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ضرورة المعرفة للشخصيات 

 المهتمة بالشأن العام

دماء المعرفة التي تحتاجها الشخصية في بعدها 

 ر ماديالغي

  
 
 
 

 بعدها املادي حتتاج اىل الدماء احلمراء املتدفقة يف كل أحناء اجلسم إلدامة حياا وحيويتها اليومية، 
 يف بعدها الغري مادي حتتاج اىل دماء من نوع خاص تعتمد على -ن العام  املهتم بالشأ-اإلنسان

 واألرقام القائمة على اإلحصاءات واإلستبيانات واإلستفتاءات اليت ترقى عندما تتراكم بإستمرار 
  .ظام اىل مستوى املعرفة اليت على أساسها ميكن صنع القرار وإختاذ السياسة املناسبة

 هي ما حياول مركز الكاشف إجيادها وتكوينها وبنائها من خالل التواصل مع العقل -حد جوانبها 
  ستراتيجي األمريكي ومعرفة طريقة تفكريه ومباذا يفكر وكيف ينظر اىل األمور؟
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شخصية اإلنسان يف
وكذلك شخصية 
املعلومات والبيانات
وإنت

 يف أ–هذه املعرفة 
اإل
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
للكاتـب  ،  مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية    في موقع  ين منشور ين مهم ينلموضوع في هذا العدد ترجمة   

تم التعريف بكل من    قد   و .سماند أنطوني كور  اع القرار  المعروف والقريب من صن    خبير العسكري واألمني  وال

الكاتب في الموضوع األول قرار زيادة عدد القـوات         ناول   ت .المركز والكاتب في أعداد سابقة من هذه السلسلة       

ة المـصالح ؟ وأكد الكاتـب علـى موضـوع          وهل هي كافية بدون القوات العراقية أم ال        األمريكية في بغداد  

  .عدة مرات في مقالته هذه السياسية

 ويحذر مـن    المرحلة الثانية لخطة أمن بغداد    مكانية نجاح   إؤم عن   ابعض التش الكاتب في تعليقه الثاني      بدي  يو

عدم كفاية القـوات    ويشير الى    .المصالحة السياسية ، ويؤكد على أهمية     الحرب األهلية الشاملة  نزالق الى   اإل

، وكذلك يشير الـى      الواضح الطائفيواإلصطفاف   امساإلنقويذكر  .  لبسط األمن في بغداد    قية واألمريكية العرا

: ه الحكومـة اآلن   الى ثالثة مشاكل رئيسية تواج    يشير   و .ةسامات واإلختالفات الداخلية في صفوف الشيع     قاإلن

ونظـام قـضائي    األساسية  محو الصورة السيئة لقوات األمن والشرطة وتوفير الخدمات          و المصالحة السياسية 

  .رممحت

  

  

إن تعزيز بغداد من دون شك يعني إضعاف كال من القدرات األمريكية والعراقية في مكان آخر ، وعلى الرغم 

ينتشر هلي من ان كل الكالم يدور عن إن اإلرهاب يتركز في بغداد وفي أربع محافظات أخرى ، فان النزاع األ

  بصورة متزايدة في معظم أنحاء العراق
  
  

  إن حكومة المالكي الجديدة قد وضعت الترتيب الصحيح لألولويات ولكنها لم تقدر على العمل بفعالية
  
 

ليس من المحتمل أن القوى األمريكية والعراقية تستطيع أن تفعل المزيد بمرور الوقت في بغداد ، واي مكان 

 بين  مالم يستطيعوا العمل في أجواء تكون الحركة الرئيسية فيه باتجاه صفقات سياسية جديدةآخر،

حيث يستطيع الناس ان يروا المصالحة تعمل على األقل بين الطبقات العليا من السياسيين ، ، لعراقيةالفئات ا

  وان هناك أمل ان تصبح الحكومة فاعلة أخيراً
  

العرب السنة ، العرب الشيعة ،  –إن حقيقة أن العراقيين قد صوتوا على ضوء التقسيم الطائفي والعرقي 

  ةتبقى هي الحقيقة المحرك –والكرد 
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لصدر وكذلك بين الدعوة وتزداد تعقيدات المشكلة بالتوتر والشد في داخل الشيعة نفسها ، وخصوصاً مقتدى ا

 قوالمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العرا
 
 

 في القطاعين األمني والعسكري يبدو أكثر حراجة في بغداد والمناطق غياب البعد السياسي للنجاحإن 

  ةوكذلك البصرة و كركوك  والموصل فجميعها لها فصائلها المتنامية الخاص –المحيطة بها 
 
 

الناس الفقراء يواجهون المشاكل األمنية التي تدمر . البطالة الحقيقية والمقنعة تنمو بشكل متزايد 

األعمال المحلية ، مما يجعل من المستحيل العمل في مناطق االختالط الطائفي والعرقي ، المجال الصحي 

