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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 مجلس العالقات الخارجيـة مركز أبحاث  ع   موق منشور في  ال للتحليل اليومي اإلستراتيجي   في هذا العدد ترجمة   

ريين ووخاصة بين الجمه  في الواليات المتحدة اآلن     الدائر  الساخن   والذي يتناول الجدل     ،١٥/٩/٢٠٠٦بتاريخ  

 لتوفير األمن والسيطرة على العمليات اإلرهابية في        العدد المطلوب من القوات المسلحة     حولوالديمقراطيين،  

 يدعون الى زيادة عدد القوات األمريكية لفـرض         وليم كريستول  في مقالة    ين الجدد المحافظ فنرى بأن    .العراق

 ويركز البعض اآلخر    ،ضابط مشاة البحرية السابق سيلث مولتن     رض البعض هذه الفكرة مثل      ا بينما يع  األمن،

نسحاب  البديلة كاإل  مقترحات الديمقراطيين وتم تناول بعض    ،  موانع وصعوبات إرسال المزيد من القوات     على  

وهناك  في الوقت الحاضر، أهمية أمن بغداد  ويؤكد البعض على    ،  إستقالة رامسفيلد  الدعوة الى الالمركزية و    و

 والحاجة الماسة الى قـوات إضـافية،      عموماَ   وفي غرب العراق     خاصة الوضع الخطير في األنبار   إشارة الى   

       .يره من قلق عند السنةثا ي وم النفطت توزيع عائداوإشارة أخرى الى أهمية حل موضوع كيفية

  

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

. قبل إنتخابات تشرين األول لمنتصف الفترة، صار الديمقراطيون يقرعون الطبول ضد الحرب بصوت أعلى

، "لشوطالسير حتى نهاية ا"مع أنهم بقوا منقسمين بشأن الخطة البديلة التي تتعارض مع  خطة الجمهوريون 

  )إقطع وإهرب( ولكن ال تنتهي ب 
  
ستدهش إذا ما علمت أن هذه الزيادة الكبيرة في تعهدات الجيش لها عالقة بمحاولة تهدئة البلد في سباق "

 هكذا كتب جوان كول في عموده في سياسيات الشرق األوسط" إنتخابات منتصف الفترة في الواليات المتحدة 
 

  المزيد من القوات اآلن أمُر ضروريبعض المحافظين يقولون أن 
  

ومثالياً  يعترفون، أن القوات العراقية قد تستطيع توفير القسم األكبر من األمن ، ولكن عندما نأخذ بنظر 

األكثر موثوقاً بها واألكثر مرحباَ "االعتبار مستوى التوتر الطائفي في الشارع ، فإن القوات األمريكية تبدو 

، أي عشرون " ١٠٠٠ / ٢٠"كما إن مبدأ مكافحة اإلرهاب يدعو الى نسبة ]" . راقيين الجنود الع[ بها من 

، يعني أن ) باستثناء المنطقة المستقرة نسبياً كردستان العراق ( بالنسبة للعراق .  مدني ١٠٠٠جندياً لكل 

   جندي من قوات التحالف٤٥٠٠٠٠االمر يتطلب 

  
ول أنه بدالً من إرسال المزيد من القوات للعراق ، ينبغي أن تقوم قوات ضابط مشاة البحرية السابق سيلث مولتن يق

 خاصة مع قوات عراقية على شكل فرق إستشارية صغيرة بتطويق بغداد بإحكام بدالَ من التشرنق فى قواعد كبيرة
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ياً من إرسال المزيد من الجنود الى العراق قد ، في الوقت الحاضر ، يهدد بإنفجار في تجنيد جيشاَ قوم

  إن هذه المخاطرة ال يتحملها بلدنا. المتطوعين يقوض أمننا القومي 
 

في تموز . ولكن حتى على مستوى االنتشار الحالي ، فإن عالمات اإلجهاد على القطعات الفعالة واضحة 

  "غير قادرة على القتال"كشف تقرير رسمي إن ثلثي القوات األمريكية الفعالة قد صنفت على أنها 
 

   األلوية التي في الخدمة ضمن الجيش الفعال قد قَُرَب إستعدادها للقتال من الصفرإن
 
وعندما طلب الصحفيون من رئيس الحرس الوطني أن يعلق على درجة اإلجهاد التي يعاني منها الجيش 

غير  : كالنا يعاني من نفس األعراض. بحالة أسوء بكثير من حالة الجيش الفعال "الفعال أجاب أن قطعاته 

  "أن الحمى لدي أعلى
 
إن زيادة عدد القطعات المنتشرة قد يعقد مشكلة اإلستعداد هذه ويجعل قابلية الجيش اإلحتياطية ضعيفة لإلستجابة 

  لمعارك أخرى حول العالم قد يتطلب إجراءاَ طارئاً فورياً
 

 لن تكون كافية لجذب ٢٠٠٣باإلضافة الى ذلك ، فحتى زيادة عالوة التجنيد ألربعة أضعاف منذ عام 

  األعداد المناسبة من الرجال والنساء الشجعان لمواجهة متطلبات العدد المستهدف للجيش
 
وبالوقت الذي ال نتوافق فيه مع آراء كريستول ولوري من أن إرسال المزيد من القطعات الى العراق 

الوطني واالحتياط عليهم مع ذلك سيجلب السالم واالستقرار للبلد، فإن جيش الواليات المتحدة والحرس 

  تطوير قابلياتهم لالستجابة لمثل هذه الخطة أو أي إنتشار آخر من غير توتر مفرط وتكلفة بعيدة المدى
 
إن الحل هو القيام بعملين لم تقم بهما إدارة بوش ، الزيادة الدائمة في عدد الجنود في الجيش الفعال 

وليس " العمل الشجاع للقيادة الرئاسية"وليكن هذا هو ال . ات والتمويل الكامل إلحتياجاته من المعد

  صرف المزيد من الدماء واألموال في العراق حسب مايرغب كريستول ولوري
 

إذن ، لماذا هذه الصعوبة إلبقاء . لطالما أخبرنا أن هناك مليون رجل وإمرأة يخدمون بالجيش األمريكي 

   جندي اآلخرين ؟٨٥٠٠٠٠ية  جندي في العراق ؟ ماذا يفعل بق١٥٠٠٠٠
 

  ونسب اإللتحاق بالجيش تعاني اآلن من الهبوط لما دون الهدف
 

سنة ) ١٥(الحقيقة هي أن الجيش األمريكي قد تضاءل بصورة كبيرة منذ نهاية الحرب الباردة قبل 

  مضت ، الى درجة أنه ببساطة ال يستطيع تحقيق األحالم العالمية الدارة بوش
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   يريدون اإلنسحاب ، ألنهم يعرفون إنه الطريق المؤدي الى خسران اإلنتخابات القادمةالسياسيون ال
 
في الغالب ال أحد في الفرع التنفيذي يريد اإلنسحاب ، ألنه سيتسبب بخيبة أمل فورية لكل عائلة أمريكية 

  بالسياسة الخارجية لبالدهم
 

. نوايا المعلنة الدارة بوش والمعاني الحقيقية فهناك إحتمال تزاوج كارثي بين ال. ومهما كان الجواب 

ولكنهم ال يستطيعون  أن يستعيروا . يستطيعون أن يطبعوا أو يستدينوا المال لتعويم الدين الوطني 

  جنوداً لتعويم جيش إمبراطوري
 

ومحاولتهم ، ال يتفق الديمقراطيون مع إدارة بوش الى حد كبير في كيفية إدارتهم للحرب فى العراق

وينقسمون على اإلستراتيجية البديلة ، وخصوصاً ، تلك ، لربط حرب العراق باإلرهاب العالمي األوسع

  التي تصمهم بأنهم متساهلون بموضوع األمن القومي
 

  ما هي بعض الخطط المقدمة من الديمقراطيين ؟

  إعادة انتشار القطعات

  جدول زمني إلنسحاب القطعات

  دعم وإسناد الرئيس

  لعراقالمركزية ا
 

  ستقالة رامسفيلد ؟ الديمقراطيون إليدعوالماذا 
 
تركز إستراتيجية الواليات المتحدة على زيادة حرفية قوى األمن العراقية ، وبناء قابلياتهم على القيام بمهمات 

  مستقلة وتأمين بالدهم،وإعادة تشكيل الوزارات األمنية لتطهيرها من الفساد والتحيز الطائفي
 

يحاول السياسيون األمريكان مساندة الجهود العراقية في تطوير حكومة وحده وطنية تستطيع ، سياسياً

  أن تؤسس إلصالحات إقتصادية ذات قاعدة واسعة
 

" نتكيف لنكسب"رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية كين ميهلمن حدد فهم البيت األبيض باستراتيجية 

ستوى القطعات قبل إنتخابات كانون األول الماضي ، تحريك مشيراً الى قرارات الواليات المتحدة لرفع  م

المزيد من الجنود الى النقاط الساخنة مثل بغداد وإشراك المزيد من العناصر الدولية مثل االتحاد األوربي 

  واألمم المتحدة
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 للكرد ، يقول عدد من الخبراء من بينهم الدبلوماسي األمريكي السابق بيتر غالبريث،الذي عمل مستشاراً

  إن الرئيس بوش قد فقد القوة السياسية لتوحيد العراق
 

ن في إخفاقهم في فهم الحقائق المميتة في العراق وتعديل إستراتيجيتهم يالديمقراطيون يتهمون الجمهوري

  بينما يتهم الجمهوريون الديمقراطيين بأنهم متساهلون مع اإلرهاب
 

 في أننا نحتاج الى وقف اإلنزالق نحو األسفل في العراق ولكن في هذا الممر الحرج، ليس هناك شك

  وذلك بتأمين بغداد
 

لقد تم نقل . القطعات األمريكية : ليس خافياَ إن من يستطيع إحداث تغيير حاسم فى معركة بغداد هى

بضعة آالف من الجنود األمريكان الى بغداد ومن أماكن أخرى في العراق وحيثما تم نشر المزيد من 

  نود األمريكان فإن الموقف يتحسنالج
 

ولكن ليس من الواضح أبداً إن .تكثيف الدوريات األمريكية في المناطق المجاورة لبغداد يؤدي الى تحسين األمن

ومن الواضح إن سحب القطعات من جبهات أخرى يؤدي الى . العدد الكلي في بغداد قد أصبح كافياً إلنجاز العمل 

   أخرى من البلدتصاعد المخاطر في أماكن
 

إن المزيد من القطعات األمريكية في العراق قد يحسن فرصتنا في كسب معركة : الكلمة الفصل هي

. وهذا يعني أن إمكانية النجاح في العراق الى حد بعيد هي ضمن سيطرتنا . حاسمة في لحظة حاسمة

مع قوات إضافية للتركيز  . على الرئيس أن يأمر برفع إستعداد ومستوى الجنود بشكل رئيس في العراق

  على أمن بغداد
 

وهذا طبعاً صحيح، ولكن . اإلدارة تؤكد على الحاجة إليجاد حلول سياسية للعراق وليس عسكرية فقط 

لذا . العنف تطرف ، وهو يخدم تقوية المتطرفين المتوحدين مع أعدائنا . العنف يتقاطع مع السياسة

   فإن أية تسوية سياسية ستكون أكثر صعوبةفطالما لم تنجح السيطرة على العنف ،
 

إنه جزء من القوة التي يلعبها أتباع مقتدى الصدر لتهميش . الشيعية له عالقة مباشرة بالسياسة 

  الشخصيات المعتدلة مثل آية اهللا العظمى السيستاني
 

ن بديالً ساذجاً وأخرقاً إن إرسال المزيد من الجنود األمريكان الى مثل هذا المكان الخطر ال ينبغي أن يكو

