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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
المقدم  التقرير ربع السنوي   على    أنطوني كوردسمان  لتعليقات الخبير العسكري واألمني    في هذا العدد ترجمة   

 مركز الدراسـات     والمنشورة في موقع   )قياس االستقرار واألمن في العراق    ( للكونغرس من قبل وزارة الدفاع    

ية التقارير التي يرفعها البنتاغون الى      ، والهدف من هذه الترجمة هو معرفة مدى مصداق        اإلستراتيجية والدولية 

   !، ومعرفة مدى اإلعتماد على المعلومات والتحليالت الواردة فيها؟الكونغرس األمريكي

، مما يفقدها قيمتها    واضح من خالل هذه التعليقات ان هذه التقارير غير محايدة ومسيسة ومؤطرة بإطار مسبق             

  !!  القرارات وما أشبهإتخاذبإلعتماد عليها ويجعلها غير صالحة ل. العلمية واألكاديمية

  .العام العراقي أي مهتم باشأن امما اليستغني عنههذه وطبيعي إن معرفة مدى المصداقية 

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

 وتستطيع .اذا كان للواليات المتحدة ان تكسب في العراق فهي في حاجة الى صورة صادقة وموضوعية عما يحدث 

وسائل اإلعالم ان توفر شيئاً من هذه الصورة كما يستطيع ان يوفرها الباحثون والمثقفون في الخارج ، ولكن حكومة 

  الواليات المتحدة فقط لديها الموارد ووسائل الوصول الى المعلومات التي توفر نظرة شاملة للوضع

  
ينظر اليه بوصفه ) قياس االستقرار واألمن في العراق( الدفاعان التقرير ربع السنوي المقدم للكونغرس من قبل وزارة

وعلى كل . ومثله مثل تقرير الحالة األسبوعية في العراق لوزارة الخارجية. الوثيقة األكثر أهمية لتحقيق هذا الغرض 

، ت واحصائيات خاطئةانها تضع قاعدة تحليال،لقد غير الموقف تغييراَ كامالََ الثبات تغييرات كاذبة. انه خطأ كبير،حال 

  تزود معلومات ومسوحات غير أكيدة، تعجز عن وضع فترات محددة لالمور الرئيسية 

   وتتعامل مع ملفات مهمة بتهوين كبير
 

لقد أعطى صورة خاطئة عن الموقف السياسي في العراق والصعوبات التي ستأتي مستقبالً ، مما يجعل الكونغرس 

، ) أحسن األحوال (  لسنوات من المجهود الذي ستمس الحاجة اليها حتى في ظروفوالشعب األمريكي غير  متأهبين

  والخطر المتمثل في صراع أهلي أكثر خطورة الى حٍد بعيد

  
ان الشعب األمريكي والكونغرس في حاجة الى تصوير صادق لما يحدث ال الى الكذب وال الى الحذف وال الى التلفيق ، 

والى قبول . انهما في حاجة الى قبول مخاطر العالم الحقيقية . ذات مصداقية تبين الثقةانهما يحتاجان الى تقارير 

إنها غير صادقة وال . ال تحقق هذا الهدف) قياس االستقرار واألمن في العراق ( ان النسخة األخيرة من . تكاليفها

  .وكالة التى تشارك فى كتابة مسودتهاتنطوي على الكفاءة وانها إتهام خطير لسالمة الحرفية والكفاءة لكل فرد ولل

  

إن تأخر تشكيل الحكومة لمدة خمسة أشهر بعد االنتخابات ال يعكس فقط عمق التوتر بين العرب الشيعة والعرب 
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إنها تعكس إنقسامات عميقة ضمن اإلئتالف الشيعى والدور المتزايد لالسالمين الشيعة ، السنة و العرب الكرد

صدر وفى البصرة والفشل فى تعيين وزير للداخلية ووزير للدفاع ليس أمراً قليل األهمية ، انه المتطرفين الداعمين لل

 إنذار بما ستؤول اليه األمور من مسائل
 

وهو مذكور بصورة ( والجزء المتعلق بالتقدم السياسي يبدأ بتسمية المالكي ويهمل الصراع الذي سبق ذلك 

انها تهمل ان الجعفرى لم يتخل عن منصبه اال بعد ) التأخربرغم (  ومشار اليه ب ٦مختصرة على ص 

" اليقبل،اليدعم،اليريد"،ذكر ذلك السفير خليلزاد الرئيس بوش(ضغط شديد من الواليات المتحدة والسيستاني

  .)الجعفري كرئيس الوزراء القادم 
 

لكنه يتغافل عن ذكر مسائل مثل الفيدرالية و ) ٧. ص ( يقوم التقرير بإلقاء الضوء على التحديات الدستورية المستقبلية 

  .الخ… والسيطرة على المال والموارد النفطية
 

 % ٥٠اذا كان العراقيون حقاً يثقون بحكومة وحدة وطنية فلماذا تعكس المحافظات السنية اقل من ، فضالً عن ذلك

 ١٠نتائج االنتخابات على الصفحتين من الثقة في قدرة الحكومة على تحسين الحكومة ؟ ان الحقيقة التي تكمن خلف 

بأحسن تقدير تشير الى  ان ادراك الشيعة للهيمنة السياسية وتقدير األكراد بأنهم قد أحرزوا دوراً مهماً يخلق ١١، 

