ،يتعهد االكراد بهذا النجاح   

لعـب  . عنـه  يحاولوا البقاء بعيدين  

جـالل  القادة االكراد، مثل الـرئيس      

بـرهم   ونائـب الـرئيس      الطالباني

مة لتمكين العراق    مه دواراًأ،  صـالح 

القادة واالفراد اآلخرون   . من النجاح 
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. قل مشاركة في هذا الجهـد     أكانوا  

ن أن يتغير هذا الوضع، يجب      أيجب  

صـدقاءنا  أتساعد الواليات المتحدة    

فـضل لمـصالحهم    أالكرد في فهم    

 ين تقع؟أالحقيقية و

المساعدة في بناء المجتمع المـدني       - ذ

 .العراقي وأنظمة الحزب الـسياسي    

 ناشئة  ،قى العراق ديمقراطية شابة   يب

. من عقود من الحكـم االسـتبدادي      

ليست لديه تقاليد المجتمع المـدني      

الحديثة والـسياسة االنتخابيـة او      

الثغـرات فـي    . االحزاب السياسية 

دت الـى   أطريقة التصويت، التـي     

نتخاب المحافطين الحاليين ومجلس    إ

 ،عاق تطور سياسة حقيقية   أالنواب ،   

زيـز سياسـية الهويـة      بتقوية وتع 

المعتمــدة علــى الطائفــة الدينيــة 

التطورات الجارية علـى    . والعرقية

رض الواقع في العراق، تدل علـى       أ

 هـذه، ولكـن     تآكل سياسة الهوية  

سيحتاج العراقيون الى المـساعدة،     

مواضيع تجاه  إلقلب تلك التطورات ب   

. حقيقية تعتمد على نظام سياسـي     

ويلة لدى الواليات المتحدة تجربة ط    

مع مثل هذا النظام وتستطيع ويجب      

يـة مجموعـات   ن تقدم المساعدة أل أ

حـزاب  أعراقية مهتمة ، لتطـوير      

يجـب  . سياسية على قواعد متساوية   

على الحكومة االمريكيـة والـشعب      

االمريكي والمنظمات غير الحكومية    

الدولية كذلك، زيادة جهودهم لتطوير     

داء االعـالم   أ. مجتمع مدني عراقي  

ي معقول وجيد، ولكـن مـن       العراق

. كبـر أن يتلقـى مـساعدة      أالممكن  

البرامج االقتصادية التي تركز على     

 تعزيز الطبقة المتوسـطة العراقيـة     

جيدة، ولكن يمكن فعل المزيد فـي       

يحتاج العراقيون بالذات   . هذا المجال 

ـ      م تـشكيل   الى مساعدتهم فـي تعلّ

ستخدام منظماتهم غير الحكوميـة     إو

لمشتركة، خارج  لمتابعة مصالحهم ا  

لمـا  . الهيكل الحكومي او العشائري   

كانت التعددية والشمولية والمجتمـع     

مستلزمات ضرورية   المدني الفعال، 

 كان لزاماً لعمل النظام الديمقراطي،    

على الواليات المتحـدة والـشركاء      

ن تعمل كل ما    أالدوليين والمنظمات   

 . يمكن لتطويرها

قـوات  الجهود المتواصلة لتحسين نوعية ال     .٣

  االمنية العراقية ومساعدتهم في التوسع

كان تطور ونمـو    . الجيش العراقي   - أ

الجيش العراقـي خـالل العـامين       

، وهـو يتـسارع     الماضيين ملحوظاً 

ن أيجب على الواليات المتحدة     . اآلن

تضاعف جهودها ولكن كذلك عليها     

ف هذه الجهود مـع الحقـائق   ن تكيّ أ

ن قابليـة الجـيش علـى       إ. الجديدة

وتعليم جنوده وقادته قد نمت     تدريب  

وتوسعت قدرته بـشكل    بشكل مثير،   

 الوحـدات   واسع على القيام بتدريب   

ن فرق التدريب   إ. على مستوى لواء  

العسكرية المدمجة الزالت لها قيمتها     



 التحدي الصهيوين                  )٥-١٧٩ (مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                        ٢٣  من٢٠                                         ٢٠٠٨ -حزيران       

 