  ي وتحدد التداخل االجتماعكسيح ، والتعليم مهدد ويجعل العديد من أشكال العيش المشترك خطرة ،
 
 

 ملموس ومن دون تقدم سياسيوتبقى الحقيقة ، على كل حال ، إن جهود تأمين بغداد قد بدأت من دون 

  قتصادية او إجتماعية أخرىإأية  فوائد 
 
 

 مع زيادة عدد القوات العراقية واألمريكية المشاركة غير كافية  لمدينة كبيرة مثل بغداديجعل هذا 

االستقطاب في الجوار حيث يستطيع اإلرهاب والميليشيات أن تجد لها ملجأ ودعماً شعبياً كما يمكنها 

األمن التي ليس لديها كذلك االنتشار واالختفاء بسهولة واخفاء السالح والبقاء بعيداً عن عمليات 

  ةإستخبارات متميز
 

لقد . لنقاط التفتيش تأثيرا أوليا تحت هذه الظروف ، ولكنها سرعان ما تصبح هدفاً او يمكن إجتيازها

 وعادة ما يختارون لتحافظ على بقائها)  الى طوائفها(تعلمت القوات العراقية أن تكون سلبية او منقسمة

 وفوضى الحمايات االصطفاف الى جانب معين في كل قضية عندما تنشأ في المدن المنقسمة والفساد

  ةأصبحت مشكلة متزايد
 
 
إن هذا عالمة حقيقية على مدى سوء الوضع الذي نحن فيه بحيث أصبحت القوات األمريكية تستطيع 

  كسب الثقة في بعض المناطق أكثر من القوات العراقية
 
ولكن ال تستطيع الواليات المتحدة الفوز بثقة الميليشيات والمتمردين اذ ستواجه بعدوانية جدية 
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في وسط مناطق السنة ومدينة الصدر فيكون هذا رمزاَ لفشل الحكومة وطبيعة القوات العراقية 

  التي ال تستحق الثقة
 
 
والسؤال اآلخر ماذا يستطيع نشر فوج السترايكر األول في بغداد أن يفعل ؟ ان إرسال عجالت مدرعة 

يحتاج الى إستخبارات غير إعتيادية ، مرة ثانية، ولكن الجيش، من خالل المدن قد يعني رمزا معينا

  ن، والرمزية ال تجلب األملتكون قادرة على العمل
 
 

 جندي أمريكي ال يمكنهم تأمين المدينة من دون المزيد من القوات ١٠٠٠٠المشكلة إن مجموع 

او ، نجاح سياسي عراقي، وليس واضحاً إمكانية إيجاد مثل هذه القوة من دون العراقية الموثرق بها 

  ةنعاش او المساعدات االقتصاديشكل من أشكال اإل
 
 

من دون الثقة العراقية بالحكومة، فان القوات األمريكية  ستصبح رمزاً لالحتالل قد يقبل به بعض 

العراقيين بحكم الضرورة ، ولكن المتمردين سيستعملونه في الحرب السياسية وان الميليشيات والقوات 

وهذا يثير سؤاالً عما إذا كان أي عدد من الجنود األمريكان  ً. سينظرون إليها باعتبارها عدواالطائفية

  ي نجاح عراقي سياسمن دون، يستطيع بالفعل أن يعمل أكثر من مسألة  تأجيل االمر
 
 

ببساطة يؤدي الى فقدان الوحدة السياسية العراقية والى فقدان الوحدة " المحتلين " المزيد من 

  ويجعل فقدان فاعلية قوى األمن الحكومية أكثر وضوحاً
 
 
اذا ما توقفت القوات األمريكية عن قتال الميليشيات والقوى المحلية ، وعناصر القوات العراقية التي 

تنحاز طائفياً في بغداد او أى مكان آخر ، فإنها  ستخسر سياسياً أكثر من ربحها على المستوى 

تقدم السياسي بل يظهر أهمية وحيوية الولن يجعل هذا األمر الموقف ميؤوساً منه ، .   التكتيكي

  ةيكما يظهر أهمية عفواً عاماً من قبل الحكومة العراقية والتسوية السياس.  العراقي والمصالحة
 
 
القوات األمريكية ال يمكنها التعويض عن التقدم العراقي في المجال األمني أكثر مما يستطيع أن يعوض 

  التقدم العراقي في المجال السياسيعنه 
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اذا ما . لن ينجح ، ولكن خسارة بغداد ستكون خسارة) او األكثر واقعية تحسين األمن ( تأمين بغداد 

 سنوات الحقة من الجهود السياسية ٥ – ٣فازت الحكومة العراقية واألمريكية فانهم سيواجهون 

  ةواألمنية واالقتصادي
 

  واذا ما خسروا فمن المحتمل انزالق العراق في حرب أهلية رئيسية
 
 