  إنها محاولة للتأثير على الموقف السياسي العراقي لصالحنا. للقوة العسكرية عن الحنكة السياسية 
 
ولكن في الظروف الحالية من حمام الدم الطائفي ، كل العالمات تشير الى أن القطعات األمريكية أكثر ثقة 

  ومرحباَ بها أكثر من العراقيين
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إن األراضي التي نقاتل عليها هي من بين أهم " من مدرسة هارفارد للقانون قد فعل ذلك مؤخراً وليم ستونتز

النصر سيضع أكثر األنظمة خطورة على الكوكب، هو النظام الديني . األراضي من حيث اإلستراتيجية في العالم 

إذا ما كان هناك أي إحتمال ألن يثير و. الفاشي اإليراني في خطر كبير، واإلندحار سيترك هذا النظام يتقوى بشدة 

  "فإن عدم جلبهم سيكون جريمة، جلب المزيد من الجنود األمريكان الخالف على النجاح 
 

إن . إننا بحاجة الى زيادة رئيسية للجنود في العراق . نحن بحاجة الى أن نتكيف لنكسب معركة بغداد 

  ئاسية مناسبة لالزمة التي نواجههاإرسالهم الى العراق سيكون عمالً شجاعاً من قيادة ر
 

ن الموقف السياسي واألمني في غرب العراق يبدو متجهماَ وسيستمر بالتدهور مالم تصل الى المنطقة إ

مساعدات كبيرة  وإرسال فرقة عسكرية لتعزيز عمليات القطعات األمريكية هناك، وذلك طبقاً لما ذكره 

  اقضابط اإلستخبارات البحري األقدم في العر
 
وبالوقت الذي تركز فيه القوات األمريكية على محاولة تأمين بغداد ومنع النزاع الطائفي هناك من التصعيد الى 

حرب أهلية ، فإن التقييم يشير الى الصعوبات في األنبار ، المنطقة ذات الهيمنة السنية الواسعة في غرب العراق 

  تشمل عدة مدن معاندة مثل الرمادي و حديثة وهيتالمنطقة . حيث التمرد قوي فيها على وجه الخصوص 
 

ولكن كان عليهم أن يواجهوا وحدات عسكرية . شن القادة البحريون حملة لتأمين المحافظة ضد التمرد 

غير كفوءة وحكومة ذات هيمنة شيعية في بغداد التي تميل الى النظر الى  المنطقة بإعتبارها ذات 

   الحكومة وبرامجهاأولوية ضعيفة بالنسبة لمصروفات
 

وكقاعدة عامة يتطلب األمر . عامل واحد يعيق جهود مناهضة التمرد وهو محدودية عدد القطعات األمريكية 

  زيادة أساسية في عدد الجنود لحملة مناهضة التمرد لحماية السكان من هجمات وتهديد مجاميع التمرد
 

  م فيها حضوراً صلباَ كما يقول التقييمولكن هناك مناطق من المحافظة لم ينشئ األمريكان له
 

  " فإن قيادة البحرية ال يمكن أن تؤثر على دوافع السنة إلشعال تمرد"ومن دون نشر فرقة إضافية ، 
 
 العدد المحدود من الجنود ، على كل حال ، هو أحد المشاكل في مواجهة التمرد هناك ، كما يقول التقرير
 

المضيئة نسبياً مثل مدينة الفلوجة والقائم، فإن المنطقة بصورة عامة تفتقر وفيما عدا القليل من النقاط 

  الى حكومة فاعلة وإحترام القانون
 

وال يظهر سكانها اإلهتمام بتمثيلهم في الحكومة التي يسيطر . ليس لألنبار مصادر غنية مثل النفط 

  عليها الشيعة في بغداد
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 أدى بالسنة في األنبار بالشعور بصورة عامة بفقدان إن الشعور بالتهميش  في العراق الجديد

" لقد تحققت أكبر مخاوف السنة. "الوالء للحكومة الجديدة التي يسيطر عليها الشيعة في بغداد 

  كما يقول التقرير
 

إن شكوك السنة من الحكومة جعلت من مهمة التقدم في التسوية السياسية أكثر صعوبة ، كما أنها 

: اسيا كان بعض نقاد إستراتيجية إدارة بوش يقترحوه كوسيلة بديلة إلستقرار العراق عقدت خياراً سي

تقسيم البلد الى جيوب شيعية ، كردية ، سنية ، ال يرحب السنة بمثل هذه الخطة طالما أنهم ال يثقون 

  بالحكومة المركزية أن تشاركهم بعائدات مبيعات النفط كما يذكر التقييم
 

في عالمنا الكامل، . "، قال ذلك الكولونيل غريدلي " ين ما نوصي به و ما نحصل عليهإن الفرق كبير ب"

  "علينا إستعمال المزيد من المشاة لنكون قادرين على تأمين الشوارع باإلشتراك مع الجيش العراقي
 

لقد بل بالعكس ، . ومنذ أن أعد التقييم اإلستخباراتي في آب ، على كل حال ، لم ترسل أي تعزيزات

  إزداد اإلجهاد على الجنود األمريكان في األنبار 
 

صدر يوم االثنين من قبل مكتب المحاسبة الحكومي " إستقرار العراق"وهناك تقرير منفصل، بعنوان 

يقول، إنه على الرغم من أن الحل ألمن البلد ليس عسكرياً بصورة مطلقة ، فإن هناك عالقة مهمة بين 

  لتقوية اإلقتصادالظروف األمنية والجهود 
 

  ولكن كما يعرف الجميع ، إن العراقيين لم يتبعوا النص الذي كتبناه
 

، اليوم. وصوتوا لمزيد من اإلسالم في القانون والدولة . لقد صوتوا حسب المصالح العرقية والطائفية 

ولون قلب ما المتطرفون من  الطائفتين السنة والشيعة يحا. ال يمكن حكمه ، أصبح العراق بشكل سريع

كان علمانياً فيما مضى ، ودمج وتحديث المجتمع الى جنة إسالمية وعرقية إذا ما حصلت فعالً ستخجل 

  حتى إيران منها
 

. العراقيون وليس األمريكان هم األهداف الرئيسية . القتال الحقيقي كله على السلطة ، المال والسيطرة 

هذا ما يقوله العديد من العراقيين ، ولكن ال ،هاية األمرنعم الواليات المتحدة ينبغي أن تنسحب فى ن

  تتركونا لوحدنا في الوقت الحاضر
 

تركيا تهدد عبر . كركوك الغنية بالنفط قد تنفجر فى حرب كردية ـ عربية .إشارات الخطر فى كل مكان 

اإلرهابيين بينما الجمهورية االسالمية فى ايران تقصف ، الحدود بالهجوم لدحر اإلرهاب الكردى 

ستجدد مطاليبها بتعويضات حرب الثماني  ، وعاجالَ أم آجالَ ، المناهضين لنظامها فى شمال العراق
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  الحكومة الهشة فى بغداد، إن لم يكسر ، إن هذا قد يضعف .سنوات بين العراق وايران 
 

شيا ستقاتل إذا ما إنزلق العراق الى حرب أهلية شاملة ـ وهي على األغلب جارية ـ فإن كل ملي

  السنة تقاتل الشيعة والعرب يقاتل الكرد ، اآلخرى
 

و ، تقسيم العراق الى كونفدراليات سنية شيعية كردية : أعد األمريكان مسودة إستراتيجية تبسيطة 

إرسال المزيد من الجنود لطرد اإلرهابيين ؛ ندع العراقيين يمارسون حربهم من دوننا ؛ لسحب قطعاتنا 

  وكسب بغداد
 
الجنرال جون أبي زيد ، القائد األمريكي األقدم في الشرق األوسط ، حذر مؤخراً بأن هناك حاجة الى 

   أن تنجح– ومنها العراق –المزيد من الجنود إذا ما أريد لمعركة بغداد 
 

فون غسل أيدينا من العراق قد يبدو مغرياً، ولكن الحقيقة هي، أن األمر يعنينا تماماً إذا ما إتخذ المتطر

هل ستكون نيويورك، أو . من العراق، ومن ثروته مكاناً يعدون فيه أنفسهم لحملتهم اإلرهابية التالية

  واشنطن أو لوس أنجلس ؟
 

مصير العراق سيؤثر على . لقد أدت الحرب واإلحتالل الى تزاوج المصالح األمريكية والعراقية 

 المنطقة وربما الواليات المتحدة بالمزيد مصيرنا، وترك العراقيين لحرب أهلية يحكم عليهم وعلى

  من الحروب القادمة
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  يتحليل يوم

ي حول عدد القوات  السياسلجدلا

  المسلحة

  
تصاعد  الجيش في العراق ت أعدادالمناقشات حول

  )الجيش االمريكي  ( .ستمرارإب

  مجلس العالقات الخارجية

          ٢٠٠٦ / ٩ / ١٥  - عداد ليونيل بيهنرإ

نـسكي ،   يجنيو بر بغهكذا أوضح ز  " اليمكن كسبها "

.   لحـرب العـراق     مستشار األمن القومي السابق   

    )١( للقتال –ال تتوفر قطعات جاهزة     باإلضافة الى   

لخدمة الفعلية إلرسـالها ،     في ا ) الواشنطن بوست (

ـ وألورنس جي كورب وبيتر     هكذا قال     مـن   دنغ

ن إيقولـون    . مركزالديمقراطية للتقدم األمريكـي   

، فـي العـراق     "نتكيف لنكسب "  دارة بوش إخطة  

 انتقادات( "  تعزيز الفشل  "بينبغي إعادة تسميتها    

االنتشار لمليون رجل وامرأة    شرحت   فريد كابالن 

  .)٢( )باللباس العسكري

-----------------  
تم ترجمة هذه المقالة في الصفحات التاليـة وهـي تحـت            ) ١(

  يع إرسال المزيد من القوات؟طستنلماذا ال: عنوان

تم ترجمة هذه المقالة في الصفحات التاليـة وهـي تحـت            ) ٢(

  الى العراق ؟الجنود ن نرسل المزيد من ألماذا ال نستطيع :عنوان

ل لمنتصف الفترة، صار    نتخابات تشرين األو  قبل إ 

صوت بالديمقراطيون يقرعون الطبول ضد الحرب      

نهم بقوا منقسمين بشأن الخطة البديلـة       أمع  . أعلى

سير حتى  ال" خطة الجمهوريون    مع    تتعارض التي

  .)هربإ وإقطع(  تنتهي ب، ولكن ال "وطشنهاية ال

خـرون  آو. نـسحاب فـوري     إالبعض يدعو الى    

عـضوا   .اب بمراحل نسحيطالبون بجدول زمني إل   

 يفـضل   ري ريـد  اهمجلس الشيوخ، رئيس األقلية     

هي السياسة  ونتشار وليس تراجع القطعات،     إإعادة  

التي وضعت في المقدمة العام الماضي مـن قبـل          

تفقا مع قيـاديين    إكالهما   . اثجون مور الجمهوري  

رس في مطالبة وزيـر     غمن الديمقراطيين في الكون   

  . ستقالة  باالفيلدس دونالد رامالدفاع

 خطة الـديمقراطيين    تشرحالجديدة  )٣( الخلفيةهذه  

 فـي    " قفزة كبيرة  "لقد شهد العراق    . في العراق   

 تقريبـاً الـى     ١٣٠٠٠٠لقوات األمريكيـة مـن      ا

  خالل األسابيع األخيرة ، حسب تقريـر       ١٤٧٠٠٠

 البنتاغون علـى    اوصفها مسؤولو . " رمي تايمز آ"