 وفي  تقديم المشورة للقادة  في مجال   

ربط الوحـدات العراقيـة بـالقوات       

 فـي    آخـراً  ولكن تحسناً . االمريكية

راقي سوف لـن يكـون      الجيش الع 

. ضـافة مـدربين آخـرين     إبسبب  

التحديات الرئيسية اآلن هـي فـي       

ترقية ورفـع مـستوى المعـدات       

 وتحسين قدرتها على النقل     العسكرية

ن وزن  إ. واالحتفاظ بوحداتها القتالية  

تجاه إر ب خذ يتغي أالجهد االستشاري   

وزارة الدفاع والمستويات االعلـى     

ات الفــرق، القيــاد(  فــي القيــادة

العملياتية، قيادة قوات المشاة العراقية 

هذا الجهـد   ). وهيئة االركان العامة  

اليتطلب قوة عاملة كثيفة كمـا هـو        

الفريـق التـدريبي    الحال مع جهد    

ولكنه يتطلـب مجموعـة     ،  المدمج

 مـن المهـارات ، مـن        خاصة جداً 

 .الصعب الحصول والعثور عليها

وصـت  أ .الشرطة الوطنية العراقية    - ب

 بحل الشرطة الوطنيـة     "زلجنة جون "

ختراقها من قبـل    إبسبب طائفيتها و  

القوات المتعددة  . عناصر الميليشيات 

 العراق، قررت العمل مع     –الجنسية  

الحكومة العراقية لحل هذه المـشكلة      

ـ لطالما كان ن  . خرىأبطريقة   وذج م

 العـراق   –القوات المتعددة الجنسية    

ولكن لدى الشرطة الوطنية     . ناجحاً

ـ  طريقاً تـستطيع  ن  أ قبـل     ، ويالً ط

 بايجابية فـي المـسؤولية      ةشاركالم

قوات التحـالف   . االمنية في العراق  

ستستمر باالشتراك معهم عن قـرب      

الزال مــن . وســتراقب نــشاطاتهم

المرغوب به، نقـل كـل وحـدات        

الشرطة الوطنية الى خارج بغـداد ،   

، والـى منـاطق     اذا كان ذلك ممكناً   

قـل  أئفية تكون فيها بقايا النزعة الطا  

 التحدي االولي في الـشرطة      خطراًَ

تجذير العناصر  الوطنية، يستمر في    

 بـدل   ختراق الميليشيات إو الطائفية

ز علـى   نركّن  أيجب  . زيادة كفاءتها 

هذا االمـر، حتـى تطمـئن قيـادة         

ن الـشرطة الوطنيـة     أالتحالف من   

تستطيع العمل كقوة مهنيـة غيـر       

 .طائفية

ــة  - ت ــشرطة العراقي ــشرطةإ. ال  ن ال

لمحلية وفي المحافظات هي غيـر      ا

متماثلة من ناحية الطائفية ومشاركة     

حيثمـا تتواجـد    . االحزاب والفعالية 

قوات التحالف، نراهم قادرين بشكل     

دراك مثل هذه التحديات    إفضل على   أ

لدى الشرطة، والشواهد الحالية على     

خطــاءهم لــدى أعـدم مهــارتهم و 

عنـدما  . المحافظين والقادة الوطنيين  

وات التحالف، يفقدون قدرتهم    تغيب ق 

ن الحل الذي   إ. على مراقبة الشرطة  

 ، لفرق يتطلب قوى عاملة مكثفة جداً

التدريب المتناثرة للشرطة عبر البلد،     

ن فرق  إ. سوف لن يحل هذه المشكلة    

التــدريب المدمجــة العاملــة فــي 

 التي ال تتواجد فيها قـوات       ،المناطق

التحالف بشكل مـستقل، التـستطيع      
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سـتخباراتها  إعموم تطـوير    على ال 