وأحد المؤشرات الرئيسية هي ، لقد خسرت الواليات المتحدة والحكومة العراقية الجولة األولى بوضوح

  ةئيسيراسب كمأن ال أحد يقول بجد إن العملية السابقة قد سجلت 
 
 

فرق " هي حقيقة أن الحكومة لم تستطع أن تظهر مستوى عال من القدرة إليقاف ، والمؤشرات األخرى

  ناألمورطة شلكما الزال الخوف مستمر من ا" الموت 
 
 

 ، بل إنها لم تبدأ بأي جهد التسوية السياسية الوطنيةلم تقم الحكومة العراقية بأي تقدم بإتجاه 

بنفس الوقت ، .  وإظهار وحدة داخلية ولو محدودة حتى بين الشيعة أنفسهملتوضيح الدستور ، 

وإزدادت النشاطات االقتصادية إستمرت في كونها غير آمنة ، ، فالخدمات في بغداد إستمرت بالهبوط

  ةريكيمواأل العراقية لم يتضح كم من الوقت ستستغرق الجولة الثانية لقوات الحكومة. البطالة 
 
 

  األولى عدم وجود تقدم رئيسي مقنع في المصالحة السياسية

  والثانية هي أن جهودها لمحو الصورة السيئة لألمن والشرطة قد باءت بالفشل

  والثالثة هي نقص الخدمات الحكومية والمحاكم ونظام محاكمة المجرمين
 
 
أن جهودها لمحو الصورة السيئة لألمن والشرطة قد باءت بالفشل الى درجة أنها ستأخذ اشهر وتتطلب 

ان . اليمكن فعل اال القليل في هذه الجولة من معركة بغداد . خطوات دراماتيكية ليكون لها تأثير فاعل 

وربما تعطي القوات ، تشارين والوحدات الشريكة قد تساعد في تقليل اإلساءات والتعسفجهود المس

العراقية انتصارات ذات مصداقية اكبر ولكنها ال تستطيع تغيير صورة القوات العراقية في الوقت 

  بالمطلو
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من األخبار السيئة الواضحة هي ان التعزيزات األمريكية ستكون محدودة الخبرة في مثل هذه العمليات 

األمنية ومع قلة تفاصيل المعلومات عن المدينة فان عليها التعامل مع االستحكامات الطائفية والفئوية 

  للمقاتلين
 
 
  الكثير يقول ان الحكومة ال تستطيع الحكم بطرق تؤمن أمنهم بل ان قواتها غالباً ما تثير الخوف لديهم

 
 
واألخبار السيئة الواضحة  األدنى من ذلك هي ان كالً من القوات األمريكية والحكومة العراقية  تترك 

 أشهر قبل أن تبدأ بجهودها ثانية ، ٦الموقف األمني في بغداد ينحدر تدريجيا لمدة ربما ال تقل عن 

 قد تستطيع أن تفعل أكثر من الحضور العدائي الذي قد يثير المصالحةملين أن االنتخابات مثالً او آ

  تمختلف الفئا
 
 
إنه لمن دواعي الصدمة أن تبدأ الجولة الثانية من دون أية معلومات عن كيفية معالجة القوات األمريكية 

والعراقية للميليشيات الفئوية والمتمردين وبال مبادرات لمحاولة إقناع الميليشيات المحلية والقوات 

او تضمين الخطة إعطاء الميليشيات األمنية المحلية لدعم العملية الجديدة وبال عفو عام ، اودفعات مالية 

  زوقوى التمرد المحلي مجموعة حواف
 
 
واألخبار السيئة المحرجة األخرى هي أن المشكلة اآلن قد تطورت خارج كل من التمرد والقتال الطائفي 

أصبح مصدراً للعنف كذلك ، خصوصاً بين ميليشيا جيش المهدي ، وهو النزاع الشيعي الداخلي فقد 

   ومنظمة المجلس األعلى بدر
 
 

تحاد كال الفئتين ضد األمريكان إليس من الواضح مدى حقيقة سوء هذه الفئوية الشيعية ومدى احتمال 

رج البصرة لقد إنتشر النزاع الشيعي الداخلي خا.او جهود الحكومة العراقية للسيطرة على نزع سالحهم 

  ةوالجنوب بكثير ، على كل حال ، قد يطفو على السطح بإعتباره مشكلة جديدة في الجولة الثاني
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  :مشكلة بغداد