  وان دمج النتائج معاً إلستخراج نتيجة . شعوراً مبهماً واسعاً للتأييد هو في الحقيقة فئوي وليس وطنياً 

  و أمر ال معنى لهتعم الشعب بأسره ه
 
وان تقريراً ال يتطرق الى نوعية جهود المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة ، وحجم الفساد ،ومشاكل المسائلة 

ويصح هذا على وجه الخصوص عندما يكرس التقرير صفحتين حول . هو اكثر بقليل من كونه مخزي ،الحسابية 

، ويتجاهل عمق مشكلة ) ١٦ – ١٥ص (كلمة واحدة حول مدى تأثيرها جهود العراق المضادة للفساد مع عدم ذكر 

  تخطيط الواليات المتحدة وادارتها والشفافية فيها ، وال يبذل جهداً من أجل تقدير الخطأ 

  ومدى تأثير مقدار المال المستخدم

 
 مليار ٥٢,٥نها  على أ٢٠٠٥مسألة أخرى هي ان الوثيقة تضع اإليرادات العامة للحكومة من النفط سنة ( 

ولكن وكالة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة وأفضل المختصين في العالم في مثل هذه المعلومات . دوالر

  ) مليار دوالر في المدة نفسها ٢٤,٩يذكرون ان موارد النفط وحدها هي 
 

  اقتصاديةان هذه التناقضات تجعل المعلومات حول النمو وحول الدخل الفردي افضل بقليل من نكتة 

 
انه ذكر فشل برامج المساعدة في إيجاد وظائف .التقرير يتجاهل األثر على الشباب وعلى معدل الجريمة والتمرد 

ان البطالة .  مليون ٧,٤ في بلد تقدر فيه وكالة المخابرات المركزية قوة العمل ب ١٢٠٠٠٠حقيقية تقدر ب 

  زيا لجلب االستقرار واالمن ودحر االرهابليست اختالالً اقتصادياً عابراً  انها مفتاحا مرك
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 مليار دوالر التي تذكرها ٥,٥وهناك مناقشة ذات فائدة الى حد ما للميزانية العراقية ، ولكن التقرير ال يشير الى 

   وال الى عواقب االستقطاعات المستقبلية في المساعدات٢٠٠٥وكالة المخابرات المركزية بوصفها عجزاً لسنة 
 

وعلى أي حال فليس هناك ) . ٢٣– ١٨ص (قرير بعض مشاكل وزارة النفط وانتاج البترول والتصدير يوضح الت

وليس هناك مناقشة حول التقدم . ذكر للمشاكل في حقول النفط وال الى الخسائر المحتملة من مجموع المتحصل 

  المفصل للتخطيط من أجل إعادة تأهيل وتوسيع اإلنتاج النفطي

يبدو انه أكبر فضيحة بددت  % ) ٩٩كامل بنسبة (  يخترق المشروع الذي أشير اليه على انه ونهر الفتح الذي

  قدراً هائالً من األموال من أجل استبدال أنبوب تم تدميره في ضربة جوية من قبل الواليات المتحدة
 

عليه الدستور في ما لم تتم اإلشارة الى التقدم في سياسات النفط في مناطق مثل كركوك وال لتوضيح ما ينص 

ومشاكل زيادة ضخ الماء عن الحد الواردة في تقرير وكالة . يتعلق بالسيطرة على موارد النفط او استكشافاته 

  المخابرات االقتصادية لم يجر ذكرها
 

  يبنى العراق مصافي جديدة ولكن يبدو ان التقرير ال يرى هذا االمر مهماَ
 

فالتقدير . لقة بالكهرباء والماء والمجاري يعمد الى التزييف وليس الى اإلظهار فإن التقرير حول الفعاليات المتع

في ما يخص الكهرباء في سبيل المثال ، يعكس أعلى حد ممكن لإلنتاج ولكن يغفل عن ذكر التوزيع على 

اقة ونالحظ ان أعلى حد ممكن ايضاً يتحدث عن الحالة التي فيها مولدات الط) . ٢٥ – ٢٤ص (المستهلكين 

  الكهربائية تعمل وليس عن الحد االعلى للطاقة الممكن توفيرها في اليوم الواحد
 

) . ٢٨–٢٦ص(ويتم الحديث عن الماء والمجاري في العراق بالطريقة نفسها التي يتم فيها الحديث من الكهرباء

  ة المتطلباتليست هناك أي وسيلة لمعرفة الطريقة التي يتم فيها استخدام المساعدات من اجل مواجه
 

  والمشاكل الصحية الهائلة التي ضاعف منها الفشل الذريع في عقد مهم مع بارسونز لم تجر اإلشارة إليها
 

  والصعوبات في تأمين عمل المدارس وحماية أمن التعليم لم يشر اليها
 

 هذا النمو قد حصل والنمو في الهواتف الخلوية تم وصفه دون شرح المشاكل في هذا النظام ، او اإلشارة الى

  بسبب فشل مشاريع الخطوط األرضية
 

يستمر الكثيرون من ( على الرغم من انه يتحدث بمفردات غاية في الغموض حول القاعدة في العراق فيقول 

  تعني العشرات ام مئات ام آالفاَ) الكثيرين ( ، دون أية داللة على ان ) المقاتلين األجانب بالوصول من سورية 
 