الخاصة، وبالتالي فهمهـا المـستقل      

ولذلك يكـون مـن     . للوضع المحلي 

دراك إ عليهم ليس فقط     الصعب جداً 

السلوك الطائفي او المنحاز،  ولكـن   

ثبات ذلك الي شخص خارج سلسلة      إ

ن الوضع االمني   إ. القيادة االمريكية 

 العـراق، لـيس      منـاطق  غلبأفي  

ـ       شرطة الوضع الـذي تـستطيع ال

المحلية التركيز عليـه او معالجتـه       

االرهاب والتمـرد يـشكل     . كشرطة

 من الموصل الـى البـصرة،       تهديداً

ن أوحتى الشرطة المحليـة يجـب       

تستمر بالنظر الى نفسها كجزء مـن      

قوات مكافحة التمرد واالرهاب فـي      

سـتمرار  إومـع   . المستفبل المنظور 

التحسن االمني، سيكون من المناسب     

 الشرطة المحليـة فـي      شراكإكثر  أ

برامج تحسين قابليتهم علـى القيـام       

تحـسن النظـام    . بوظيفتهم كشرطة 

 القضائي في العراق يعتبـر حرجـاً      

 .كذلك في هذا المجال

تظهر القـوات العراقيـة      .المعدات  - ث

رغبة متزايـدة بـشراء المعـدات       

االمريكية بدل المعـدات الـصينية      

والكتلة السوفييتية، االسهل صـيانة     

تبدو هذه  . ق العالمي للسالح  في السو 

الرغبة واضحة فـي تزايـد تعهـد        

 الجـيش   خصوصاًالقوات العراقية،   

ن يـستطيع   أ، الذي يجـب     العراقي

ن أوالعمل مع القـوات االمريكيـة،    

 للواليـات    عـسكرياً  يصبح شريكاً 

سـتمرار  إ.  لالعتماد قابالً،  المتحدة

 همية كبيـرة جـداً    أهذه العملية له    

ســتخدمت إ .للمــصالح االمريكيــة

برنــامج المبيعــات وزارة الــدفاع 

، الخارجيــة االمريكيــة العــسكرية

 من التعبير عـن المخـاوف       كجزٍء

المتعلقة بالفساد والقيود البيروقراطية    

ولكن هذا البرنامج لـم     . جهزتهاأفي  

ثنـاء  أ لـدعم الجـيش      يكن مخططاً 

وفق جدول زمني، ويشعر    والحرب  

حباط متزايد من بـطء     إالعراقيون ب 

يجب على حكومة الواليات    . مليةالع

ن تعطي االولوية لتحـسين     أالمتحدة  

سرعة وكفاءة هذا البرنامج للعـراق      

 . مستطاعكبر حٍدأالى 

تفاقية أمنيـة طويلـة االمـد مـع         إتأسيس   .٤

مـر  أمنية طويلـة االمـد،      أتفاقية  إ. العراق

ضروري من الزاوية القانونية للسماح للقوات      

نتهـاء  إ بعـد    االمريكية بالبقاء في العـراق    

صالحية قرار مجلس االمن في نهايـة هـذا         

ولكنها ضـرورية كـذلك للمـصالح       . العام

هدافنا هي،  أحدى  إن  أل.االمريكية في المنطقة  

 في   ومعتمداً  مستقراً ن يصبح العراق شريكاً   أ

هذه االتفاقية مـن الواضـح      ،  الشرق االوسط 

ولكنهـا مهمـة كـذلك      . نها تحقق مصالحنا  أ

تفاقية ثنائية مـع    إبدون   . الستقرار المنطقة 

يقلـق  من الطبيعـي أن     الواليات المتحدة ،    

منه ، وسينجر الى بناء قـوات       أالعراق على   

 لحماية العـراق مـن      ،عسكرية كافية بنفسه  

ن قوات بهذا الحجم والقدرة، وبدون      إ. جيرانه
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شراف عن طريق تواجد القوات االمريكيـة       إ