المكاسب والمخاطر في إرسال المزيد من 

  الجنود األمريكان

  لدوليةمركز الدراسات االستراتيجية وا

  نطوني كوردسمان أ

   ٢٠٠٦/ تموز  / ٢٦

ن إعالن الواليات المتحدة عن إرسال المزيد من  إ  

الجنود الى بغداد هو تحذير خطير عن مدى جدية         

ن أالحقيقة هـي    . صبح في العراق    أالموقف الذي   

ن في أنحاء البلد علـى      الجيش األمريكي ينتشر اآل   

ألمـن  الرغم من جهود إنشاء الجيش العراقـي وا       

ن تعزيز بغداد مـن دون شـك        إ .وقوى الشرطة   

ضعاف كال من القدرات األمريكية والعراقية      إيعني  

خر ، وعلى الرغم من ان كـل الكـالم          آفي مكان   

ربـع   أركز في بغداد وفي   تن اإلرهاب ي  إيدور عن   

محافظات أخرى ، فان النـزاع المـدني ينتـشر          

  .بصورة متزايدة في معظم أنحاء العراق 

أي  فـى    ةيسلط الضوء على المشكلة الرئيس    وهذا ي 

  خصوصاً فـي     ،شكل من أشكال العمل العسكري    

ن هنالك  لحد اآل . المدن المنقسمة بعمق مثل بغداد      

تقدم حقيقي ضـئيل نحـو التـسوية والمـصالحة          

السياسية على مستوى قمة الهياكـل الـسياسية ،          

ـ وتدهور متزايد نحو نزاع طائفي وعر      ي علـى   ق

ن حكومة المالكي الجديدة قـد      إ  .المستوى الشعبي 

وضعت الترتيب الصحيح لألولويات ولكنها لم تقدر 

  .على العمل بفعالية

طراف تتحدث ، ولكـن قيمـة الحـوار         جميع األ 

محدودة عندما تكشف عـن عالقـات ومتطلبـات         

ن القـوى األمريكيـة     أليس من المحتمل    . تنافسية  

ـ     أوالعراقية تستطيع    ت ن تفعل المزيد بمرور الوق

خر، مالم يستطيعوا العمـل  آفي بغداد ، واي مكان  

 باتجـاه    فيـه  في أجواء تكون الحركة الرئيـسية     

 حيـث   ،صفقات سياسية جديدة بين الفئات العراقية     

يستطيع الناس ان يروا المصالحة تعمل على األقل        

مل أبين الطبقات العليا من السياسيين ، وان هناك         

ن البعد السياسي   إ. خيراً  أان تصبح الحكومة فاعلة     

 ن يتحرك جنباً الى جنب مع البعد العسكري       أينبغي  

ن أن حقيقـة    إ. األمني ولكن ذلك لـم يحـصل        و

العراقيين قد صوتوا على ضوء التقسيم الطـائفي        

 العرب السنة ، العرب الشيعة ، والكرد        –والعرقي  

وتـزداد تعقيـدات     .  تبقى هي الحقيقة المحركة    –

ي داخل الـشيعة نفـسها ،       المشكلة بالتوتر والشد ف   

وخصوصاً مقتدى الصدر وكـذلك بـين الـدعوة         

  .والمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق 

ن غياب البعد السياسي للنجـاح فـي القطـاعين          إ

كثر حراجة فـي بغـداد      أاألمني والعسكري يبدو    

 كركوك   و وكذلك البصرة    –والمناطق المحيطة بها    

 . ا المتنامية الخاصة  والموصل فجميعها لها فصائله   

كثر كلما كان التوتر    أفكلما كان االختالط في مدينة      

ماليين نسمة ،    ) ٥( عظم فبغداد فيها على األقل      أ

 بغـداد الكبـرى اليـوم والمـدن         صبحت  أ وربما

 % ٢٠ – ١٥ هناك مابين    . ماليين ٧المحيطة بها   

ن في المنـاطق الحـضرية      من الشعب العراقي اآل   

ن أتطلب احتياجـاتهم اليوميـة ،       ة الذين ت  يالرئيس

البطالة الحقيقيـة والمقنعـة     . قسموا لكي يعيشوا    ني

النـاس الفقـراء يواجهـون      . تنمو بشكل متزايد    

المشاكل األمنية التي تدمر األعمال المحلية ، ممـا         

يجعل من المستحيل العمل في منـاطق االخـتالط         
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الطائفي والعرقي ، المجـال الـصحي كـسيح ،          