ومثل العديد من . وهو يقلل من دورها السياسي ومن عالقاتها بالشرطة ومن إسهاماتها في العنف الطائفيجداً 

، فإنها قد درست وقيمت اقل من استحقاقها من الصراع األهلي ومخاطر التصعيد لحرب أهلية، اجزاء التقرير 
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تشير بوضوح الى دور إيرانى  وال وهو يتجاهل التطورات التي حدثت في البصرة والتى تخفى مشاكل أساسية و

  يمكن ان يأتي بأية مصداقية وهو امر يحتاج الى المزيد من التحديد
 

فقط بكونه عمالً ينسب بصورة واضحة ) الهجوم ( إن هذا يمثل زيادة قدرها الثلث في السنة ولكن االرقام تعرف 

" فرق الموت " ت االخفاء و االختطاف من قبل متجاهال العنف الطائفى والعرقى ومتجاهال عمليا، الى المتمردين 

  ، الخ وهذا التركيز على التمرد و التقليل من العنف األهلي ومن مخاطر الصراع المدني ..

  يسبب شكوكاَ جادة على نزاهة وقيمة التقرير

ة مشكلة وهذه االرقام كذلك يبدو انها اخطأت فى تقدير الموقف بإحتراس شديد بفشلها بإعتبار البصرة منطق

مرة اخرى يتم التركيز على الهجمات الرئيسية ، رئيسية ولم يصف التوتر المتزايد و المشاكل على كركوك

  للمتمردين وليس على النموذج العام للعنف وهو ما تنجم عنه نتائج مزيفة مثل تلك التي جاء بها 

  في فيتنام) التهدئة(التضليل حول 
 

تطورات في البصرة وكركوك ؟ هل العنف الطائفي يتم حسابه ام ال ؟هل العنف كيف استطاع التحليل ان يتجاهل ال

  داخل الطوائف كما هي الحال في البصرة تم حسابه ؟
 

فالهجمات على المساجد واألضرحة . ليس هناك أي دليل على ان الذين قاموا بالتفجير كانوا يطمحون في ذلك 

 والهجوم على المسجد الذهبي كان مجهوداً منظماً ألجل تقسيم البلد ٢٠٠٣واالحتفاالت الدينية يرجع تاريخياً الى 

ان حرف حقيقة ان . بوصفه ينال نجاحاً الى حٍد ما ) ٤٠ص (وإشعال نار العنف الطائفي وهو ما يشار اليه في 

  الهجوم لم يؤد الى حرب أهلية وجعله انتصاراً هو امر مثير للسخرية
 

 . ٢٠٠٦راقيين يعارضون العنف ضد جميع قوات األمن العراقية في آذار من الع % ٩٦ال يمكن تصديق ان 

  عرقي وتأكيد لصحة العينات فان مثل هذه النتائج هي مضللة اكثر منها نافعة/ دون استطالع مناطقي طائفي 
 

يص بصرف النظر عما اذا كانت هذه التقديرات صحيحة في وقت بدء اإلعداد فإنها تعكس فشالً ذريعاً في تشخ

او إغفال مسألة ) المستنقعات ( االتجاهات العامة في العنف وهي تعطي انذاراً ضد إعطاء تكهنات متفائلة حول 

  التفرقة الطائفية والصراع
 

وتمثل تقدماً حقيقياً ولكنها تهمل حقيقة ان ) ٤٦ص (إن المعلومات حول بناء القوات العراقية تأتي في أسفل 

  طة الذين يخدمون على المستوى المحلي هم غير مدريبنعدداً كبيراً من رجال الشر

   وليسوا مجهزين من قبل التحالف
 
وليس هناك مناقشة للغيابات في الشرطة النظامية وشرطة الحدود وشرطة الحماية وهو ما يشكل ايدي عاملة 

  شبحية وفساداً يتمثل في غياب يؤدي الى عدم الكفاءة وما ينجم عنه من عدم القدرة 

   المساءلة عن األسلحة والتجهيزاتعلى
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ونقص عمليات القتال العراقية من ) ٤٧ص (ان التناقض الحاد بين معلومات زيادة جاهزية الوحدات العراقية 

ال يمكن ان ) ٤٨ص (والمعلومات على . يعكس هذه المسألة ) ٤٨ص (دون دعم قوات التحالف الذي يظهر في 

  داد القوات العراقية ولكنها تظهر ان هذا التقدم اكثر محدودية تهدف الى التقليل من التقدم في أع

  من الجاهزية المذكورة في المعلومات
 

قوات عراقية و تجهيز ،  ال تتماشى مع خطط التحالف لخلق قوات مستقلة٤٩ـ ٤٧المناقشة في الصفحات 

لتى تستطيع حماية البلد من التهديدات القوات العراقية لتعمل من دون دعم التحالف و إعادة بناء القوة العراقية ا

انها تقلل بحدة من احتمال استمرار اعتماد العراقيين على الدعم الداخلى و الخارجي و ال يعطون ، الخارجية

  ٢٠٠٦هؤالء  للواليات المتحدة او الفعاليات االخرى بعد 
 

 ميل ٣٠٠٠٠اكثر من ( يطر على ويمكن أن يؤتي بقياسات غير ذات معنى مثل ادعاء ان القوات العراقية تس