 فـي   ن تشكل تهديداً  أ في العراق، يحتمل جداً   

.  خائفـة ومتـوترة    ساساًأ  هي   المنطقة، التي 

الجيران، وبالذات ايران ، ستحاول كبح ذلك       

التهديد النامي منذ البداية، بدل الـسماح لـه         

مريكا العراق أاذا ما غادرت . بالتطور الكامل 

منية، سيدخل  أعطاء بغداد ضمانة    إمع رفض   

ثـارة عـدم    إتجاه  إالعراق في طريق طويل ب    

فساد كـل مكاسـبنا     إ المنطقة و  االستقرار في 

  .التي حققناها بصعوبة بالغة

  الموارد المطلوبة  

ن أنسحاب القوات االمريكية من العراق يجـب        إ

مريكا أستثمرت  إ. مريكياًأ ستراتيجياًإ اليكون هدفاً 

الكثير من الدماء واالموال في العـراق لمتابعـة         

والتـي  ،  صبحت اآلن في المتناول   أاالهداف التي   

مننا أن بشكل كبير وضعنا الجيوستراتيجي و     ستحّس

نجـاز هـذه    إن يكـون هـدفنا      أيجب  . الوطني

ن الحجم الغير كافي لقـوات المـشاة        إ. االهداف

تجاه تنميتها خالل   إاالمريكية والخطوات البطيئة ب   

ستخدام ملحوظ فـي    إي  أن  إالسنين القادمة تعني،    

  الذين ضحوا تواً   جهادإبالضغط و العراق سيستمر   

ن ثمـن هـذا الجهـد       إ. جل وطنهم أثير من   بالك

  والعائـدات  ولكن الفوائد  كذلك،   سيكون ملحوظاً 

ن النقطـة   إ. ستعيد دفع التكاليف عندما نـنجح     

العبـئ  :  هي جهاد العسكري الرئيسية في فهم اإل   

لوية في العـراق لـسنة      أاالضافي لالحتفاظ بعدة    

شبه، من غير المحتمل بشكل غيـر       أخرى او ما    أ

نتعـاش  إاالخـتالف بـين      ،يكـون ن  أعتيادي  إ

ولكن تواجـد او    . نهيارهاإالمؤسسة العسكرية و  

حد االلوية، عندما تكون مستويات القـوة       أغياب  

 من الحـد المطلـوب      قل قليالً أاالمريكية عند او    

ن يـؤدي الـى الفـشل       أالحقيقي للنجاح، يمكن    

 اًكثـر أ والهزيمة التي ستجر الى ماالنهاية دماراً     

العبئ او التدوير االضافي لعـدد       من ذلك    ،لجيشنا

  .لويةمن األ

ن النقاش المتزايد الذي يثيره معارضوا الحـرب        إ

ن أننا يجب   أوقادة الجيش في الواليات المتحدة، ب     

جـل  أ من   ،سرعأنسحب قواتنا من العراق بشكل      

خـرى  أقادرين على االستجابة لمشاكل     ن نكون   أ

العراق هو الصراع   . ، هو نقاش غير معتبر    مهمة

جله الواليات  أهمية الذي تقاتل من     أكثر  لوحيد األ ا

الواليات المتحدة التنظر الى حرب     . المتحدة اليوم 

خـرى  أية دولة   أن  أية دولة، واليبدو    أخرى مع   أ

 مراًأنه  أاليبدو  . ز نفسها بنشاط للهجوم علينا    تجّه

ن نخاطر بالهزيمة في حرب حرجـة       أ مستحسناً

ن جـاهزين   نقاتل فيها  اآلن حقيقة، لكـي نكـو        

ن إ. الحتماالت غير مطروحة على المدى القصير     

. اًحيوي يكون   خرى  أ، مرة    العملي سؤال المقياس 

مكانية الحرب مع ايران او     إاذا ما كنا قلقين حول      

ن أ، يجـب    نهيار باكستان او كوريا الـشمالية     إ

ن سحب لواءين او ثالثة من العراق       أ ب نتذكر دائماً 

  كبيـراً   يشكل فرقاً  خالل السنة القادمة، سوف لن    

ي مـسارح   أللقوات المطلوبة للـصراعات فـي       

ن سحب خمـسة    إ. تتطلب بسرعة مئات االلوف   

 من الحنود من العراق سوف      لفاًأعشر او عشرين    

اليعني زيادة خياراتنا االستراتيجية في مثل هـذه        

ن تحتاج الى التحـشيد     أالتي يمكن   ،  الصراعات

في حالـة   . الفوري والكامل لكل الهيكل العسكري    

ن أي صراع يحتمل    أضافة الى ذلك،    باال ايران ، 

زيادة العنـف فـي      الى   ،يؤدي في لحظة واحدة   

.  هنـاك  العراق وزيادة في الهجمات على جنودنا     
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ن هجوم ايران سوف لن يكون علـى كادرنـا،          أل