جعل العديد من أشـكال العـيش       ويد  والتعليم مهد 

ال . المشترك خطرة ، وتحدد التداخل االجتمـاعي        

عادة تشكيل قوى الشرطة    إق ، و  ثحد يعرف بمن ي   أ

  .واألمن لم يكن لديها الوقت الكافي لتعمل 

خر آكما لم يكن لحكومة المالكي واألمريكان خيار        

ستعراض القوة في بغـداد عنـدما       إسوى محاولة   

  . الجديدة الى السلطة جاءت الحكومة

وترحيل السكان   ،ومع كل التركيز على عدد القتلى     

 العرقي والطائفي ،    توتر، فان أشكال أخرى من ال     

والضغوط االقتصادية واالجتماعيـة قـد دفعـت        

 وتبقى الحقيقـة ،      .األهليالعاصمة نحو الصراع    

مين بغداد قد بدأت من     أن جهود ت  إعلى كل حال ،     

 فوائـد   يـة   دون تقدم سياسي ملموس ومن دون أ      

القوة فـى   ستعمل  ت . جتماعية أخرى إاقتصادية او   

 ، بدالً من اعتبارها جزءاً من االسـتراتيجية         فراغ

  .تماسك مجهد الالو

ـ عدد ا جعل هذا   ي ـ  واتلق ـ  واألمريك ة العراقي  ةي

ـ           عالمشاركة غير كافية  لمدينة كبيرة مثل بغداد م

ـ حيـث    زيادة االستقطاب فـي الجـوار      ستطيع ي

ن تجد لها ملجـأ ودعمـاً       أاإلرهاب والميليشيات   

شعبياً كما يمكنها كذلك االنتشار واالختفاء بسهولة       

واخفاء السالح والبقاء بعيداً عن عمليـات األمـن         

 لنقاط التفتيش    .ستخبارات متميزة إالتي ليس لديها    

ها سرعان ما   تحت هذه الظروف ، ولكن    وليا  أ اتأثير

 لقد تعلمت القـوات     .ازهاتيجإتصبح هدفاً او يمكن     

 ) الى طوائفها   ( او منقسمة    سلبيةن تكون   أالعراقية  

وعادة ما يختارون االصطفاف    لتحافظ على بقائها    

الى جانب معين في كل قضية عندما تنـشأ فـي           

قسمة والفساد وفوضى الحمايات أصبحت     نالمدن الم 

  .مشكلة متزايدة 

ع الشرطة العسكرية األمريكية ضمن القوى      ن وض إ

فـضل  أحـد   أالعراقية تحت هذه الظـروف هـو        

فقد تغير الـشرطة العراقيـة      . الخيارات المحتملة   

دوافعها وتقلل الفساد واالنحياز ، وتعمل كنمـوذج        

ن على كل حـال     السؤال اآل . يؤكد على الثقة بها     

 مـن الـشرطة     أفـواج  خمـسة  كم تستطيع    ،هو

ن يفعلوا  أ)  جندي   ٦٠٠ – ٥٠٠(       العسكرية  

 عراقي في مدينة تزيد نفوسـها عـن         ٥٠٠٠٠مع  

ن منتشرين على هذه المساحة الواسعة      يي مال خمسة

مع العديد من الجيوب واألماكن ذات االسـتقطاب        

العالي ، وكم من المناطق خارج بغداد سيـصيبها         

 الـى خـارج     األفـواج هذه  ما تخرج   الرعب عند 

   .ممناطقه

ذا القول علـى التحركـات األمريكيـة        ويصدق ه 

ومما يدعو للسخرية وضع الـسترايكر      . األخرى  

األمريكي والقوى الميدانية األخرى داخـل بغـداد        

ن أقوية القوات العراقية وان يـرى العراقيـون         تل

ان أن   تـستطيع اآل   ،هناك قوات ال تنحاز طائفيـاً     

 عالمة حقيقيـة     هذا نإ. تساعد في بعض األماكن     

سوء الوضع الذي نحـن فيـه بحيـث         على مدى   

أصبحت القوات األمريكية تستطيع كسب الثقة في       

  .كثر من القوات العراقية أبعض المناطق 

ولكن ال تستطيع الواليات المتحـدة الفـوز بثقـة          

 ستواجه بعدوانية جديـة     اذالميليشيات والمتمردين   

في وسط مناطق السنة ومدينة الصدر فيكون هـذا         

مة وطبيعة القوات العراقية التي     فشل الحكو ل رمزاَ

  .ال تستحق الثقة 
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 جوناثان كارل وبراين هارتمان   وكما كتبت كل من     