ألخيـر للعنـف    نها حركة مؤقتة لمواجهة العنف ا     أ

مع ذلك فلم يستثمر المعـسكر      . الطائفي في بغداد    

ذا ما  إستدهش   ".المناهض للحرب هذه المناقشات     

هذه الزيادة الكبيرة في تعهدات الجـيش       أن  علمت  

نتخابـات  إسباق  لها عالقة بمحاولة تهدئة البلد في       

هكذا كتـب   "  منتصف الفترة في الواليات المتحدة    

  .  سياسيات الشرق األوسط  في عموده فيجوان كول

-----------------  
 في الصفحات التاليـة وهـي تحـت         الخلفيةتم ترجمة هذه    ) ٣(

  مقترحات الحزب الديمقراطي بشأن العراق: عنوان
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ن المزيد مـن القـوات      أبعض المحافظين يقولون    

 :يلـي  الحد األدنى هو مـا     . "مر ضروري أ ناآل

حسن فرصـتنا   المزيد من القطعات في العراق قد ي      

  ".)١(حاسـمة في لحظة   حاسمة   معركة   في كسب 

 ان المحرر لو لوري ووليم كريست   تش ر هكذا كتب 

فـي  و والـويكلي سـتاندرد    الناشيونال رفيو في  

ومثالياً  يعترفون،   .  على التوالي   الواشنطن بوست 

ن القوات العراقية قد تستطيع توفير القسم األكبـر         أ

ـ         ر االعتبـار   من األمن ، ولكن عندما نأخـذ بنظ

ن القـوات   إمستوى التوتر الطائفي في الشارع ، ف      

ـ     "األمريكية تبدو     اَاألكثر موثوقاً بها واألكثر مرحب

 كافحةن مبدأ م  إ كما    .]"الجنود العراقيين   [ بها من   

أي  ،   "١٠٠٠ / ٢٠"إلرهاب يدعو الـى نـسبة       ا

بالنسبة للعراق   .  مدني ١٠٠٠عشرون جندياً لكل    

 المستقرة نسبياً كردستان العراق     باستثناء المنطقة ( 

 جندي مـن    ٤٥٠٠٠٠ن االمر يتطلب    أ، يعني   ) 

 مـن   كينث ام بوالك  هكذا يناقش   .  التحالفقوات  

 ٢٠٠٦ في تقريره لـشهر شـباط        زغنيمعهد بروك 

بعض المحللين يشيرون الـى     " . تغيير في الزمن  "

الصدع الفلـسفي بـين المخططـين العـسكريين         

 عمليات عسكرية كاسـحة     التقليديين الذين يفضلون  

 ووحدات النخبة مثل القوات الخاصـة، الـذين         –

   بناء عالقات مع العراقيين المحليـين     يبحثون عن   

 ضابط مشاة البحرية السابق     )الواشنطن بوست   ( 

نه بدالً من إرسال المزيد مـن       أ يقول    مولتن لثسي

  ن تقوم قوات خاصة معأالقوات للعراق ، ينبغي 

  ستشارية صغيرةإكل فرق قوات عراقية على ش

----------------  
تم ترجمة هذه المقالة في الصفحات التاليـة وهـي تحـت             )١(

   تعزيز بغداد:عنوان

بدالَ من التشرنق فى قواعـد        بإحكام ق بغداد يطوبت

ال يمكننا كسب هذه الحرب مـن ملـوك         "،   كبيرة

   من أوسع قواعدنا فـي        recال  كز  ا و مر  رغالبر

   .النيويورك تايمز في العراق ، كتب ذلك

 وادارة  – االنتخابات العراق    تظهرأفي الحقيقة ،    

 .نه الفيل في غرفة االنتخابات      أ على   –الرئيس لها   

ـ         بالمائـة مـن     ٦٣ن  إووفقاً لما جاء في التايم ، ف

األمريكان اليتفقون مع سياسة البيت األبيض فـي        

و " الـشوط السير حتى نهاية    "ساس  أالعراق على   

ضـر بجهـود    أن العراق قد    إة يقولون    بالمائ ٥٤

 .  الحرب على اإلرهـاب    بسكالواليات المتحدة ل  

الـديمقراطيون ب   ليـصفوا   يبحث الجمهوريـون    

الـرئيس  . من القومي    باأل ين والمتساهلين المنهزم

بوش ، في عدد من خطاباته األخيـرة قـد ربـط            

اذا مـا   . "الحرب بالعراق بالحرب على القاعـدة       

ـ بـن الدن،    "  مثل أسامة  سلمنا العراق لرجل   ن إف

خبر الرئيس األمريكان فـي     أهكذا  " عدونا سيتقوى 

ن سالمة أمريكا تعتمـد     إ . "٢٠٠٦/ أيلول   / ١١

فـي رد   " . على حصيلة المعركة في شوارع بغداد     

شار الـديمقراطيون الـى الحقـائق       أفعل لذلك ،    

لقـد قتـل    . ة على األرض في العـراق       مالمتجه

ن صندوق الحرب قد    إ  جندي أمريكي ، كما    ٢٦٦٠

العاطلين عن العمـل    . بليون دوالر   ) ٣١٣(بتلع  إ

في عموم القطر وفـي      % ٦٠في العراق بحدود    

وهـي المحافظـة الـسنية       %  ٩٠نبار بحدود   األ

عـدد  ن  أإضافة الـى    . المتشددة في غرب بغداد     

 في بغداد وحـدها     المدنيين العراقيين الذين يموتون   

اً في بداية هـذا      شخص شهري  ١٠٠٠رتفع الى   إقد  

نتخابات دائمية ،   إول  أالعام عندما ساد التفاؤل بعد      

لقـد  .  شخص شهرياً هذا الـصيف       ١٥٠٠ثم الى   
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وصلت الهجمات على القطعات األمريكية ذروتها       

 من مكتـب    تقريرخر  بعد الحرب في تموز طبقاً آل     

التخمينات  تقارير   ذكرتوبينما  .  الحكومي   الشفافية

ن محافظـة   ، إ المتسربة )١( ريةستخباراتية البح اإل

 ٥٠٠٠االنبار ستبقى معقل لإلرهاب مالم يتم نشر        

 جندي أمريكي لتأمين    ٣٠٠٠٠هنالك حالياً   ( جندي  

  .) منطقة بحجم لويزيانا 

لماذا ال نستطيع إرسال المزيد من 

  ؟القطعات

  نغدوأآورب وبيتر . لورنس  جي: بقلم 

   ٢٠٠٦ / ٩ / ١٤  -الواشنطن بوست 

 فـي    لـوري   ريتش  و وليم كريستول يناقش  

تعزيـز    "أيلول والمعنونـة   / ١٢ بتاريخ   ماهيمقالت

 الواليات المتحدة تحتاج بشكل جـوهري       نإ "بغداد

سـتقرار  الى نشر المزيد من الجنود في العراق إل       

وبعيداً عن االسـتراتيجية المـشكوك فيهـا        . البلد  

 لوري قـد أعطـى   / موقف كريستولـلمقترحهم  

هنـاك عـائق    ـ  " تعزيز الفشل "الً هو   عنواناً بدي 

إرسال المزيد من الجنـود الـى        :غفلواأعملي فقد   

نفجار في  إالعراق قد ، في الوقت الحاضر ، يهدد ب        

 قومياً من المتطوعين يقـوض أمننـا        اَتجنيد جيش 

  .ن هذه المخاطرة ال يتحملها بلدنا إ. القومي 

في بحثهم عن قطعـات إضـافية ومعـدات         

ن أول مكان على كريستول ولوري      ن أ إللعراق ، ف  

    .القطعات الفعالةيبحثا فيه هو 

-----------------  
نظـرة قاتمـة     :تمت ترجمة هذه المقالة وهي تحت عنوان      ) ١(

  للوضع في غرب العراق من دون المزيد من الجنود والمساعدات

  

ولكن حتى على مستوى االنتشار الحـالي ،        

 .لفعالة واضحة اجهاد على القطعات ن عالمات اإل إف

ن ثلثـي القـوات   إفي تموز كشف تقرير رسـمي   

غير قـادرة   "نها  أاألمريكية الفعالة قد صنفت على      

عندما يجمع المرء هذه األخبـار مـع        " على القتال 

وهـو   ( هنشرتم ن ن ثلث الجيش الفعال قد      أحقيقة  

، من ناحيـة حـساب      ) بذلك ، يبدو جاهزاً للقتال      

ن إ: لجـواب مرعـب     العدد فاألمر سهالً ولكن ا    

األلوية التي في الخدمة ضمن الجيش الفعـال قـد          

  .ستعدادها للقتال من الصفر إقَرَب 

المكان الثاني الذي ينبغي البحث فيـه عـن         

 جيش الحرس الوطني  قطعات ومعدات جديدة هو     

. ن األنباء هنا أسوء من سابقاتها       أغير  . حتياطواإل

وطني  رئيس الحرس ال منالصحفيونطلب وعندما 

د التـي يعـاني منهـا       اجهن يعلق على درجة اإل    أ

بحالة أسوء بكثير   "ن قطعاته   أالجيش الفعال أجاب    

كالنا يعاني مـن نفـس      . من حالة الجيش الفعال     

  " . لدي أعلىىن الحمأغير : األعراض 

ن الضغط الحالي على جنودنا في العـراق        إ

وأفغانستان كبيراً ، كل لـواء ميـداني للواجبـات          

دم على األقل جولة واحدة     خة موجود حالياً قد     الفعال

و ثالث  أثنان  إفي العراق وأفغانستان والعديد منهم      

ن الغالبية الواسعة من جيش الحرس      إ، وبالمثل ، ف   

كثر من مرة   أحتياط قد جرى تحريكه     الوطني واإل 

   .٢٠٠١/ أيلول  / ١١منذ 

ن الطريـق   أن الحقيقة البسيطة هي     إوهكذا ف 

ول ولوري لوضع خطتهم قيد التنفيذ      الوحيد لكريست 

     في وقت قريب من دون اللجـوء الـى الـسحب           

هذه الوسيلة يفكك كل جـيش المتطـوعين ،         ـ وب 

نها أالذي هو كالكاتبين نفسيهما سيعترف بالتأكيد،       

ـ مر كارثيأستراتيجية إقد تكون من ناحية   هـو   
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بأن يطلب المزيد من جنودنا باإلسراع بتـدريبهم        