 ،العراق هو المسرح الرئيسي لمثل هـذا الكفـاح        

ك، كثر هناأوسيكون من المنطقي االحتفاظ بقوات 

ن أاذا ما كنا نخشى الصراع مع طهـران بـدل           

  .نقللها

ن  في العـراق، وأل    صبح اآلن ممكناً  أن النجاح   أل

مننا الوطني، فتحقيقه   أن يؤثر على    أالنجاح يمكنه   

يـشكل االولويـة القـصوى لجيـشنا        ن  أيجب  

ل ن يموّ أ، وهذا الجهد يجب     ولسياستنا الخارجية 

 للنجـاح   ن المتطلبات الغير حركيـة    إ. بما يناسبه 

  : تتضمن

 توسيع وتمديد برنامج الطوارئ •

زيادة تمويـل الوكالـة االمريكيـة للتنميـة          •

ومالحظة القيود القانونية علـى     ) يوسيد(الدولية

 برنامج نزع سالح الميليشيات

ستخدام االفراد إاالستمرار في جهود تعريف و •

عادة االعمـار   إالمدنيين الكفوئين من قبل فرق      

عطـاء المـشورة    إد  في المحافظات ، وجهـو    

 للحكومة العراقية

 أيفـضل   ( بناء العراق أاالستمرار في تمويل     •

برنـامج نـزع سـالح      طـار   إيكون خـارج    

طار برنـامج   إن يكون خارج    أ بدل   الميليشيات

 )الطوارئ

تأسيس وتوسيع البرامج الحاليـة لمـساعدة        •

، وتـشمل   مؤسسات المجتمع المدني العراقـي    

ب الـسياسية   المنظمات الغير حكومية واالحـزا    

 ووسائل االعالم

ن المتطلبات الحقيقية لجيش غير مجهد مـن        إ •

ستراتيجية مسؤولة التقبل مخاطر كثيرة     إجل  أ

ن تكون بين سبعة عـشر   أيحتمل   ،في العراق 

. ٢٠٠٨ خـالل     قتاليـاً  وتسعة عشر لـواءاً   

ل جيش الواليات المتحدة هـذا      ن يتحمّ أاليمكن  

لى ضافي ع إ بدون فرض عبئ وثقل      ،المستوى

ن خفـض القـوات     إ. ساسـاً أالقوة المجهـدة    

 مع االمريكية في العراق الى خمسة عشر لواءاً

عـادة  إبعد مـن    أحلول تموز هو في الحقيقة      

. نهيار حقيقي للوضع في العراق    إالنظر ومنع   

رت سلـسلة مـن     ن القيادة العسكرية قد طوّ    إ

 التي تجعل   ،جراءات تهدئة المخاطر  إالخطط و 

 ذلك المستوى من االلتـزام       على النجاح ممكناً 

فتراضـات  إولكن فقط اذا ما برهنت      والتعهد،  

  واذا ما ظهرت تحديات      ،كثيرة العدد  صحتها   

كامنة وكيدة  أالمخاطرة  ن  إ. قليلة غير متوقعة  

لـيس  ،  في التخفيض الى خمسة عشر لـواءاً      

 للتخطـيط لهـذه النقطـة مـن         هناك تبريراً 

ــافية فـــي  . ٢٠٠٨التخفيـــضات االضـ

ن أفتـراض   إتيجية الصحيحة تتطلـب     االسترا

 ستبقى في العراق الى نهاية      خمسة عشر لواءاً  

مكانية زيادة طفيفة   إعتبار  إفترة الرئيس بوش و   

للمساعدة في توفير االمن الجراء االنتخابـات       

. او االستجابة لالزمات، بالذات في الخريـف      

عادة تقييم متطلبات   إليس من المنطقي محاولة     

تجاه تخفيضات  إ، مع عين ب   القوات في العراق  

عالن نتائج االنتخابات المحليـة     إحتى   ،خرىأ

ومعرفة تبعاتها على الوضع االمنـي بـشكل        

االمر الذي سوف لـن يحـصل قبـل          واضح،

النقطة الطبيعية القادمـة    . مغادرة بوش لمكتبه  

ن أهي  ،  لمراجعة متطلبات القوات في العراق      

ن أ و دارة الرئاسة القادمـة   إبداية فترة   تكون  

تكون كجزء من مراجعة عامة للوضـع فـي         

  .العراق والشرق االوسط عموماً

  