  مثل هذه المزاعم على أي حال عديمة المعنى وتقترب من خطر التقارير) . مربع من العراق 

   الجوفاء التي تتحدث عن الفتنمة
 

والجدول المستخدم على . قد ال يكون من الضروري ان تكون هناك مثل هذه الخطط او ان تعلن في هذا الوقت 

 و الحاجة الى التزام أمريكي طويل األمد ٢٠٠٨ واسع النطاق للواليات المتحدة الى ما بعد أي حال يبين تدخالً

  بالمساعدة ، والتضحية ال حاجة لذكرها بصورة واضحة
 

يشير الى مسألة الخالفات األثنية والطائفية في القوات العراقية ، ولكن ) ٥٣ – ٥٢ص (الشرح المختصر على 

ومرة : المخاطر اذا ما زاد مستوى الصراع ومخططات الواليات المتحدة حول المسألة ال يذكر شيئاً حول جدية 

  اخرى فان التقرير يجب ان يبين خارطة طريق لدوام الدعم االمريكي للعراق ، وتقدير حقيقي 

  للخطر ، وقد تم تجنب هذه المسألة
 

ال داللة على مستوى المعونة المطلوبة فليست هناك خطة وال مقياس للنجاح العام و، على أي حال،ومرة أخرى 

  لو كان هذا تقريراً الى الكونغرس من أجل تخصيص األموال فإن عليه ان يقدم التقديرات العامة. 

  . والخطط وليس فقط مقاييس مجردة
 

  الخ ضرورى لنجاح تطبيق استراتيجية الواليات …ان إصالح وزارة الداخلية وانظمة السجون 

  ب أهليةالمتحدة وتجنب حر
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  التقرير ربع السنوي حول 

  ) قياس االستقرار واألمن في العراق ( 

   "أف"لدرجة الحقيقة والمغالطة وا

  ٥/٦/٢٠٠٦-وني كوردسمان طنأ

ي هاذا كان للواليات المتحدة ان تكسب في العراق ف

في حاجة الى صورة صادقة وموضوعية عما 

 من عالم ان توفر شيئاًوتستطيع وسائل اإل. يحدث 

هذه الصورة كما يستطيع ان يوفرها الباحثون 

والمثقفون في الخارج ، ولكن حكومة الواليات 

سائل الوصول الى والمتحدة فقط لديها الموارد و

  . المعلومات التي توفر نظرة شاملة للوضع 

رس من قبل غان التقرير ربع السنوي المقدم للكون

 )لعراققياس االستقرار واألمن في ا(وزارة الدفاع

ينظر اليه بوصفه الوثيقة األكثر أهمية لتحقيق هذا 

 في  الحالة األسبوعية تقريرومثله مثل. الغرض 

انه خطأ ، وعلى كل حال .وزارة الخارجيةل العراق

لقد غير الموقف تغييراَ كامالََ الثبات . كبير

انها تضع قاعدة تحليالت ،تغييرات كاذبة

رات تعجز عن وضع فت، واحصائيات خاطئة

تزود معلومات ، محددة لالمور الرئيسية 

ومسوحات غير أكيدة وتتعامل مع ملفات مهمة 

  .بتهوين كبير

لقد أعطى صورة خاطئة عن الموقف السياسي في        

ممـا  الصعوبات التي ستأتي مـستقبالً ،       العراق و 

 متأهبين   غير   جعل الكونغرس والشعب األمريكي   ي

اليها حتى ي ستمس الحاجة ذلسنوات من المجهود ال

، والخطـر   ) حـسن األحـوال     أ(    في ظروف   

كثر خطورة الـى حـد      أهلي  أالمتمثل في صراع    

  .بعيد

ن التحليالت االقتصادية خاطئة الى حـد يجعلهـا         ا

  .مثيرة للسخرية 

ليس هناك تقييم ذو معنى لنجاحات وإخفاقات جهود        

المساعدة األمريكية، وليس هناك إشارة الى الفساد       

  .ة في هذه الجهودوسوء اإلدار

س هناك تحليل ذو معنى للتطور فـي صـناعة          لي

النفط ومـشاكل ميزانيتـه وعوائـده والمـساعدة         

  .المطلوبة في المستقبل 

  

وتهوين خطير من ، خطأ فاضح،ان تحليل التهديد 

مستوى الصراع األهلي وعجز عن إعطاء تقييم 

  .للمخاطر ذو معنى

عراقية مبالغ ان التقدم الحقيقي للقوات النظامية ال

فيه وقد اهمل فيه ذكر الحاجة الى دعم كبير 

       . اممستد

ان المشاكل األساسية في الشرطة والنظام 

القضائى والحكومة التى تمثل تهديداَ رئيسياَ 

ومخاطر قد أغفلت الى درجة ان التحليل قد شوه 

 .الى درجه أصبح فيها غير مفيد 

ار األخطاء التستطيع الواليات المتحدة تحمل تكر

ان االستراتيجية التى . التى حدثت فى فيتنام 

يتبعها الرئيس بوش فى العراق هى استراجية ذات 

 فرصة ةاذا كان لها أي،خطورة عالية على العراق

ها ستواجه إصرار الحزبين ويعززجهد نإللنجاح ف

والثقة ال تأتي بالبناء ، أمريكا وهذا يتطلب الثقة 
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 اماًستدوجهداَ  م. لةمن دون وحدة أراضي الدو