ن أوبالوقت الذي الشك فـي      . ستبدالهم  إوجداول  

ـ        ن إالجنود يستجيبون لمزيد من دعوات الواجب ف

نهم سيجهزون بالمعدات والتـدريب     أالمشكوك فيه   

كثر مـن   أ. المناسبين لمهمتهم على المدى القريب      

ة البعيدة المـدى علـى كلفـة        ضريبن ال إذلك ، ف  

  .ونوعية قطعاتنا تهدد بزيادة اإلجهاد عليهم 

ن نقص المعدات الذي يواجه الجيش      إ :أوال  

األمريكي في الوقت الحاضر يجعل من الـصعب        

قامت . تدريب الجنود حتى على المستوى الحالي       

الخدمات العسكرية بتعويض نقص هذه المعـدات       

 بليـون دوالر بـشحن بعـض        ٥٠التي مقدارها   

المعدات الى العراق التي تقتضي الحاجـة اليهـا         

ن إ .حتياطيـة منتشرة واإل لتدريب الوحدات غير ال   

زيادة عدد القطعات المنتشرة قـد يعقـد مـشكلة          

حتياطيـة  ستعداد هذه ويجعل قابلية الجـيش اإل      اإل

ستجابة لمعارك أخرى حول العالم قـد       ضعيفة لإل 

  . طارئاً فورياً اَجراءإيتطلب 

سبب ي التكاليف بعيدة المدى     خفضن  إ :ثانياً  

حرباً غيـر    كي تقاتل    ةالبريضغطاً على قطعاتنا    

في الوقـت   . مألوفة سندفع ثمنها من نوعية جيشنا       

جبر الجيش على تقـديم ترقيـة لعـدد         أ ،الحاضر

من م % ٩٨هناك  . السابقة له من أفراده إلبقائهم      

) ميجـر   ( قد تم ترقيتهم الى     ) كابتن  ( هم بدرجة   

ن نوعية الجيل القـادم مـن القـادة         إهذه السنة، و  

ي المزيد من االنتخاب    العسكريين سيعاني مالم يجر   

  .واالختيار مرة ثانية

باإلضافة الى ذلك ، فحتـى زيـادة عـالوة          

 لن تكـون    ٢٠٠٣ أضعاف منذ عام     ةربعالتجنيد أل 

كافية لجذب األعداد المناسبة من الرجال والنـساء        

 .  العدد المستهدف للجيش   الشجعان لمواجهة متطلبات  

ود ن الجيش قد قبل المزيد من الجن      أعلى الرغم من    

قل ورفع الحد األعلى لعمـر      أستعداداً  إممن سجلوا   

 واحدالتطوع، فالزال يتطلب التخلي عن ما يقارب        

من كل خمسة مجندين جدد كما يتطلـب تخفـيض          

الكثير منهم فـي    " يستبعد"العدد الى النصف عندما     

  .التدريب األساسي 

راء آتوافـق فيـه مـع       نوبالوقت الـذي ال     

 المزيـد مـن     ن إرسـال  أكريستول ولوري مـن     

القطعات الى العراق سيجلب السالم واالسـتقرار       

ن جيش الواليات المتحدة والحرس الوطني      إللبلد، ف 

واالحتياط عليهم مع ذلك تطوير قابلياتهم لالستجابة       

نتشار آخر من غير توتر     إو أي   الخطة أ لمثل هذه   

ن الحل هـو القيـام      إ . مفرط وتكلفة بعيدة المدى   

دارة بوش ، الزيادة الدائمة في      إبعملين لم تقم بهما     

عدد الجنود في الجيش الفعال والتمويـل الكامـل         

العمل  "وليكن هذا هو ال   . حتياجاته من المعدات    إل

 وليس صرف المزيد من     "الشجاع للقيادة الرئاسية  

الدماء واألموال فـي العـراق حـسب مايرغـب          

  .كريستول ولوري 

اع  كان مساعداً لوزير الدف    : كوري .لورنس جي 

 خـالل   الدعم اللوجـستي   و منشئاتللقوة البشرية، وال  

 قـضايا وغدن في   ألقد عمل ومعه بيتر     . إدارة ريغن   

  .األمن القومي في مركز التقدم االمريكي 
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  شؤون الحرب 

  ن ؟من في الجيش اآل

ن نرسل المزيد من ألماذا ال نستطيع 

  الى العراق ؟الجنود 

  ٢٠٠٥/حزيران/٣٠ – فرد كابالن

مرأة يخدمون إن هناك مليون رجل وأخبرنا ألطالما 

ذن ، لماذا هـذه الـصعوبة       إ. بالجيش األمريكي   

 جندي في العراق ؟ مـاذا يفعـل         ١٥٠٠٠٠بقاء  إل

لمـاذا اليمكـن     جندي اآلخرين ؟     ٨٥٠٠٠٠بقية  

ذا كان حقـاً    إيضاً ؟ و  أإرسال بعضهم الى هناك ،      

سـتنتاج  إ فأي   ،عن مهامهم الحالية  بعادهم  إ اليمكن

ن يحصل عليه المرء عن السياسة العسكرية       أن  يمك

عيد المسحوبين لتـوفير    نن  أاألمريكية ؟ هل علينا     

و كبديل ، علينا    أ –المزيد من الجنود على األرض      

ن نحجم طموحاتنا على النطاق العـالمي وبـذلك         أ

  زم ؟حال الى القليل من الإحتاج نال

 دعونا نلقي نظرة علـى هـؤالء المليـون          :اوالً  

منظمة األمـن     من هم ؟ الموقع اإللكتروني     ،جندي

.  يقسمهم الى أصـناف      جداول بيانية  لديها   ميالالع

قل أ جنود قتال و ٣٩١،٤٦٠بالمائة منهم أي  ) ٤٠(

 أي  – بالمائة من هؤالء األربعين بالمائـة        ٤٠من  

    . فراد القوى المـسلحة الفاعلـة       أ هم   ١٤٩،٤٠٦

 الباقي منهم فـي الحـرس الـوطني والجـيش         ( 

  ) .االحتياطي 

 ٥٠،٢٥٢ –الباقي منهم قطعات الدعم والسوقيات      

 في  ٣٤،٢٧٠ في المجال الطبي     ٣٧،٧٦٣في النقل   

. ختالف صعباً   ليس اإل التدريب وتعليم القيادة وهكذا     

ومـع ذلـك     . يسحبونجنود النقل مثالً يطلقون و    

عرفهم ، للفت النظر ، بأنهم نسبة مئوية قليلة من          ن

ل المتكون من الجنود الفاعلين      رج –جيش المليون   

  . الذين عملهم الرئيس هو القتال 

بين  ( ألويةجنود القتال هؤالء منظمون على شكل       

ــل ٤٠٠٠ – ٣٠٠٠ ــواء لك ــيش اآل ) ل                  نللج

وواحد .  منها في العراق     عشرة فعال    قتال لواء٣٧

ن أخر الـذي يفتـرض      واآل( في كوريا الجنوبية    

) ن من بين العشرة في العراق        اآل وهيكون هناك   

 لواءاَ إثنتا عشر ن هناك   أأي  . فغانستان  أخر في   آو

) ٢٥(ماذا عـن ال     . ينتشرون في مناطق ساخنة     

  خر ؟  اآللواءاَ

 مـؤخراً مـن العـراق       دت عا ا منه تسعة •

شـهراً فـي    ) ١٢(القاعدة هي   ( وأفغانستان  

 –شهراً العودة الى الـوطن      ) ١٢(الخارج و   

 اعض الوحدات يجري تمديد واجباته    ن ب أولو  

  ) فيما وراء البحار 

  منهم في التدريب ) ١٥( •

وواحد يعاد تشكيله حول عجـالت القتـال         •

  الجديدة"سترايكر"

 في  األلويةيل من هذه    لشراك الق إ ومن الممكن   

ن وجود الجنود في قواعـدهم      إ. ميدان القتال   

. قل  أ تدريب ووقت     الى داخل وطنهم يحتاجون  

ذا ما فعلوا ذلك    إنهم  أ الرؤساء يعرفون    نأغير  

نهم سيحصلون على جـيش سـاخط ، وذي         إف

ن مثل هـذا    أيضاً طالما   أعداد سيء وصغير    إ

ونـسب   .جهاد والشد سيحبط خطة التجنيـد     اإل

ن من الهبـوط لمـا      لتحاق بالجيش تعاني اآل   اإل

  .دون الهدف 

ذا مـا كانـت   إ قد يختلف شعور الجنود والمدنيين    

عراق هي حرب حقيقية لمصلحة األمة الحرب في ال
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وخـالل الحـرب    . و يتعلق بصراع الحضارات     أ

 كان الماليـين    ،وبعد كل ما جرى   . مية الثانية لالعا

رسالهم بحـراً الـى     إيتدربون تدريباً سطحياً قبل     

و الباسفيكي ويبقون هناك لـسنوات حتـى        أوربا  أ

بعد من  أولكن مخاطرالحرب الحالية    . نتهاء القتال   إ

  .و خطيرة أكون مهمة ن تأ

ل ءن الجـيش األمريكـي قـد تـضا      أالحقيقة هي   

) ١٥(بصورة كبيرة منذ نهاية الحرب الباردة قبل        

نه ببـساطة ال يـستطيع      أسنة مضت ، الى درجة      

  .تحقيق األحالم العالمية الدارة بوش 

 هذا الفراغ ،    ءلقد قام الجيش ببعض التعديالت لمل     

 ألويتـه لـة   عادة هيك إة عن طريق    يبصورة رئيس 

 المزيد مـن جنـود القتـال        لواءبحيث يكون لكل    

وهذه العمليـة   . قل من أفراد الدعم والخدمات      واأل

كتمال إوعند  . ن  الزالت تجري منذ سنتين لحد اآل     

 قتال  لواء ٤٨و ربما   أ ٤٣العملية فسيكون للجيش    

 صـغر أ كـان    لواءكل   )٣٣ كان   ٢٠٠٠عام  في  (

كثر من القوة   أ بالمائة   ٣٠ الى   ٢٠ولكنه محمل ب    

  . القتالية 

وبهذا التنظيم سيتمكن الجيش من إدامـة مـستواه         

الحالي للقطعات في العـراق مـن دون الحاجـة          

ووفقـاً  . ( حتياط   كثرة الحرس واإل    على عتمادلإل

ن إلما ورد على لسان الناطق الرسمي للجـيش ،          

خر مرة جرى فيها تدوير القطعات الـى داخـل          آ

 من الجـيش    ألوية) ١٠ (لف من أالعراق ، كان يت   

المناوبة القادمة  . حتياط   من اإل  ألويةه  تالفعال وسبق 

 فعـال   لـواء ) ١٥(خر هذا العام سـتتألف مـن        آ

  ) .حتياط  فقط من اإلولواءين

من العالمي ، يـصف      ، مدير منظمة األ    جون بايك 

سـنكون قـادرين    "عادة الهيكلة بهذا الشكل     إتاريخ  

 فيها ، بشكل غير     على القتال في الحرب التي نقاتل     

  " .محدود

 الفجوة بصورة ذكية ،     ءنها عملية مل  إختصار،  إوب

نها سوف لـن    إ  . يادةالزقليالَ من   تطلب  ت هاولكن

رسـال المزيـد مـن      إتسمح لجورج دبليو بوش ب    

قل بكثير الى دول    أو أفغانستان ،    أالقطعات للعراق   

  .خرى قد يرغب بتحريرها أ

زيد من القطعات ؟    على الم ذن كيف يمكننا الحصول     إ

؟ هنـاك الكثيـر مـن       الـسحب هل من عودة الى     

ولكنها ال تستحق مـا     ،  و ضد   أالمناقشات لصالح   

 نأل، بـداً أنها لن تحدث    تلف من ورق عليها ، أل     أ

نهـم  إنـسحاب ،    ن ال يريـدون اإل    يالقادة العسكري 

ن عندهم من بين كل جيش المتطـوعين        سعداء أل 

 ، أفضلهم مزاجـاً ، وهـم الجنـود     أفضلهم تعليماً 

 السياسيون ال .األسهل تدريباً في التاريخ األمريكي 

نـه الطريـق    إنهم يعرفون   نسحاب ، أل  يريدون اإل 

 ، الماليـين    نتخابات القادمة المؤدي الى خسران اإل   

من المقترعين الداعمين سيتحولون الى محتجـين       

و ،  أ – "جـوني " جبر صغيرهم أذا ما   إبشكل مؤلم   

  . على الدخول في المعركة – "جاني"سوء األ

حد فـي الفـرع التنفيـذي يريـد         أفي الغالب ال    

مل فورية لكـل    أنه سيتسبب بخيبة    نسحاب ، أل  اإل

بالنسبة  . مريكية بالسياسة الخارجية لبالدهم   أعائلة  

لة الحرب والسالم   أن مس إللمتطوعين في الجيش ، ف    

مـن  هي غالبا نظرية فقط هناك نسبة صغيرة جداً         

نـسحاب تكـون    مع اإل . ثر بها مباشرة    أالسكان تت 

 قـد تـصيب     .حياة كل شخص مكـشوفة للعيـان      

ير وتوحد  ثتن  أهتياج تستطيع   المجتمع حالة من اإل   
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البلد بتأثير سلسلة من التهديدات ولكنها تمزق نفس        