نـشر  ن إ نيوز في تقريرهمـا ، كمـا    ABCمن

 ٨٠٠مجموعهما بحـدود     ( السترايكر من   فوجين

 سحب القوات من مناطق      ي يعن   في بغداد   )جندي

        واحـدة جـاءت مـن الـشمال         ،مضطربة أخرى 

محافظـة  ( واألخرى مـن الغـرب      ) الموصل  ( 

 فـوج والسؤال اآلخر ماذا يستطيع نشر      ) االنبار  

 ان إرسـال    ؟ل  عن يف أ األول في بغداد     السترايكر

رمـزا  عجالت مدرعة من خالل المدن قد يعنـي         

 يحتـاج الـى     ،مـرة ثانيـة    ،الجيشولكن   ،معينا

عتيادية لتكون قادرة على العمل،     إستخبارات غير   إ

 سنحتاج  ،هدافاً  أخلق  ست .األمنوالرمزية ال تجلب    

شـغال  إحتالل و كثر بكثير إل  أالى قطعات أمريكية    

 ٥٠٠٠٠تعويض عن  الالمدينة بطرق تستطيع معها     

نها أ تنتشر مبدئياً غير     ،جندي من القوات العراقية   

 اَن هنـاك أعـداد    إ –فاعلة وال موثوق بها     ليست  

نحازوا بوضـوح   إمهمة قد تركوا الخدمة كانوا قد       

ن فـان   لحد اآل . نوا ممن يسهل التأثير عليهم      او كا 

الواليات المتحدة تتحدث عن زيادة مـا مجموعـه         

 إضـافة   ، جندي أمريكي إضافي الى بغداد     ١٨٠٠

 . "معاً الى األمام  " ضيفوا سابقاً لعملية  أ ٤٠٠٠الى  

خـر مـن    آضافة لـواء    إ عن   اَن هناك حديث  أكما  

 خطـة حقيقيـة     ة رجل ولكن ليس هناك أي     ٣٥٠٠

  .ة واضح

 جنـدي أمريكـي ال      ١٠٠٠٠ن مجموع   إالمشكلة  

مين المدينة من دون المزيد من القـوات        أيمكنهم ت 

يجاد إالعراقية الموثرق بها ، وليس واضحاً إمكانية        

 او  ،مثل هذه القوة من دون نجاح سياسي عراقـي        

  . االقتصادية  او المساعدات  شكل من أشكال االنعاش   

ريكيـة علـى     ، القطعـات األم    باإلضافة الى ذلك  

تعـوض  ولكنها ال   قد تؤجل بعض االمور     األرض  

 و خبراء المدينة ، واللغـة والـدين         معلوماتعن  

  .األلفة الدينية والثقافية

من دون الثقة العراقية بالحكومـة، فـان القـوات          

تصبح رمزاً لالحتالل قد يقبـل بـه        ساألمريكية    

بعض العراقيين بحكم الضرورة ، ولكن المتمردين       

 السياسية وان الميليـشيات     ب في الحر  ونهسيستعمل

 ً.ليها باعتبارها عدوا  إ ونوالقوات الطائفية سينظر  

ذا كان أي عدد من الجنـود       إوهذا يثير سؤاالً عما     

  مسألة  كثر من أن يعمل   أاألمريكان يستطيع بالفعل    

  .من دون نجاح عراقي سياسي  ،تأجيل االمر

 فقـدان   ببساطة يؤدي الى  " المحتلين  "  المزيد من    

الوحدة السياسية العراقية والى فقدان الوحدة ويجعل       

 .كثر وضـوحاً  أفقدان فاعلية قوى األمن الحكومية      

ن الميليشيات   أل ،هذا صحيح على وجه الخصوص    

وقوى األمن المحلية هي من الوضوح في معظـم         

 اذا  .ة مثل وضوح التمـرد      يالمدن العراقية الرئيس  

قتال الميليـشيات   ت القوات األمريكية عن     فما توق 

 القوات العراقية التـي      وعناصر والقوى المحلية ،  

 نهـا  إ فخـر ، آى مكان  أ او   تنحاز طائفياً في بغداد   

 علـى المـستوى     هاربحكثر من   أ ستخسر سياسياً 

ساً و الموقف ميؤ  مر األ ولن يجعل هذا     .التكتيكي

منه ، بل يظهر أهمية وحيويـة التقـدم الـسياسي           

كما يظهر أهمية عفواً عاماً     . العراقي والمصالحة   

 . من قبل الحكومة العراقية والتـسوية الـسياسية       

ن شـكالً مـن أشـكال اإلجـراءات         أوتحذر من   

. ن ينفـذ    أاالقتصادية اإلنسانية والمساعدة يجـب      

ن كل جهد ممكـن ينبغـي       أنه يظهر   أإضافة الى   

تخاذه لجعل قوى الجيش العراقية والشرطة واألمن    إ

. ف العملية ومنتصف األزمة   فاعلة حتى في منتص   
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القوات األمريكية ال يمكنها التعويض عـن التقـدم        