  .من قبل الواليات المتحدة 

ان الشعب األمريكي والكونغرس في حاجة الى 

تصوير صادق لما يحدث ال الى الكذب وال الى 

الحذف وال الى التلفيق ، انهما يحتاجان الى تقارير 

انهما في حاجة الى قبول . ن الثقةيذات مصداقية تب

ان . ل تكاليفهاوالى قبو. مخاطر العالم الحقيقية 

قياس االستقرار واألمن في ( النسخة األخيرة من 

نها غير صادقة وال إ.  ال تحقق هذا الهدف)العراق 

وانها إتهام خطير لسالمة تنطوي على الكفاءة 

الحرفية والكفاءة لكل فرد وللوكالة التى تشارك فى 

  . كتابة مسودتها

  "الطريق اآلتي" و االنتخابات: السياسة 

ض التقارير السياسية هي بكل بساطة غير ان بع

 سبيل المثال ان التقارير تعيد القول على. كفوءة 

من الشعب العراقي قد صوتوا في  % ٧٧ان 

 ، في حين ان ذلك ٢٠٠٥انتخابات كانون األول 

 ، ٣ص ( من األصوات المسجلة  % ٧٧يعني ان 

، ووكالة المخابرات المركزية تقدر العدد  ) ٨ ، ٦

 سنة ١٤  من عدد السكان أعمارهم بين  %٤٠ب 

 ٧٧ فليس هناك سبيل الى ذكر هذه ال لكأقل ولذو

وفضالً عن . ستطيعون التصويتي من الذين % 

 حضروا ١٢١٩١١٣٣ذلك فان التقرير يذكر ان 

وبما ان وكالة  . ٢٠٠٥التصويت في كانون األول 

 ٢٦,٨المخابرات تقدر عدد سكان العراق العام ب 

  .من مجموع السكان  % ٤٦النتيجة تعني مليون فان 

  

 جعلها خارج نطاق و) الديمقراطية ( حرف 

  السيطرة 

 االنحراف الذي ى ه،ي حالأعلى ،ان اهم مشكلة 

فزيادة عدد . شاب العملية السياسية برمتها 

المشاركين ال تعكس القبول بالحكومة او بالعملية 

تمراَ  انها تعكس انقساما سياسيا حاداَ مسالسياسية

مع زيادة . على طول الخطوط الطائفية والعرقية 

يجاد توازن في إالمشاركة السنية هناك حاجة الى 

االستبعاد الذي نجم عن عدم المشاركة في 

  .االنتخابات السابقة 

 من التقرير تظهر ٩على ص الرسم البيانى ان 

حتوى م على الرغم من ان ال،ذلك بصورة واضحة

ة وطنية حقيقية ذات قاعدة حكومة وحد( يشير الى 

عريضة معتمدة على القوائم االنتخابية وعلى جميع 

ان الحزب العلماني الوحيد ) الطوائف العراقية

. من مقاعد مجلس النواب  % ٩حصل على 

 % ٤٧واالئتالف الطائفي الشيعي حصل على 

والسنة الذين يتطابقون معه في الطائفية حصلوا 

  % .١٩ي على وحصل التحالف الكرد% ١٦على

 إن تأخر تشكيل الحكومة لمدة خمسة أشهر بعد  

االنتخابات ال يعكس فقط عمق التوتر بين العرب 

إنها تعكس ، الشيعة والعرب السنة و العرب الكرد

إنقسامات عميقة ضمن اإلئتالف الشيعى والدور 

المتزايد لالسالمين الشيعة المتطرفين الداعمين 

وزير ى تعيين للصدر وفى البصرة والفشل ف

مراً قليل األهمية ، انه أللداخلية ووزير للدفاع ليس 

            إنذار بما ستؤول اليه األمور من مسائل

   ) ٦ – ٥نظر الصفحتين أ( 
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 والجزء المتعلق بالتقدم السياسي يبدأ بتسمية 