و أزقـاً   أصبحت الحرب م  أذا ما   إجزاء  أالبلد الى   

 الرئيس  قد ال يريد   .صارت دوافعها مشكوك فيها     

و حتـى   أنـسحاب   بوش للمناقشات المكثفة عن اإل    

  .ن تنتعش أنسحاب لة توقع اإلأعلى مس

ن البلد يسير بهذا    إنسحاب ، ف  و عدم اإل  أنسحاب  اإل

 وهل تستطيع   –ن تكون   أهل تريد أمريكا    . تجاه  اإل

 شرطي العالم ، المحـرر العمـالق ،         –ن تكون   أ

 يبـأ مـر هكـذا ، ف     ذا كـان األ   إت؟وئسمها ما ش  

م بالتحـالف ؟ عـن طريـق        أالمصادر ؟ لوحدها    

  م بنزوة ؟ أالقانون الدولي 

حتمال تزاوج كارثي   إفهناك  . ومهما كان الجواب    

. بين النوايا المعلنة الدارة بوش والمعاني الحقيقية        

ـ وا المـال لت   دينو يست أعوا  بن يط أيستطيعون   ويم ع

 يستعيروا    أن  ولكنهم ال يستطيعون  . الدين الوطني   

  .مبراطوري إويم جيش عداً لتجنو

 األلويةخالل الحرب الباردة وعقود بعدها ، كانت        

ـ مرتبطة   بعضها ،  فرقة لكلألوية ة   ثالثبفرق 

 مـسلحة ،    ألوية ت كان ىخر مشاة واآل  ألوية تكان

مل على  ت للدفاع الجوي ، وجميعها تش     األلويةبعض  

قطعات دعم وسوقيات من فرق الجيش ، بعد كـل          

 –للحرب على طول الحدود الشرقية يئ هذلك ، قد 

الغربية ضد السوفيات وجيوش حلـف وارشـو ،         

لقد كـان   . والتي كانت قد نظمت على شكل فرق        

تحـاد  نهيار اإل إوبعد  . ذلك مفهوماً بعض الشيء     

رتباط دول حلف وارشو بالناتو ، لـم        إالسوفيتي و 

ن التطورات الحاليـة للجـيش      إ. ذلك مفهوماً   يعد  

وبموجـب هـذا    . من وضع الحرب  صغر بكثير   أ

 هي – لوية وليست األ– الفرقن إف. التنظيم الجديد 

كتفي ذاتياً  ت فرقةكل  . ساسية في القيادة    الوحدة األ 

دعم خـاص بـه       " وحدة "وله  "  حرب لواء هيئة"

وكذلك بالنسبة للنقل والهندسة والشرطة العسكرية      

عتمـاد علـى    إ الخ وبعد ذلك لن يكون هناك        …

ونتيجة لهذا ، فكل أفراد الدعم والخدمات       . ة  قرفال

ن يحذفوا ، نسبة مئوية كبيرة من الجنود في         أيمكن  

الحكمـة  . ن يصبحوا جنـود قتـال       أ يمكن   فرقةال

 نـسبة   "  يمكـن زيـادة    ، تقول التقليدية في الجيش  

 بشكل جوهري ، ولكن كـم ؟        "يلالذ الى   ناإلسنا

ـ ن  أيمكن   لواء   ن كل إيقدر الجيش    ستوعب مـا   ي

هناك ثـالث    ، كتيبة لقطعات القتال   ستحقاقإ ادليع

 ة وزيادة كتيبـة واحـد     لواءالى خمس كتائب في ال    

 بالمائة فـي قـوة      ٣٠ – ٢٠عني زيادة مقدارها    ت

  .المعركة 

  الخلفية

مقترحات الحزب الديمقراطي بشأن 

  العراق

   ٢٠٠٦  / ٩ / ١٥اليونيل بيهنر : المؤلف 

  مقدمة
 الديمقراطيين من المقدمة الخطط بعض هي ما

  ؟

  ؟ رامسفيلد ستقالةإل يمقراطيونالد يدعوا لماذا

  ؟ العراق في األبيض البيت ستراتيجيةإ هي ما

 الواليات سياسة في السياسية جندةاأل تؤثر كيف

  ؟ العراق في المتحدة

  مقدمة 

دارة بوش الى حد كبير     إال يتفق الديمقراطيون مع     

 ومحـاولتهم   ،العراقفى  للحرب  إدارتهم  في كيفية   
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 ،لربط حرب العراق باإلرهاب العـالمي األوسـع       

ستراتيجية البديلة ، وخصوصاً ،     وينقسمون على اإل  

تلك التي تصمهم بأنهم متساهلون بموضوع األمن       

نتشار فوري للقوات  إالبعض يفضل إعادة     . القومي

خرون خطـاً   آاألمريكية من العراق ، بينما يفضل       

دعى الديمقراطيون وزير . نسحاب مرحلي زمنياً إل

 ، واضعين قائمـة     الدفاع دونالد رامسفيلد لالستقالة   

بغـض  . طويلة من األخطاء تبعت سقوط صـدام        

صـالً ،   أذا كانت هذه الخطط ستثمر      إالنظر عما   

 وخطة سحب القوات    –ن العراق   أ يظهر   ستفتاءإلا

 سيكون لها ثقلها على تفكير النـاخبين        –األمريكية  

  .نتخابات منتصف الفترة في تشرين الثاني إفي 

  الديمقراطيين ؟ ما هي بعض الخطط المقدمة من

صالً أقترحت  أ هذه الخطة    :إعادة انتشار القطعات  

لت مـن قبـل      ولكنها فعّ  مورثامن قبل الجمهوري    

عدد من الديمقراطيين البارزين ، بظمنهم السيناتور       

) . ديمقراطي عن نيفادا     (هاري ريد رئيس األقلية   

نتشار القوات األمريكية فـي     إعادة  تدعو الخطة إل  

خل  تأسيس قـوة تـدّ     ،لوقت نفسه العراق ، وفي ا   

ن تكون قاعدتها في    أسريع في المنطقة ، ويفضل      

هـذه  " لمارينزاحضور  ستعدادإ" الكويت ، وكذلك    

ستمرار الجهود الدبلوماسية   الخطة تقوي الحاجة إل   

لموقف ا"ن  أ  على األمريكية في العراق ، مع التأكيد     

ن يحل بجيش الواليات    أاألمني في العراق ال يمكن      

انـه يعتمـد علـى      " كما قال مورثـا      بل" تحدةالم

    ."ن نصنعه لهم أ نحن ال نستطيع ".العراقيين 

قترحـت هـذه    أ :اتنسحاب القطع جدول زمني إل  

 ديمقراطي ( جون كيري الخطة من قبل السيناتور     

     ولـد غ فين س رو والـسيناتور  ) تس ماساشيوس عن

حيث دعموا الـديمقراطيين االثنـي       )ديمقراطي( 

تـدعو  .  في مجلس الشيوخ     ينالمستقلد  حأعشر و 

الخطة الى وضع جدول زمني يتفق عليه من قبـل          

الحكومتين األمريكية والعراقية لـسحب القطعـات       

 ويـدرك   ٢٠٠٧األمريكية بحدود االول من تموز      

نسحاباً أمريكيا فورياً ، مع     إن  أ هذه الخطة    امؤيدو

عتبـار ، قـد     خذ مستوى العنف الحالي بنظر اإل     أ

الخطة تدعو  . لعراق على حافة حرب أهلية      يجعل ا 

وهـو مـؤتمر شـبيه      " قمة العراق " ما يسمى    ىال

 ممثلون عـن     و  ويحضره جيران العراق   بدايتون

الجامعة العربية ، ورسميون من األعضاء الخمسة       

كيري كان قد دعـى     . الدائميون في مجلس األمن     

 يسحبون  ٥٠٠٠ على األقل    ،الى إعادة نشر القوات   

ق الى أفغانستان لمقاتلة التمرد المتزايـد       من العرا 

هـذه االدارة   ". على طول حدودها مع باكـستان       

 بينما يستعد التمـرد الـذي       ،تقطع المهمة وتهرب  

" . لسيطرة على كافة مناطق البلـد       ل  تقوده طالبان 

  .كما قال 

 هـذه الخطـة يفـضلها       :سناد الـرئيس  إدعم و  

 مـان  جوزيـف ليبر   مثال السيناتور أالديمقراطيون  

ـ  أمثال    من الوسط  والى حد ما    الري كلينتـون  يه

الحرب في العراق والتهديدات اإلرهابية     ثقل  حول  

األوسع التي تواجه الواليـات المتحـدة ، يحـث          

لقـد حـان الوقـت    . "ليبرمان الجبهـة المتحـدة     

ن أقـون بـالرئيس بـوش       ثللديمقراطيين الذين الي  

ـ       إيعترفوا   نوات نه سيكون القائد العام لمدة ثالث س

قـوض  نننا فيما يخص الحرب     إ و ،ضافيةإحرجة  

، لقد قال   "  القومي على المستوى مصداقية الرئاسة   

بعض الديمقراطيين   . ٢٠٠٦ذلك في كاون الثاني     

نتخاب سيشككون فيما سيتبع ذلك     عادة اإل إوبسبب  

 وحقيقة  ،بسبب عدم شعبية الحرب بين االمريكيين     
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وليـة عـن    ن ليبرمان قد خسر في االنتخابات اال      إ

 في والية كونكتيكت لصالح سياسـي       ينالديمقراطي

وتـار مناهـضة    أغير معروف الذي لعب علـى       

) . بقي ليبرمان في السباق باعتباره مستقالً     (الحرب

مـن  " . مستويات القطعات    لم يتطرق الى  ليبرمان  

و أ في العـراق     يكون مهماً سن وجودنا   أالمحتمل  

كتبه في تشرين   ، هذا ما    " لسنوات قادمة ل هقريباً من 

  .الوول ستريت جورنال الثاني الماضي في 

 هذا الخيار يدعمـه الـسيناتور       : المركزية العراق 

مجلس الفخرى   ل   رئيس  ال  وناصره جوزيف بايدن 

 ، هذه الخطة   جلب .تشا.لسلي  العالقات الخارجية   

ثالثة اقـاليم   "تتصور المركزية العراق على شكل      

. لكنها فاعلـة    قوية مع حكومة مركزية محدودة و     

وكتب جلب فـي المائـدة المـستديرة للـشؤون          "