ن أكثر مما يـستطيع     أالعراقي في المجال األمني     

  . التقدم العراقي في المجال السياسي هيعوض عن

  الجولة الثانية من معركة بغداد

  مركز الدراسات االستراتيجية و الدولية

  مان سانطوني كورد: بقلم 

   ٢٠٠٦ ب آاألول من 

بدأت اليوم الجولة الثانية للقوات األمريكية وقوات       

مين بغـداد وذلـك     أالحكومة العراقية في محاولة ت    

باستخدام موارد أمريكية كبيـرة مـع تعزيـزات         

 وهي مرحلة حرجة من الحرب في       .عراقية مهمة   

او األكثر واقعية تحـسين     ( مين بغداد   أت. العراق  

لن ينجح ، ولكن خسارة بغـداد سـتكون         ) األمن  

 اذا ما فازت الحكومة العراقية واألمريكية       .خسارة

 سنوات الحقة من الجهود     ٥ – ٣فانهم سيواجهون   

واذا مـا خـسروا     . السياسية واألمنية واالقتصادية  

محتمل انزالق العراق فـي حـرب أهليـة         فمن ال 

  .ة يرئيس

لقد خسرت الواليات المتحدة والحكومة العراقيـة       

ة يحد المؤشرات الرئيس  أو ،الجولة األولى بوضوح  

ن العملية الـسابقة قـد      إن ال أحد يقول بجد      أهي  

 هي  ، والمؤشرات األخرى  .سجلت مكاسب رئيسية  

 لوى عان تظهر مستأن الحكومة لم تستطع     أحقيقة  

كمـا الزال   " فـرق المـوت      " من القدرة إليقاف  

لـم تـستطع   . الخوف مستمر من الشرطة واألمن   

ن تظهر مستوى جيد من الفعالية لـدى        أالحكومة  

ن لديها وزارة دفـاع ووزارة      أالقوات العراقية او    

القوات األمريكية أظهرت بعض    . داخلية مؤثرين   

 "تمـوز    ٢٤" دت من غاراتها في     التقدم منذ صعّ  

ولكنه ليس ذلك التقدم الـذي يغيـر مـن فكـرة            

العراقيين نحو األمن بصورة عامـة او الحكومـة         

  .العراقية 

تجاه التـسوية   إي تقدم ب  أالحكومة العراقية ب  تقم  لم  

السياسية الوطنية ، بل إنها لـم تبـدأ بـأي جهـد        

وحـدة داخليـة ولـو       لتوضيح الدستور ، وإظهار   

نفس الوقـت ،    ب. محدودة حتى بين الشيعة أنفسهم      

 النـشاطات   ،ستمرت بالهبوط إفالخدمات في بغداد    

ستمرت فـي كونهـا غيـر آمنـة ،          إاالقتصادية  

لم يتـضح كـم مـن الوقـت         . زدادت البطالة   إو

ستستغرق الجولة الثانية لقوات الحكومة العراقيـة       

  .واألمريكية 

لقد واجهت الحكومـة العراقيـة عـدة مـشاكل           

  :محرجة 

 مقنـع فـي     يم رئيـس  عدم وجود تقـد    ىاألول 

 او في أي وعود أخرى كبيرة       المصالحة السياسية 

الطائفية االنقسامات   عالجةنها تبحث عن م   إ.قدمتها

  .عاقتها إطريق ن لم تنجز شيئاً في ، ولكنها لحد اآل

ن جهودها لمحو الـصورة الـسيئة       أ يه ةوالثاني

نهـا  أ الى درجة    لألمن والشرطة قد باءت بالفشل    

ب خطوات دراماتيكية ليكون لها ستأخذ اشهر وتتطل

اليمكن فعل اال القليل في هذه الجولة       . تأثير فاعل   

ان جهــود المستــشارين . مــن معركــة بغــداد 

والوحدات الشريكة قد تساعد في تقليل اإلسـاءات        

 وربما تعطي القوات العراقية انتصارات      ،والتعسف

ذات مصداقية اكبر ولكنها ال تستطيع تغيير صورة        

  .لعراقية في الوقت المطلوب لقوات اا

 نقص الخدمات الحكومية والمحـاكم      يه ةالثالثو

بالنـسبة لـبعض    . ونظام محاكمـة المجـرمين      
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 .لة اتصاالت وفساد  أن الحكومة هي مس   إالعراقيين ف 