وهو ( المالكي ويهمل الصراع الذي سبق ذلك 

يه  ومشار ال٦مذكور بصورة مختصرة على ص 

انها تهمل ان الجعفرى لم يتخل  )برغم التأخر( ب 

عن منصبه اال بعد ضغط شديد من الواليات 

 خليلزادذكر ذلك السفير (لسيستانيالمتحدة وا

الجعفري " اليقبل،اليدعم،اليريد"،بوشالرئيس 

وتشخيص الطريق  .)كرئيس الوزراء القادم 

الطويل الذي ادى الى الحالة السياسية الراهنة قد 

ما لتقرير ان أي تقدم يحتمل ان يكون مهيكون 

  .بطيئاً في المستقبل ايضاً 

  التهوين من المشاكل فى خطة الطريق اآلتي 

ـ           يات ديقوم التقريـر بإلقـاء الـضوء علـى التح

ولكنه يتغافل عن    ) ٧. ص  ( الدستورية المستقبلية   

درالية والسيطرة على المـال     يذكر مسائل مثل الف   

  . الخ…والموارد النفطية

أتي بتقويم زمنـي    يال  ) تي  آلاالطريق  ( مخططن  إ

تي قبل ان تـتم     أير من ان كانون األول سي     حذاو ت 

لجنة إعادة النظر في الدستور عملها ويقوم مجلس        

يجري النواب الجديد بالتصويت على توصياتها ثم       

 ، ان النتيجة فى الحقيقه أكيدة فى سلـسلة          استفتاء

كما انه  ، رقية الرئيسية   من الخالفات الطائفية و الع    

من المحتمل ان نتائج الدستور فيما يخص الفيدرالية 

التى تقسم البلد جزئيـاَ كمـا يعنـى ان التركيبـة            

دخلت فى اللعبـة     السياسية الجديدة ونظام الحكومة   

  ٢٠٠٧فى وقت مبكر من 

 والتقرير يؤكد ان الهجوم على القبة الذهبية كـان         

سالميين المتطرفين ،   إيذانا بهزيمة المتمردين واإل   

النه لم يؤد الى حرب أهلية فـي الحـال ، ومـن             

سوأ من هذا لالنتصار    أالصعب التفكير في تعريف     

على الرغم من ( مع حقيقة ان التقرير الحقاً يصف      

ان تنـامى العنـف     ..)انه نادراً والى عمق معين      

الطائفي وحقيقة الصراع الطائفى قد اصبحت تهديدا 

  .كتهديد التمرد مستمراَ تماماَ 

 ١٠نتائج التصويت المذكورة في ص        ان تقرير     

ان الثقة في الحكومة سوف تحسن الموقف القائلة  –

 كما انـه يـذكر    .  من المشاكل    اَخرآنوعاً  يثير  ،  

، ) الـشعب  لعامـة   استطالع  ( مصدرها على انه    

دون تفسير للعينة ولطريقـة تعيـين العينـات او          

. خر للصالحية   آمعيار  أي  السيطرة على األسئلة او     

اذا . وخطوط االتجاهات في النتائج محيرة ايـضاً      

كان االستطالع صحيحاً ، فان الفشل فـي تكـوين       

 كـانون األول وتـصاعد القتـال        ١٥حكومة بعد   

الطائفي لم يكن لها تأثير في عدد العراقيين الـذين          

. فقدوا الثقة بالحكومة وان النسبة المئوية تضاءلت        

فسها على وجه التحديد تبرز في وثائق       والمشكلة ن 

هل الحكومة تقود البالد في      ( ١١خرى على ص  أ

  ) .االتجاه الصحيح 

  المبالغة في ثقة العراقيين 

 اذا كان العراقيـون حقـاً يثقـون         ،فضالً عن ذلك  

بحكومة وحدة وطنية فلماذا تعكـس المحافظـات        

من الثقة في قدرة الحكومـة   % ٥٠السنية اقل من  

ين الحكومة ؟ ان الحقيقة التي تكمن خلف        على تحس 

بأحسن ١١ ،   ١٠نتائج االنتخابات على الصفحتين     

الشيعة للهيمنة السياسية   ادراك   ان   تقدير تشير الى    

نهم قد أحرزوا دوراً مهماً يخلـق       أوتقدير األكراد ب  

ييد هو في الحقيقة فئـوي      أشعوراً مبهماً واسعاً للت   

سـتخراج  معـاً إل  وان دمج النتائج    . وليس وطنياً   

  .مر ال معنى له أسره هو أنتيجة تعم الشعب ب
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ان نتائج االنتخابات التي تحدثت عما اذا كانت 