من غيـر   " ن توحيد العراق بالالمركزية   إالخارجية  

ولكنهـا   ،ن يجعل معظم العراقيين سعداءأالمحتمل  

مـراً  أي كل مجموعة معظم ما تعتبـره        عطخطة ت 

عادة تثبيت الحكم الذاتي الكردي ، درجة       إ: ساسياً  أ

، ال للـسنة وللـشيعة      ما من الحكم الذاتي واألمو    

نفسهم والتمتع بمـستقبلهم    أالحرية التاريخية لحكم    

ن إوهناك عدد متزايد من الخبراء يقـول        . "الغني  

يـتم  شكل من أشكال الفيدرالية في العـراق قـد          

نقاد .  ولكن هناك أنواع مختلفة لهذا الخيار    ،تشكيله

ن تقـسيم عائـدات العـراق       إلب يقولون   جخطة  

ن المنـاطق التـي     إوصاً و سيكون مشكلة ، خـص    

. يسكنها السنة العرب عادة هي فقيرة المـصادر         

مر  تقسيمات األ  يشبهن أي شيء    إخرون يقولون   آو

جـزاء مـن    أثني في   ختالط األ الواقع ، بسبب اإل   

مختلف محافظات العراق ، سوف يزيد من حـدة         

حد بتقسيمات  ألن يقتنع   . "القتال الطائفي ولن يقلله     

ـ    " وشيعيستانسنيستان وكردستان     ت، هكـذا كتب

هـذا  . " من جامعة الدفاع القومي      جودث اس يافي  

المجتمعـات  .   بالتأكيد الى حـرب أهليـة         يؤدى

العراقية الكردية ، العربية السنية والـشيعية هـي         

ون     فلكـل منهـا علمـاني         طبقة واحـدة  ليست  

 وفـيهم الغنـي والفقيـر والحـضري         ونسالميإو

  " .مزارعوال

  ستقالة رامسفيلد ؟يمقراطيون إل الديدعوالماذا 

 وغيـرهم مـن      كلينتـون  و مورثا   علن كل من  أ

. ستقالة رامسفيلد   الديمقراطيين البارزين دعوتهم إل   

خـرى،  فـشل     أسباب  أسبابهم ، من بين     أوكانت  

هزيمـة  سـتقرار للعـراق و    رامسفيلد في جلب اإل   

 الضغوط التي سلطها علـى      ،فغانستانأطالبان في   

 فـي تجهيـز القطعـات       بطئهوالقوات المسلحة ،    

حد يـشكك فـي     أال  . "األمريكية بالتسليح المالئم    

 كما قالت كلينتـون   " . وطنيته ، وخدمته المخلصة   

تـشير التقـارير    . " حكامه وقيادته أنحن نشكك ب  "

بـوش  يصرف  ن  أنه من غير المحتمل     أالصحفية  

ن إ ، على الرغم من حقيقـة        ة من الخدم  رامسفيلد

يكان يقبلون بالعمل الذي يقوم      بالمائة من األمر   ٣٨

  . في شهر مايس ستفتاء زغبيإلبه ، وذلك طبقاً 

  ستراتيجية البيت األبيض في العراق ؟إما هي 

ستراتيجية الواليات المتحدة علـى زيـادة       إ تركز  

حرفية قوى األمن العراقية ، وبناء قابلياتهم علـى         

عادة تشكيل  إمين بالدهم،و أ مستقلة وت  بمهماتالقيام  

 الفـساد والتحيـز   وزارات األمنية لتطهيرها مـن      ال

   .الطائفي

 مـساندة    يحاول الـسياسيون األمريكـان     ،سياسياً

وطنيـة  ه  الجهود العراقية في تطوير حكومة وحد     
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قتصادية ذات قاعدة إن تؤسس إلصالحات أتستطيع 

ن دور  إوقد كرر الرئيس بـوش قولـه        . واسعة  

 القوات ل كلما كبر دورءالقطعات األمريكية سيتضا

نسحاب كبيـر سـيقرره      خطط إل  ةن أي إالعراقية و 

 رئـيس اللجنـة     .القادة العسكريون على األرض     

 حدد فهم البيـت  كين مـيهلمن  الوطنية الجمهورية   

مشيراً الـى   " نتكيف لنكسب "األبيض باستراتيجية   

  مستوى القطعـات     رفعقرارات الواليات المتحدة ل   

حريـك  نتخابات كـانون األول الماضـي ، ت       إقبل  

 المزيد من الجنود الى النقاط الساخنة مثـل بغـداد         

ل االتحـاد   مثشراك المزيد من العناصر الدولية      إو

سـتراتيجية  إدعم  تيافي  . األوربي واألمم المتحدة    

نها قد تعني المزيد مـن الخـسائر        أالرئيس ، مع    

ن جميـع    أل  وذلك .األمريكية على المدى القريب     

 )١(" تياجاتنـا حإتركز علـى     "الخيارات األخرى 

ا ومعاييرنـا للديمقراطيـة ، خـسائرنا ،         نوسياست

عتمادنا على  إجهودنا الضائعة في التأثير اإلقليمي و     

   .نجلس تايمزاللوس أالنفط ، هكذا كتبت في 

جندة السياسية في سياسة  كيف تؤثر األ

  الواليات المتحدة في العراق ؟

يقول عدد من الخبراء مـن بيـنهم الدبلوماسـي          

ـ غ بيتر   ريكي السابق األم  ، الـذي عمـل      ثالبري

ن الرئيس بوش قد فقـد القـوة        إمستشاراً للكرد ،    

  .السياسية لتوحيد العراق 

لقد لعب تنامي الحرب دوراً رئيـسياً فـي سـباق           

  نتخابات في كونكتيكت للسيناتورية  حيث خسراإل

--------------------  
 وهـي تحـت     تمت ترجمة هذه المقالة في الصفحات التالية      ) ١(

  نسحابها اإلأالخيارات قليلة ، ولكن أسو: عنوان

يد ن لصالح متحديه المناهض للحرب      ليبرمانها  في

نتخابات األولية للديمقراطيين وطبقاً     في اإل  المونت

 بالمائة من السكان    ٥٦ األخير فان    ستفتاء زغبي إل

ن الحرب في العراق ال تستحق      إاألمريكان يقولون   

  .كانرواح األمريأخسارة 

يقول المستفتي  " ع مهم لألمريكان  واإلرهاب موض  "

ولكن عندما نصل الى الحكم علـى       "جون زغبي ،    

ن قرارهم يعتمد الى حد بعيد على       إرئاسة بوش ، ف   

ن المشاركين تتـراوح    أستفتاء  يظهر اإل " . العراق

رؤيتهم عن حرب العـراق بـين الحـرب علـى           

ن دائـرة   إ. اإلرهاب وملفـات األمـن القـومي        

. نتخابات قد سخنت الخطابات الخاصة بالحرب       إلا

ن في إخفاقهم في    يالديمقراطيون يتهمون الجمهوري  

 فــي العــراق وتعــديل المميتــةفهــم الحقــائق 

ن ييتهم الجمهوريون الديمقراطي   ستراتيجيتهم بينما إ

  .بأنهم متساهلون مع اإلرهاب 

  تعزيز بغداد

   لوري  تشبقلم وليم كريستول وري

     ٢٠٠٦ / ٩ /١٢الثالثاء 

الـداعمين  . ننا في لحظة حرجة فـي العـراق         إ

للحرب، مثلنا لهم في الماضي تكتيكـات مختلفـة         

ولكن في هذا الممر الحرج، لـيس هنـاك         . كثيرة  

نزالق نحو األسفل   شك في أننا نحتاج الى وقف اإل      

  .مين بغداد أفي العراق وذلك بت

حداث تغيير حاسم فـى     إستطيع  ين من   إ ليس خافياَ 

لقد تم نقل   . القطعات األمريكية   : عركة بغداد هى  م

بضعة آالف من الجنود األمريكان الى بغداد ومن        

خرى في العراق وحيثما تم نشر المزيد من        أأماكن  

 تكثيـف    .ن الموقف يتحـسن   إالجنود األمريكان ف  
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الدوريات األمريكية في المناطق المجاورة لبغـداد       

الواضـح  ولكن ليس من    .يؤدي الى تحسين األمن   

صبح كافياً إلنجاز   قد أ ن العدد الكلي في بغداد      إبداً  أ

ن سـحب القطعـات مـن       إومن الواضح   . العمل  

خرى يؤدي الى تصاعد المخـاطر فـي        أجبهات  

  .أماكن أخرى من البلد 

ـ    ن المزيـد مـن القطعـات       إ: يالكلمة الفصل ه

األمريكية في العراق قد يحسن فرصتنا في كـسب         

ن أوهذا يعنـي    . اسمةمعركة حاسمة في لحظة ح    

إمكانية النجاح في العراق الى حد بعيد هي ضمن         

سـتعداد  إن يأمر برفـع     أعلى الرئيس   . سيطرتنا  

مـع  . ومستوى الجنود بشكل رئيس في العـراق        

  .قوات إضافية للتركيز على أمن بغداد 

ن حوارات سيئة بعدم إرسال المزيد مـن        هناك األ 

ن تزيـد   أ ال تريد    نهاإاإلدارة دائماً تقول    . الجنود  

، وهذا قلقاً مـشروعاَ   . عتماد العراقيين عليها  إمن  

. ولكنه يأتي بالدرجة الثانية على المـدى البعيـد          

 اَالعراق ديمقراطية شابة ودولة ضعيفة تواجه تمرد      

سـيعتمد العراقيـون علينـا      . شرساً وعنفاً طائفياً    

ن نقلق بشأن فطم العراق     أويحق لنا   . لبعض الوقت 

ماد على قواتنا بعدما تمر األزمة األمنيـة        عتمن اإل 

  .في بغداد

 اإلدارة تؤكد على الحاجة إليجاد حلول سياسـية        

 ،وهذا طبعاً صـحيح   . للعراق وليس عسكرية فقط     

العنف تطـرف ،   . ولكن العنف يتقاطع مع السياسة    

. وهو يخدم تقوية المتطرفين المتوحدين مع أعدائنا        

 ةن أي إى العنف ، ف   لذا فطالما لم تنجح السيطرة عل     

  .كثر صعوبة أتسوية سياسية ستكون 

ن العنف الذى تمارسـه الميليـشيات       إفي الحقيقة،   

نه جزء مـن    إ. ة له عالقة مباشرة بالسياسة      يالشيع

 لتهمـيش   مقتـدى الـصدر    تباعالقوة التي يلعبها أ   

 . اهللا العظمى السيستاني     ةيآالشخصيات المعتدلة مثل    

شـمئزازه  إيان له عن    أعرب السيستاني في آخر ب    

ن منـاورة   أمن السياسيين العراقيين مشيراً الـى       

ن إرسـال المزيـد مـن       إ. الصدر قد تؤدي فعلها   

الجنود األمريكان الى مثل هذا المكان الخطـر ال         

خرقاً للقوة العسكرية   أن يكون بديالً ساذجاً و    أينبغي  

نها محاولة للتـأثير علـى      إ. عن الحنكة السياسية    

  .سي العراقي لصالحنا الموقف السيا

ستراتيجية العسكرية لإلدارة تعتمد منذ مـدة       ن اإل إ

فـي  " اإلمـساك "طويلة على تمكين العراقيين من      

" بنإمسك ،   أطهر ،   "ستراتيجية مناهضة اإلرهاب    إ

وهذا بالتأكيد سـيكون نموذجيـاً ولكـن تجـارب          

ن العـراقيين لـم     أالسنوات الثالثة الماضية أثبتت     

على األقل ليسوا بسخونة     .لدرجة  يصلوا الى هذه ا   

ن اإلدارة تـستحق    إ. مناطق الصراع مثل بغـداد      

تخـذتها لتـدريب الجـيش      إالثقة للخطوات التـي     

ن أكثر بش أن نعمل   أن علينا   ولكن من اآل  . العراقي  

وهذا ببـساطة   بأنفسنا لكي يكون فعاالً ،      " مسكتال"

  .كثرأيتطلب قوى بشرية 

ية المناطق المجاورة   ذا ما سلمت القطعات األمريك    إ

ن يتـدهور الوضـع     أالى العراقيين فمن المحتمل     

ن المناطق أينا مراراً أ وبنفس الديناميكية ر…ثانية 

رجعـت تحـت سـيطرة القطعـات        أالساخنة قد   

األمريكية فقط لكي يرجعوا ثانية عنـدما يغـادر         

  . األمريكان 

العـراقيين   فقط لتفضيل وجـود      اَ واحد اَهناك سبب 

نهـا قـوة محليـة ،       أمناطق اآلمنة وهو    ال" لمسك"
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 الفعـل    من رد  ن تخلق نوعاَ  أونظرياً ، ال يخشى     