نها ببساطة غيـر    إوبالنسبة للعراقيين االعتياديين ف   

موجودة ، مما يضع حمالً ثقـيالً علـى القـوات           

ن مهمتهم  أواألنباء الجيدة هي    . مة  األمريكية القاد 

لة أتبدو قد حددت بصورة جيدة وهي اكثر من مس        

اصطياد األعداء ، لقد أعطوا تعليمات ليفعلوا مـا         

 والـذين قـد     –يستطيعون لتعزيز القوات العراقية     

 قـد تـم     ، الجولة الثالثة او بعـدها     عنديسرحون  

إعطاءهم إرشادات واضحة لعدم إثارة المشاكل مع       

ان المـدنيين ، وان عنـدهم تخويـل بتقـديم           السك

   .المساعدات

 المدنيـة تحتـاج  التأكيـد         –األعمال العـسكرية    

للعراقيين  وتحسين صورة قابلية الحكومـة علـى         

 األخبـار   من.الحكم وإظهار حظورها في الشارع      

السيئة الواضحة هـي ان التعزيـزات األمريكيـة         

ستكون محدودة الخبرة في مثـل هـذه العمليـات          

 تفاصيل المعلومات عن المدينة فان      ةاألمنية ومع قل  

ـ  ستحكامات  العليها التعامل مع ا     ةالطائفية والفئوي

فى حقيقـة    "نوأصحاب سيئ " وهم ليسوا    للمقاتلين

ع هـو   ي هذه المجـام   لكثير يشعر ان دوافع   ا، االمر

الكثيـر يقـول ان الحكومـة ال        . االنتقام العادل   

تستطيع الحكم بطرق تؤمن أمنهم بـل ان قواتهـا          

  .  لديهمغالباً ما تثير الخوف

 نسبةواألخبار السيئة الواضحة األخرى هي مسألة       

ن فـي بغـداد     أاألخبار الواردة تشير الى     . قوة  ال

ي  عـسكر  ٨٥٠٠ جندي أمريكي و     ٩٠٠٠حوالي  

 شرطي عراقي لتغطية المدينـة      ٣٤٠٠٠عراقي و   

 جندي ٤٠٠٠ – ٣٥٠٠وهناك . في الجولة األولى 

 عراقي يقال انهم منتشرون فيها      ٤٠٠٠أمريكي و   

 ويذكر ان بغداد هي مدينـة       ،ان هذا يعني الكثير   . 

 مليـون نـسمة وبعـض       ٦,٥ – ٥حضرية ذات   

ة جـداً   قالمناطق ذات كثافة سكانية عالية وهي ضي      

 شوارع معقدة وخصوصاً في منـاطق ذات        وذات

العديد مـن    . مدينة الصدر التعصب الطائفي مثل    

القوات األمريكية لديها واجبات أخـرى او تقـوم         

لقوات العراقية في   العدد الكبير من ا   . بدور اإلسناد   

العراقيون فيهم مـن هـو      الجنود   ،الحقيقة غائب   

حدات غالباً مـا تكـون      الوغائب منذ مدة طويلة و    

  .سلبية او جزء من المشكلة 

ى من ذلك هي ان     دناأل  واألخبار السيئة الواضحة  

 تترك  عراقية  كالً من القوات األمريكية والحكومة ال     

 لمدة ربما    تدريجيا الموقف األمني في بغداد ينحدر    

ن تبدأ بجهودها ثانيـة ،      أشهر قبل   أ ٦ال تقل عن    

طيع الً او المصالحة قد تست    ن االنتخابات مث  أملين  آ

كثر من الحضور العدائي الذي قد يثيـر        أل  عن تف أ

  .مختلف الفئات 

وهذه الحالة تسمح للقوى الفئويـة بزيـادة قوتهـا          

اسـتخبارات الـشارع    وبنفس الوقت تحد من توفر    

 مناطق كاملة   قانها تخل . االستخبارات العسكرية   و

نها إكما  . ها شيعية   من العديد   ،طائفية جديدة حمراء  

  .فية جديدة للجريمة تعطي نافذة إضا

بدأ الجولة الثانية مـن     إنه لمن دواعي الصدمة أن ت     

 معلومات عن كيفيـة معالجـة القـوات         ةدون أي 

األمريكية والعراقية للميليشيات الفئوية والمتمردين     

وبال مبادرات لمحاولة إقناع الميليـشيات المحليـة        

ـ  قوات األمنية   الو  الالمحلية لدعم العملية الجديدة وب

مين الخطة إعطاء   ضودفعات مالية او ت   اعام ،   عفو  

  .الميليشيات وقوى التمرد المحلي مجموعة حوافز 
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ن المشكلة  أواألخبار السيئة المحرجة األخرى هي      

ن قد تطورت خارج كل من التمـرد والقتـال          اآل

صـبح  أالطائفي ، وهو النزاع الشيعي الداخلي فقد        

يش جمصدراً للعنف كذلك ، خصوصاً بين ميليشيا        

ليس مـن    . منظمة المجلس األعلى بدر    و المهدي

الواضح مدى حقيقة سوء هـذه الفئويـة الـشيعية          

ومدى احتمال اتحاد كال الفئتين ضد األمريكان او        

جهود الحكومة العراقية للسيطرة على نزع سالحهم 

نتشر النزاع الشيعي الداخلي خارج البـصرة       إلقد  .

و علـى   والجنوب بكثير ، على كل حال ، قد يطف        

  .عتباره مشكلة جديدة في الجولة الثانية إالسطح ب

مركز الدراسات االستراتيجية و الدوليـة هـو معهـد          

 من الضريبة يركز على مواضيع السياسة       ي معف خاص

بحوثه غير حزبيـة  وال نفعيـة  وال          .العامة الدولية   

ـ ،  عليـه    اَ وبنـاء   .ةمواقف سياسية معين   تأخذ ن إف

وجهات النظر والمواقف و االستنتاجات المعبر عنهـا        

نها تخـص   أخذ على   ؤن ت أرات ينبغى   فى هذه المنشو  

  .الكاتب
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