  الحكومة الوطنية تقود البالد في االتجاه الصحيح 

 هي متشابهة ١٢في ص ) بحسب المناطق ( 

ولكنها تقود الى نتائج غريبة جداً في حالة الحديث 

 منطقة غير انوعن منطقة واحدة ، هل مواط

مستقرة مثل البصرة ، الذين لهم حكومة مستقلة 

تماماً عن الحكومة المركزية لديهم حقاً ثقة بمقدار 

في الحكومة الوطنية ؟ اذا كان األمر كذلك  % ٧٠

  فما الذي لهم ثقة فيه حقاً ؟ 

والتقرير يحوي الكثير مما هو ذو فائدة ولكن 

. عوزه الصدق التمسك بهذه الحقائق السياسية امر ي

 : مستوىفىانه يضع الجانب السياسي من التقرير 

   .)-Fأف(درجة 

اإلقتصادية تحليالت الخفاقات في اإل: قتصاد اإل

  المساعدات و 

ان قسم االقتصاد في التقرير تحتوي على بعض 

 المعلومات المفيدة ويعكس بعضاً من التقدم الحقيقي

حرز ي حال يأ ،ولكنه على . في القطاع المالي

 في التحليل االقتصادي النه ببساطة )فأ ( ،درجة

يتجاهل المشاكل في مساعدات الواليات المتحدة 

التي عرضت في الصحافة من قبل المفتش العام 

وان تقريراً ال يتطرق الى . عمار العراق إعادة إل

نوعية جهود المساعدات التي تقدمها الواليات 

 ائلة الحسابيةومشاكل المسالمتحدة ، وحجم الفساد ،

ويصح هذا على  .  اكثر بقليل من كونه مخزيهو،

وجه الخصوص عندما يكرس التقرير صفحتين 

حول جهود العراق المضادة للفساد مع عدم ذكر 

، ) ١٦ – ١٥ص (كلمة واحدة حول مدى تأثيرها 

ويتجاهل عمق مشكلة تخطيط الواليات المتحدة 

جل أاً من وادارتها والشفافية فيها ، وال يبذل جهد

  . تقدير الخطأ ومدى تأثير مقدار المال المستخدم

 مليار دوالر ٣١,٩والمفتش العام يذكر ان ال (

 ٣٤,٦التي جرى فيها التمويل في العراق هي 

  ) .مليار دوالر 

   هراء:واسعال  على المستوىقتصاداإل

. عمق من ذلك أعلى ان المشاكل تذهب الى ما هو 

 ٢٠دية الكبرى في ص الدالالت االقتصاومخطط 

فالوثيقة . سوأ أمضحكة والتعليق المصاحب لها 

تشير الى ان عائدات الحكومة من النفط سوف 

من الدخل القومي اإلجمالي  %  ٧٠تزداد من نحو 

 . ٢٠٠٥ في ٧٤,٢ الى ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤في 

ببساطة فان من غير الممكن لمخزونات نفط 

جمالي الحكومة ان تحقق ذلك في الدخل القومي اإل

 مليون في بلد له قطاع زراعي ٢٧لما يقرب من 

وتهريب هائل وتدفق كبير للمساعدات الخارجية 

  .واسع للنفط

تتضمن مثل هذه المعلومات ببساطة ايضاً ان   

العامل الوحيد الذي كان يؤثر في االقتصاد العراقي 

خالل السنوات القليلة الماضية هو ارتفاع أسعار 

ير داخلي حدث في يك أي تغالنفط وانه ليس هنا

مسألة أخرى هي ان الوثيقة ( . االقتصاد المحلي 

تضع اإليرادات العامة للحكومة من النفط سنة 

وكالة ولكن .  مليار دوالر٥٢,٥ على أنها ٢٠٠٥

فضل أ في وزارة الطاقة ومعلومات الطاقة

المختصين في العالم في مثل هذه المعلومات 

 مليار ٢٤,٩ها هي يذكرون ان موارد النفط وحد

  ) . دوالر في المدة نفسها 
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ويستخدم التقرير ايضاً معلومات البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي التي تذكر ان مجموع الدخل 

      ٢٠٠٥ مليار دوالر لسنة ٣٣,٢اإلجمالي هو 

 تذكر ان وكالة المخابراتفي حين ان  ) ٢ص ( 

بسعر  مليار دوالر ٤٦,٥هذا الدخل اإلجمالي هو 

 مليار دوالر بالنسبة ٩٤,١الصرف الرسمي و 

وكالة المخابرات وتذكر . ( للقوة الشرائية 

)  مليار ٩٧,٦ ان الدخل اإلجمالي هو االقتصادية

حاول التحليل بهذا يوليس هناك تقرير فيه اتجاه 

المستوى من عدم التأكد وبخاصة ذلك الذي يتجاهل 

  .صديقه استخبارات الواليات المتحدة ، يمكن ت

ان هذه التناقضات تجعل المعلومات حول النمو 

وحول الدخل الفردي افضل بقليل من نكتة 

التقرير ربع السنوي يجعل من الدخل  ( .اقتصادية 

 ٢٠٠٥ دوالر في ١١٨٩العام للشخص الواحد 

و  ) . ٣٥٠٠خالفاً لوكالة المخابرات التي تعده 

الدخل األسوأ من ذلك ان التقرير ال يناقش توزيع 

 قاو الفعالية االقتصادية بحسب المناطق والتطر

باالعتماد على الوظائف الحكومية وعمليات 

الصناعة الحكومية واصالحها ، وإنجازات القطاع 

 مناقشة ألثر ة هناك أيتوليس،   الخ…الزراعي 

أموال المساعدات او اثر الصرف في وقت الحرب 

ين بوصفهم كل العوامل التي تؤثر حقاً في العراقي. 