ن يسببه وجود جيش محتـل      أالوطني الذي يمكن    

ولكن في الظروف الحاليـة     .  أي نحن    …أجنبي  

ن أمن حمام الدم الطائفي ، كل العالمات تشير الى          

كثر مـن   أ بها   اَكثر ثقة ومرحب  أالقطعات األمريكية   

واجهـتهم  الـذين    الـسنة    مـن العديد   . اقيينالعر

ن يقبلـون بوجـود     هـم اآل   ،الميليشيات الـشيعية  

ن أوالمعتدلون من قادة الشيعة يريـدوننا       ، قطعاتنا

ن الخوف الرئيس للعراقيين هو     إ، في الحقيقة . نبقى

في المناطق المجاورة لبغداد التي يؤمنها األمريكان       

ر وليست  هي المناطق التي سنغادرها حسب الظاه     

  .فى  تلك التي سنبقى بها 

عل ذلـك   فرد للقانون قد    ا من مدرسة هارف   نتزووليم ست 

ن األراضي التي نقاتل عليها هي من بين أهم         إ"مؤخراً  

النـصر  . ستراتيجية في العـالم     األراضي من حيث اإل   

كثر األنظمة خطورة على الكوكب، هو النظام       أسيضع  

ـ        نـدحار   واإل ،رالديني الفاشي اإليراني في خطـر كبي

ذا ما كان هناك أي     إو. سيترك هذا النظام يتقوى بشدة      

ن يثير جلب المزيد من الجنـود األمريكـان         ألحتمال  إ

" ن عدم جلبهم سيكون جريمة    إف، على النجاح    الخالف

.  

السير حتـى   "سم اإلدارة تحدث عن     إالناطق الرسمى  ب   

نتكيـف  " في العراق ويفـضلها علـى          "نهاية الشوط 

ـ    مـن   فإذا ما كان لهذه الكلمات       "لنكسب ن إمعنـى ، ف

اإلدارة ببساطة ال تستطيع السير الـى نهايـة الـشوط            

ن نتكيـف   أ نحن بحاجة الى     بمستوى القطعات الحالي،  

ة يإننا بحاجة الى زيـادة رئيـس       . لنكسب معركة بغداد  

ن إرسالهم الى العـراق سـيكون       إ. للجنود في العراق    

 مناسـبة لالزمـة التـي    عمالً شجاعاً من قيادة رئاسية 

  .نواجهها 

 محـرر   ، لوري تشوري.  محرر الويكلي ستاندرد     ،وليم كريستول 

  .الناشيونال ريفيو 

نظرة قاتمة للوضع في غرب العراق من 

  دون المزيد من الجنود والمساعدات

  وردن غ. ر آبقلم ميشيل 

   نيو يورك تايمز– ٢٠٠٦ / ٩ / ١٢

ياسي ن الموقـف الـس    إ -أيلـول  / ١١واشنطن    

 وسيـستمر   واألمني في غرب العراق يبدو متجهماَ     

منطقة مساعدات كبيـرة      ال بالتدهور مالم تصل الى   

وإرسال فرقة عسكرية لتعزيز عمليات القطعـات       

األمريكية هناك، وذلك طبقاً لمـا ذكـره ضـابط          

  .ستخبارات البحري األقدم في العراق اإل

ـ        أ ل عد التقييم في الشهر الماضي من قبل الكولوني

 األنبـار  من مقر البحرية في محافظـة        بيتر دفلن 

وأرسل الى المسؤولين العـسكريين الكبـار فـي         

  .العراق والبنتاغون 

وبالوقت الذي تركز فيه القوات األمريكيـة علـى         

مين بغداد ومنع النزاع الطائفي هناك من       أمحاولة ت 

ن التقييم يشير الـى     إالتصعيد الى حرب أهلية ، ف     

بار ، المنطقة ذات الهيمنة السنية الصعوبات في األن  

الواسعة في غرب العراق حيث التمرد قوي فيهـا         

المنطقة تشمل عدة مـدن     . على وجه الخصوص    

  . حديثة وهيت ومعاندة مثل الرمادي 

 شن القادة البحريون حملة لتأمين المحافظة ضـد        

ن يواجهـوا وحـدات     أولكن كان عليهم    . التمرد  

ذات هيمنة شيعية في    عسكرية غير كفوءة وحكومة     

عتبارها إبغداد التي تميل الى النظر الى  المنطقة ب        

ولوية ضعيفة بالنسبة لمصروفات الحكومـة      أذات  

  .وبرامجها 



 التحدي الصهيوين                 )٦٨(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                ٢٥ من ٢١                                   ٢٠٠٦ - تشرين األول            

نشرت عناصر التقييم يوم االثنين في الواشـنطن         

طالع علـى   إالموظفون العسكريون على    . بوست  

الوثيقة التي تكشف عن مواد إضافية وتضيف عدة        

  . التقييم أسئلة الى

عامل واحد يعيق جهود مناهـضة التمـرد وهـو          

اعدة عامة  قوك. محدودية عدد القطعات األمريكية     

مر زيادة أساسية في عدد الجنود لحملـة        يتطلب األ 

مناهضة التمرد لحماية السكان من هجمات وتهديد       

  .مجاميع التمرد 

 من المارينز ، جنود     ٣٠٠٠٠هناك ما يقارب من     

 ، المنطقة التي تحـاذي      األنبار جويون وبحارة في  

سوريا ، األردن والعربية السعودية وهـي تقريبـاً       

  .بحجم  لويزيانا 

تستطيع القوات األميركية المناورة بصورة عامـة       

ستعادة الـسيطرة علـى     حيثما يريدون ويقاتلون إل   

ثر منطقة مـن    إالرمادي، عاصمة اإلقليم ثم منطقة      

فظة لم ينشئ   ولكن هناك مناطق من المحا    . الجوار

  .كما يقول التقييم  األمريكان لهم فيها حضوراً صلباَ

ن قيادة البحريـة    إف"ومن دون نشر فرقة إضافية ،       

 " .ن تؤثر على دوافع السنة إلشعال تمرد      أال يمكن   

فـراد  أعدد  . كما يذكر التقرير، طبقاً لضابط مطلع     

.  جنـدي    ١٦٠٠٠ يتراوح بحـدود     ةالفرقة الواحد 

حد أمن الجنود ، على كل حال ، هو العدد المحدود 

المشاكل في مواجهة التمرد هنـاك ، كمـا يقـول           

عتبارها منطقـة   إ ب األنبارويصف  التقييم    . التقرير

وفيما عدا القليل من النقاط . تمتاز بالعنف والجريمة

ـ          ن إالمضيئة نسبياً مثل مدينة الفلوجة والقـائم، ف

 المنطقة بصورة عامة تفتقر الى حكومـة فاعلـة        

  .حترام القانون إو

وال يظهـر   . ليس لألنبار مصادر غنية مثل النفط       

هتمام بتمثيلهم في الحكومة التي يـسيطر      سكانها اإل 

وعلى الرغم من وجـود      . عليها الشيعة في بغداد   

قتصادي نسبي في المناطق اآلمنة والتي يمكن       إنمو  

عمـار  عـادة اإل  إن ينسب الكثير منها الى جهود       أ

قتـصادي  مستوى النشاط اإل   .يكياً  مرأ –المدعومة  

في المحافظة ليس االٌ جزءاً مما كان عليـه قبـل           

   . ، كما يذكر التقييم٢٠٠٣

دى أالعـراق الجديـد      فـي    ن الشعور بالتهميش    إ

بالسنة في األنبار بالشعور بصورة عامـة بفقـدان         

الوالء للحكومة الجديدة التي يسيطر عليها الـشيعة        

 كمـا   "كبر مخاوف السنة  ألقد تحققت   ". في بغداد   

  .يقول التقرير 

ن شكوك السنة من الحكومة جعلت مـن مهمـة          إ

نها أكثر صعوبة ، كما     أالتقدم في التسوية السياسية     

سـتراتيجية  إعقدت خياراً سياسيا كان بعض نقـاد        

ستقرار العراق  دارة بوش يقترحوه كوسيلة بديلة إل     إ

 ، ال تقسيم البلد الى جيوب شيعية ، كردية ، سنية: 

نهم ال يثقون   أيرحب السنة بمثل هذه الخطة طالما       

ن تشاركهم بعائدات مبيعـات     أبالحكومة المركزية   

  .النفط كما يذكر التقييم 

وبينما يتدهور الوضع، تزداد هجمات المتمـردين،       

نهـا  أويصف التقرير القاعدة في بالد الرافـدين ب       

. األنبـار  في   "جزءاً مكمالً في النسيج االجتماعي    "

المنظمة ، التي تسيطر على تجنيد المقـاتلين مـن          

تي أالمواطنين العراقيين، غنية باألموال، معظمها ي     

  .من السوق السوداء والنشاطات اإلجرامية

ن التقرير يميـل    إستخباراتي، ف  وبالنسبة للتقييم اإل  

تجاهات والنزعات وال يقدم توصيات     الى تحليل اإل  
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ية رفض التعليق   سم القيادة البحر  إناطق ب . سياسية  

عدد من النقاط الواردة فـي التحليـل        . على التقييم 

، بيتـر بـيس   كانت قد قدمت كذلك الى الجنـرال        

رئيس األركان المشتركة عندما التقى مع ضـباط        

المارينز األقدمين في معكسر في الفلوجة في شهر        

  .ب آ

ستخباراتي تتفق مـع    العديد من عناصر التقييم اإل    

هم فـي   ترينز الـذين قـابل    رؤية بعض ضباط الما   

وعند مناقشة مستوى القوة، قال     . الميدان في تموز    

 الضابط التنفيذي   ريدليغرونالد  الليفتنانت كولونيل   

 ، وحدة المـارينز التـي كلفـت         ٧مع فوج القتال    

ن الفوج قـد  إمين قطاع واسع من المحافظة قال     أبت

وصى بجنود إضافيين يوزعون في قاطعـه مـن         أ

و اثنتـين ،    أ ولو كانت كتيبة واحدة      حتى . األنبار

  .نها تساعد بقدر كبير إكما قال ، ف

 به و مـا نحـصل       ين الفرق كبير بين ما نوص     إ"

في عالمنـا    . "ريدليغ ، قال ذلك الكولونيل      "عليه

ستعمال المزيد من المـشاة لنكـون       إالكامل، علينا   

شتراك مع الجيش   مين الشوارع باإل  أقادرين على ت  

  " .العراقي

ب ، علـى    آستخباراتي في   عد التقييم اإل  أن  أنذ  وم

بل بـالعكس ،     .كل حال ، لم ترسل أي تعزيزات      

  .األمريكان في األنبارجهاد على الجنود زداد اإلإلقد 

لقد أرسلت وحدة سترايكر أمريكية، بقيادة مـارينز      

شاملة، من راوة الى بغداد للمساعدة في العمليـات         

متـازت  إة التـي    ن الشرطة العسكري  إكما  . هناك  

 هي بـدورها    األنباربتدريبها للشرطة العراقية في     

ن يسد الـنقص    أعلى المارينز   . أرسلت الى بغداد    

  .ستعمال القطعات الموجودة إب

لقد نشر الجيش العراقي فـرقتين فـي المنطقـة          

 ولكـن   ١٩٠٠٠شتراك مع قوة مخولة مقدارها      باإل

قتان الفر. الجيش العراقي كان تحت القوة المطلوبة     

 جندي  ٥٠٠٠ كالهما بحدود    األنبارالعراقيتان في   

قل من ذلك المستوى وهناك المئات غائبون مـن         أ

دون إجازة ، ونتيجـة لهـذا التطـور وتعليمـات       

ن القوة المحـسوبة    إاإلجازات الشهرية للجنود ، ف    

 بالمائة للفرقة األولى و     ٥٠يوماً بيوم للفرقتين هي     

  . بالمائة للفرقة الثانية ٣٥

 "ستقرار العـراق  إ"هناك تقرير منفصل، بعنوان     و

صدر يوم االثنين من قبل مكتب المحاسبة الحكومي 

ن الحل ألمن البلد ليس     أنه على الرغم من     إيقول،  

ن هناك عالقة مهمـة     إعسكرياً بصورة مطلقة ، ف    

  .قتصاد بين الظروف األمنية والجهود لتقوية اإل

 في ت ن الهجمات ضد القواأ G.A.Oالحظ تقرير 

القيادة األمريكية وقوى األمن العراقية قد وصـلت        

   .٢٠٠٦الى أقصاها خالل تموز 

وعلى الرغم من جهود التحالف والحكومة العراقية  "

