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  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

  

  :مقدمة العدد
 وهي منشورة فـي     ،ركز بروكينغز مإستراتيجية مهمة منشورة في موقع       قالةمل  وتلخيص  ترجمة في هذا العدد  

  : األفكار التالية، ويالحظ هنا التركيز على  تايمز األمريكيةاألصل في صحيفة الواشنطن

 ٢٠٠٦، ولكن مع إسترجاع مشاهد الحرب االهلية فـي          وضع أفضل اآلن  أصبحت القوات العراقية في      -

  ؟ر طائفية بشكل كامل، هل أصبحت هذه القوات وطنية وغيليس من المؤكد اآلن، ٢٠٠٧وأوائل 

 لتحمـل   ليـست مـستعدة تمامـاَ     ، ولكن بشكل عام هذه القـوات        تحّسن وضع القوات العراقية اآلن     -

 /المسؤولية بشكل واسع وحتى في المناطق الهادئة

حتى في  واليمكن أن ننسحب كلياً من أكثر المناطق ،         .  وتكتيكاتها دائماً  فالقاعدة وغيرها تغّير أساليبها    -

 .نغضون العام او العامين القادمي

نحتاج الى زيادة حضورنا ، ليس فقط في الموصل وكركوك، ال وبل في الجنوب كذلك، لحماية البصرة                  -

 .ولضمان إنتاج النفطمن الميليشيات والعصابات والنفوذ االيراني، 

 من القوات في العراق، خـالل الـسنين القليلـة           ٣٠,٠٠٠ الى   ١٠,٠٠٠: من المحتمل أن نحتفظ ب     -

حماية المنطقة الخضراء، تدريب القوات العراقية، االستعداد لضرب أي          :ت، النجاز ثالث مهما   القادمة

إما في الكويـت أو فـي المنـاطق         ظهور جديد للقاعدة، من قبل قوات تدخل سريع أمريكية تتواجد ،            

   .الصحراوية العراقية

  :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو

http://www.brookings.edu/opinions/2008/0326_iraq_ohanlon.aspx 
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: السؤال المطروح اآلن هو ليس تفاصيل ودقائق عدد القوات الالزم سحبها من العراق، وإنما السؤال المهم هو

 :، والذي يرتبط بهذه المواضيع التاليةمستقبل وجودنا العسكري
  
  ؟ةئفياهل أصبحت أقل ط -القوات األمنية العراقية

  ؟فياَامحّددة جفر: المرحلة القادمة من التخفيضات

  هل يحتاج الجنوب الى مساعدة االمريكان؟

 ؟بذلك هل نستطيع القيام: في االفق مواجهة االرهاب
  

 وأوائل ٢٠٠٦وضع أفضل اآلن، ولكن مع إسترجاع مشاهد الحرب االهلية في أصبحت القوات العراقية في 

  ؟هل أصبحت هذه القوات وطنية وغير طائفية بشكل كامل، ليس من المؤكد اآلن، ٢٠٠٧
  

        غضون العام هل إن التحسن االمني في بعض المناطق مثل االنبار، يمكّننا من تركها كلياً في 

  او العامين القادمين؟
  

 ولكن بشكل عام هذه القوات ليست مستعدة تماماَ لتحمل المسؤولية تحّسن وضع القوات العراقية اآلن،

  بشكل واسع وحتى في المناطق الهادئة
  

نسحب كلياً من أكثر المناطق ، حتى في واليمكن أن ن. فالقاعدة وغيرها تغّير أساليبها وتكتيكاتها دائماً

  غضون العام او العامين القادمين
  

لحماية البصرة من نحتاج الى زيادة حضورنا ، ليس فقط في الموصل وكركوك، ال وبل في الجنوب كذلك، 

  الميليشيات والعصابات والنفوذ االيراني، ولضمان إنتاج النفط
 

أصبحت فكرة سحب القوات االمريكية من العراق، أو سحبها الى خارج المدن والمناطق المكتظة بالسكان، 

  تحظى بقبول واسع
 

خالل  من القوات في العراق، ٣٠,٠٠٠ الى ١٠,٠٠٠: وإعتماداً على هذه الفكرة، من المحتمل أن نحتفظ ب

  :، النجاز ثالث مهماتالسنين القليلة القادمة
 

حماية المنطقة الخضراء، تدريب القوات العراقية، االستعداد لضرب أي ظهور جديد للقاعدة، من قبل قوات 
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  إما في الكويت أو في المناطق الصحراوية العراقيةتدخل سريع أمريكية تتواجد ، 
 

ألن القاعدة سوف لن تكون لها مناطق محّررة خاصة بها ، كما كان  .لمهة االخيرة فقدت مببراتها واليمكن تبنيهاا

، وأصبحوا جزءاً منهم، وهذا ما يتطلب قد ذابوا في السكان والناسعليه الحال في الفلوجة والرمادي، وإنهم 

  سياسة خاصة
 

         معينة للتخفيض صعوبة وضع سياسةمع االخذ بعين االعتبار، النقاط المارة الذكر، تتبين لنا 

   العسكري في العراق
 

  ن لدورنا في أكثر المناطق في البلد، وإحداث محطات أمنية مشتركة مع العراقييخفض تدريجينحتاج الى 
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خفض القوات العسكرية بعد اإلنتشار 