ستمر في إظهـار    إن التمرد قد    إالمشكلة حديثاً ، ف   

القدرة على تجنيد مقاتلين جدد، ويجهزون أنفسهم،       

، " قيةويهاجمون قوات التحالف وقوى األمن العرا     

ن الظروف المتدهورة تهدد تقدم     إ"تقرير  الويضيف  

جهود الواليات المتحدة والجهود الدولية لمـساعدة       

  " .العراق في المجاالت السياسية واالقتصادية
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  نسحابها اإلأالخيارات قليلة ، ولكن أسو

   بعد الظهر ١٢,٣٠   الساعة  ٢٠٠٦ آب ٨ نشر في

  نجلس تايمز أيافي ، اللوس .  بقلم جودث أس 

  ـ  عندما بدأت حرب العراق فـي آذار   واشنطن

علينا إزالة . كانت الخطة األمريكية واضحة      ٢٠٠٣

صدام حسين وأسلحة الدمار الشامل ومعاقبته على       

نصياع لقرارات األمم المتحدة ولدعمـه      رفضه اإل 

  .القاعدة 

. ختراع العراق حسب تـصورنا      إكما أننا سنعيد    

لمانياً ، وذا تمثيـل سياسـي       سيكون ديمقراطياً وع  

حترام حقوق اإلنسان ،    إقتصادية،  إمتعادل وفرص   

الحرية المدنية ، وحكم القانون والمشاركة الكاملـة        

وستكون سريعة غيـر مؤلمـة      . قليات  للمرأة واأل 

  .وسيكون العراقيون شاكرين تماماً . وبسيطة 

ن العراقيين لم يتبعـوا     إولكن كما يعرف الجميع ،      

  .ي كتبناه النص الذ

. لقد صوتوا حسب المصالح العرقيـة والطائفيـة         

. وصوتوا لمزيد من اإلسالم في القانون والدولـة         

. ال يمكن حكمه   ، صبح العراق بشكل سريع   أ، اليوم

ولون ا السنة والشيعة يح   الطائفتينالمتطرفون من     

قلب ما كان علمانياً فيما مضى ، ودمج وتحـديث          

ذا ما حـصلت    إوعرقية  المجتمع الى جنة إسالمية     

  .فعالً ستخجل حتى إيران منها 

ذا كان العراق في    إهناك نقطة صغيرة في نقاش ما       

القتـل العـشوائي ، التطهيـر       . م ال   أحرب أهلية   

العرقي من جميع األطراف والفساد الهائـل تـدفع         

الميليـشيات المـسلحة    . تجـاه   المجتمع بـذلك اإل   

ـ  أوالعصابات الفاسدة تقتل من      د المـادي   جل العائ

القتال الحقيقي  . والتسلية ، وعرضياً للدين والعرق      

العراقيـون  . كله على السلطة ، المال والـسيطرة      

نعـم   .وليس األمريكان هم األهـداف الرئيـسية        

ن تنـسحب فـى نهايـة       أالواليات المتحدة ينبغي    

هذا ما يقوله العديد من العراقيين ، ولكن ال         ،مراأل

  . الحاضر تتركونا لوحدنا في الوقت

كركوك الغنية بالنفط   .شارات الخطر فى كل مكان      إ

تركيا تهـدد  . قد تنفجر فى حرب كردية ـ عربية  

بينما ، رهاب الكردى عبر الحدود بالهجوم لدحر اإل

رهابيين الجمهورية االسالمية فى ايران تقصف اإل     

م أ وعـاجالَ  ،المناهضين لنظامها فى شمال العراق    

  يا بتعويضات حرب الثمـان    ستجدد مطاليبه  ، جالَآ

، ن هذا قد يـضعف      إ.سنوات بين العراق وايران     

  .  فى بغدادةالحكومة الهش، ن لم يكسر إ

هليـة شـاملة ـ    أالى حرب  نزلق العراقإذا ما إ

ن كل مليشيا ستقاتل إ ـ ف ةغلب جاريوهي على األ

  . قاتل الكرد ي والعرب ةالسنة تقاتل الشيع، ىخراآل

  ت المتحدة أن تفعل حينئذ؟وماذا على الواليا

ن نعترف بالهزيمة و نرجع الى بالدنا ؟        أهل علينا   

ن إ ربما ال يوجد شيئ من هـذا القبيـل حيـث         أو

 خلقت من   ةصطناعيإالعراق مجرد ثالث دويالت     

رهـاب المليـشيات و     إ، ةرات الـسياسي  واقبل المن 

  .التطهير العرقى 

يم تقس: تبسيطة  ة  جيتيستراإمريكان مسودة   عد األ أ

و ، العراق الى كونفدراليات سنية شيعية كرديـة        

ن يمارسون حـربهم    ي ندع العراقي  ;لسحب قطعاتنا   

رسال المزيـد مـن الجنـود لطـرد         إ ;من دوننا   

  . رهابيين وكسب بغداد اإل

ستراتيجيات هى نفسها فى كـل      المشكله فى هذه اإل   

، سياسـاتنا ، حتياجاتنا  إنها تتركز على    إ: الحاالت  
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جهودنا الضائعة  ، خسائرنا  ، لديمقراطية  رنا ل يمعاي

  .عتمادنا على النفط إفى التأثير على المنطقة و 

نجاز الواليات المتحدة إولكن الصراع لم يعد مجرد   

وجميعها بـشأن   ، جميعها بشأن العراق     ; هدافها   أل

 مدنيا عراقيـا    ٥٠ن  إ التقديرات   آخرتشير  . البقاء  

ن مـن   إعتقد  أوالزلت  ، مريكى واحد   أيقتل مقابل   

ن ترى العراق يحيا كبلد موحـد       أمريكا  أمصلحة  

ستقرار دائم و قاعدة عراقيـة      إواال فسنواجه عدم    

  . الى سواحلنايرهاب تأتلإل

  ن لدينا خيارات قليلةأالحقيقة هى 

نـا  أ. ن الفوضى و يرى النقاد والسياسي   :نسحاب  اإل

سـتراتيجيات  حترم هؤالء الذين يتساءلون عن اإل     أ

ن نتائج  أ بش ةولكني قلق . األحادية الجانب األمريكية  

ذا ما تركنا عراقاً ساعدنا على      إالمصالح األمريكية   

  .نه خيار سيئ إ. خلقه

ن أعلينا  ":لكسب الحرب "إرسال المزيد من الجنود      

. نعرف ما معنى الكسب وتقييم التكاليف المحتملة        

 ، القائد األمريكي األقدم في      بي زيد أ جون   الجنرال

ألوسط ، حذر مؤخراً بأن هناك حاجة الى        الشرق ا 

 –ريد لمعركـة بغـداد      أذا ما   إالمزيد من الجنود    

لقد وعد الرئيس بوش    . ن تنجح   أ –ومنها العراق   

رئيس الوزراء العراقـي نـوري المـالكي فـي          

ن الجنود األمريكان   أجتماعهم في الشهر الماضي     إ

ى من العراق ، ولكن     آخرسيعاد نشرهم من أجزاء     

ن قوات إضافية ستقتضي الحاجة     أ واضحاً   لم يكن 

  .م ال أاليها 

 الى متى ستتطلب الحاجة الينا في العراق ؟ ال أحد 

 الزالت علينـا    هنأولكن يبدو لي    . يستطيع اإلجابة   

ثالث منذ  مسؤولية إنعاش العراق التي باشرنا بها       

رسال المزيـد مـن الجنـود       إن  إ. سنوات مضت   

بة شعبياً ، ولكن    ستكون حركة سياسية غير مرغو    

ذا ما كان القادة العسكريون األمريكان بحاجة إليهم    إ

ستمرار الضغط على اإلرهابيين وتوفر المزيـد       إل

  .ن يحصلوا عليهم أمن األمن فينبغي 

ن هذا األمر في الغالـب سـينتج        إ : تقسيم العراق 

 العربية السنية والشيعية     المجتمعات. حرباً أهلية   

ه ،  يسـالمي إنها علمـاءه و   ليست موحدة ، فلكل م    

حـد  أال  . وغنيهم وفقيرهم ، قلة حاكمة وعامـة        

ــسيم  ــستان "سيرضــى بتق ــتان –سني  – كردس

ن العراق في الوقـت     إالبعض يقول    . "شيعيستان

كن يوماً دولـة    ينه لم   إ أو فاشلةهو دولة   الحاضر  

ن لبنان كناقوس تحذير عما قد      أون يرون   آخر. بداًأ

ون لبنان، غير قادر على     يعتبر. يحدث في العراق    

 بتاريخ من   يبتلأالسيطرة على القوى المتطرفة، و    

ضطراب المدني وهدف سهل للجيران األقويـاء       اإل

هـل  . الذين يلعبون على العنف السياسي الفطري       

يضاً ؟ المكونات موجودة أهكذا هو المشهد العراقي 

جتماعية إية  واجيران األقوى ، ه   ال، بضمنها تدخل    

ءات فئوية منقسمة يشجعها محتلـون      تتعمق ، وال  

   .التقسيم لعب بالنار.  الحرب أمراءو

يدينا من العراق قد يبـدو مغريـاً، ولكـن          أغسل  

تخـذ  إذا مـا    إن األمر يعنينا تماماً     أالحقيقة هي،   

عـدون  يالمتطرفون من العراق، ومن ثروته مكاناً       

هل سـتكون   . فيه أنفسهم لحملتهم اإلرهابية التالية    

  نجلس ؟ أ واشنطن أو لوس أو نيويورك،

 السقوط في العراق سوف لن يحل       آخرالمضي الى   

جيمع مشاكل العراق ، وسيعني بكل حزن المزيـد         

نسحاب ولكن اإل . من الخسائر على المدى القريب      

ن العـراقيين   أسوف لن يوقف العنف ، ولن يظمن        
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 ينهي اإلرهـاب    أوسيعيشون بسعادة في مناطقهم     

  .سنضل نكون مستهدفين  . المناهض لألمريكان

وج المـصالح   احتالل الى تـز   دت الحرب واإل  ألقد  

مصير العراق سيؤثر علـى      .األمريكية والعراقية   

مصيرنا، وترك العراقيين لحرب أهلية يحكم عليهم       

وعلى المنطقة وربما الواليات المتحدة بالمزيد من       

  .الحروب القادمة 

ع الـوطني    يافي زميلة باحثة في جامعة الدفا      ثجودي

   CIA الشرق األوسط في لشؤونومحللة سابقة 

  . اآلراء المطروحة هنا خاصة بها 
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