  األخير في العراق

 زميل أقدم في السياسة /مايكل أو هانلون : بقلم  

  ٢٦/٣/٢٠٠٨ –يمز  واشنطن تا-الخارجية 

المقدار الالزم لخفض ا معضلة نيناقش الكاتب ه

نتهاء سياسة إ في العراق، بعد القوات االمريكية

نجحت في خفض مستويات االنتشار االخيرة، التي 

  .اً بدرجة كبيرة جدالعنف

السؤال المطروح اآلن هو ليس تفاصيل ودقائق عدد 

ؤال المهم نما السإالقوات الالزم سحبها من العراق، و

والذي يرتبط بهذه ، مستقبل وجودنا العسكري: هو

  : المواضيع التالية

  قل طائفية؟أصبحت أ هل -منية العراقيةالقوات األ

بعملية تطهير طلب العام الماضي من المالكي القيام 

، للعناصر المتطرفة، واسعة في الجيش والشرطة

  .طة بالميليشياتبوالعناصر المرت

 اآلن، ولكن وضع أفضلفي راقية صبحت القوات العأ

 ٢٠٠٦سترجاع مشاهد الحرب االهلية في إمع 

هل أصبحت ؤكد اآلن، م، ليس من ال٢٠٠٧وائل أو

؟ اذا لم هذه القوات وطنية وغير طائفية بشكل كامل

و في وقت قريب أنسحابنا اآلن، يكونا مستعدين إل

متى سيكونون جاهزين، ح السؤال، ب ، سيص،جداًَ

   ذلك؟وكيف  سنعرف

  

  

  دة جفرافياَ؟محّد: المرحلة القادمة من التخفيضات

 في بعـض المنـاطق مثـل        التحسن االمني ن  إهل  

في غضون العـام او      ننا من تركها كلياً   ، يمكّ االنبار

  القادمين؟ العامين

ستمرار القتال الشديد فـي     إومثال ، على الرغم من      

 بغـداد ، فلربما بعض منـاطق      الموصلمناطق مثل   

قـوات  سـتالم ال  تكون مـستعدة اآلن إل    وضواحيها،  

  العراقية فيها المسؤولية االمنية؟

هذا التقسيم الجغرافي الينفع ن مثل إب رأيي، فوحس

ن تحس. في موضوع كيفية خفض القوات االمريكية

 هذه ولكن بشكل عاموضع القوات العراقية اآلن، 

القوات ليست مستعدة تماماَ لتحمل المسؤولية بشكل 

فالقاعدة وغيرها . في المناطق الهادئةواسع وحتى 

ن ننسحب أواليمكن . يبها وتكتيكاتها دائماًلساأر تغي

حتى في غضون العام او كثر المناطق ، أ من كلياً

  .العامين القادمين

  هل يحتاج الجنوب الى مساعدة االمريكان؟

هناك تحديات ، تجب مواجهتها، باالضافة الى 

نحتاج الى زيادة التواجد في المناطق الوسطى، 

، ال وبل الموصل وكركوكحضورنا ، ليس فقط في 

من الميليشيات  البصرة كذلك، لحماية الجنوبفي 

 .والعصابات والنفوذ االيراني، ولضمان إنتاج النفط

هل نستطيع القيام : في االفق مواجهة االرهاب

  بذلك؟

 سحب القوات االمريكية من العراق، أصبحت فكرة

رج المدن والمناطق المكتظة و سحبها الى خاأ

 على هذه تماداًإعو.  بقبول واسعىبالسكان، تحظ
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 الى ١٠,٠٠٠: ن نحتفظ بأالفكرة، من المحتمل 

 خالل السنين القليلة ، من القوات في العراق٣٠,٠٠٠

حماية المنطقة : ثالث مهماتالقادمة، النجاز 

الخضراء، تدريب القوات العراقية، االستعداد لضرب 

 سريع تدخل، من قبل قوات  جديد للقاعدةأي ظهور

و في المناطق أ الكويتما في إمريكية تتواجد ، أ

 فقدت مببراتهاالمهة االخيرة  .الصحراوية العراقية

ن القاعدة سوف لن تكون لها أل .واليمكن تبنيها

رة خاصة بها ، كما كان عليه الحال في مناطق محر

السكان ذابوا في نهم قد إ، والفلوجة والرمادي

 منهم، وهذا ما يتطلب صبحوا جزءاًأ، ووالناس

  .سياسة خاصة

ن يتتبمع االخذ بعين االعتبار، النقاط المارة الذكر، 

لنا صعوبة وضع سياسة معينة للتخفيض العسكري 

 لدورنا في خفض تدريجينحتاج الى . في العراق

منية أحداث محطات إكثر المناطق في البلد، وأ

  .نمشتركة مع العراقيي

إعادة تحديد ن نبدأ المحادثات حول أمر صعب نه ألإ

همية، معرفة كم أكثر ، واألوتعريف دورنا بالتدريج

 قرار خفض القوات "إيقاف" سيستغرق ،من الوقت

  العسكرية ، الذي سيبدأ في الصيف والخريف القادم؟