  . تم تجاهلها ، كائنات بشرية وفي االستقرار

  البطالة : ة ي المسألة الرئيسالتهوين من

ة المتعلقة ييدور التقرير حول المشاكل الرئيس

 % ١٨بالبطالة بإيراد رقم وطني غير واضح هو 

 -% ٢٥وسائر التقديرات التي تضع الرقم بين 

تقول وكالة االستخبارات  ) ( ٢١ص % ( ٤٠

ن أان القول ب% ) . ٤٠ -% ٢٧القتصادية أنها ا

   ولكن هناك ) تبقى مثيرة للقلق ( البطالة والفقر 

، وبذلك ) مشاكل مادية في قياسها بصورة دقيقة ( 

هم أسباب عدم االستقرار أ فوق واحد من يقفزفهو 

 التقرير يتجاهل األثر على .في العراق الحديث 

انه ذكر .رد الشباب وعلى معدل الجريمة والتم

يجاد وظائف حقيقية تقدر إفشل برامج المساعدة في 

 في بلد تقدر فيه وكالة المخابرات ١٢٠٠٠٠ب 

ان البطالة .  مليون ٧,٤ العمل ب قوةالمركزية 

 انها مفتاحا مركزيا  عابراً اقتصادياًليست اختالالً 

   . لجلب االستقرار واالمن ودحر االرهاب 

  واضحة والمشكوك فيهانتخابات غير النتائج اإل

هذه المسائل جميعاً تطرح تساؤالت مهمة حول 

معطيات التصويت في وجهات نظر العراقيين في 

ومرة أخرى فليس هناك ) ٢٢ص (االقتصاد 

ومن الصعب جداً ان . توضيح لصالحية التصويت 

 ان نسبة المصوتين العراقيين ،ي حالأعلى ،نرى 

ج التصويت يمكن ان تكون صحيحة اذا كانت نتائ

ن ما نشر كان ينبغي إي حال ، فأصحيحة ، على 

ان يذكر التدهور الهائل في الثقة باالقتصاد بين 

 في بغداد والمناطق ٢٠٠٦ذار آ و٢٠٠٥ذار آ

وكان ينبغي ان . الكردية وفي تكريت وبعقوبة 

المسجلين ( يكون هناك بعض التوضيح حول عدد 

قتصادية يجاد فعالية اإ، وحول ) لوظائف جديدة 

  .حقيقية 

 وهناك مناقشة ذات فائدة الى حد ما للميزانية 

 مليار ٥,٥العراقية ، ولكن التقرير ال يشير الى 

دوالر التي تذكرها وكالة المخابرات المركزية 
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 وال الى عواقب ٢٠٠٥بوصفها عجزاً لسنة 

  .االستقطاعات المستقبلية في المساعدات 

  يسيةالرئتجاهل المشاكل : قطاع النفط 

يوضح التقرير بعض مشاكل وزارة النفط وانتاج 

ي أوعلى ) . ٢٣– ١٨ص (البترول والتصدير 

حال فليس هناك ذكر للمشاكل في حقول النفط وال 

. الى الخسائر المحتملة من مجموع المتحصل 

وليس هناك مناقشة حول التقدم المفصل للتخطيط 

 . جل إعادة تأهيل وتوسيع اإلنتاج النفطيأمن 

نهر الفتح الذي يخترق المشروع الذي أشير اليه و

كبر أيبدو انه  % ) ٩٩كامل بنسبة ( على انه 

جل أفضيحة بددت قدراً هائالً من األموال من 

استبدال أنبوب تم تدميره في ضربة جوية من قبل 

  .الواليات المتحدة 

لم تتم اإلشارة الى التقدم في سياسات النفط في 

لتوضيح ما ينص عليه مناطق مثل كركوك وال 

الدستور في ما يتعلق بالسيطرة على موارد النفط 

ومشاكل زيادة ضخ الماء عن الحد . او استكشافاته 

الواردة في تقرير وكالة المخابرات االقتصادية لم 

  .يجر ذكرها 

ويصدق األمر نفسه عند الحديث عن التقدم او 

 النقص فيه وعن اعتماد العراق الكبير على استيراد

المنتجات النفطية التي ينجم عنها دفع المبالغ في 

مقابل المنتجات كالغازولين ووقود التدفئة التي 

ان تقرير وكالة . تختفي من خالل الفساد 

االستخبارات االقتصادية يقول ان العراق يعمل ب 

من قدراته مما يجبر العراق الى  % ٧٥ – ٥٠

 برميل في اليوم الواحد من ٢٠٠٠٠٠استيراد 

 مليون دوالر في ٢٥٠ –٢٠٠منتجات بتكلفة قدرها

لقد ارتفعت االسعار بصورة حادة منذ . ( الشهر 

يبنى العراق مصافي جديدة  ).ذكر هذا التقرير 

  .ولكن يبدو ان التقرير ال يرى هذا االمر مهماَ 

ص (قرة المتعلقة بالتقدير األسبوعي لإلنتاج والف

تجعل المستوى الذي يهدف اليه يوضع من ) ٢٣

قبل وزارة النفط ولكنها تفشل في ذكر المستوى 

الذي كان قبل الحرب من اإلنتاج وما تمس الحاجة 

  . اليه من مستوى أساسي للقياس بعد الحرب 

   .)-Dدي (ن تعد ناجحة بتقديرأهذه الفقرة يمكن 

الكثير من الجلبة : لبنية التحتية والخدمات ا

  بين زيفها أس

يأخذ  ان التقرير حول البنية التحتية والخدمات 

 مثل التقرير األسبوعي للحالة .آخر )-F أف( تقدير

ن التقرير إفالعامة الذي تصدره وزارة الخارجية ، 

حول الفعاليات المتعلقة بالكهرباء والماء والمجاري 

فالتقدير في  . ييف وليس الى اإلظهاريعمد الى التز

ما يخص الكهرباء في سبيل المثال ، يعكس أعلى 

حد ممكن لإلنتاج ولكن يغفل عن ذكر التوزيع على 

ونالحظ ان أعلى ) . ٢٥ – ٢٤ص (المستهلكين 

حد ممكن ايضاً يتحدث عن الحالة التي فيها 

مولدات الطاقة الكهربائية تعمل وليس عن الحد 

   .توفيرها في اليوم الواحداقة الممكن االعلى للط

وهناك الكثير مما يتم الحديث عنه حول الطلب 

المقدر ، ولكن من الواضح ان الطلب هو ضعف 

الطاقة التي يجري إنتاجها حتى ولو كان الحديث 

من غير الممكن ان . عن التوزيع قد تم تجاهله 

       ن أيكون المرء واثقاً عندما يخبره التقرير ب
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 أكثرية العراقيين يؤمنون احتياجاتهم للكهرباء من (

، او من خالل مشاهدة ) هم الخاصة دخالل موار

خارطة تظهر فيها ثالث مناطق فقط تحصل على 

قدرة كهربائية يمكن االعتماد عليها ، ومن كون 

 المدينة االهم في االقتصاد وفي القتال ضد –بغداد 

  . تبدو باللون األحمر –التمرد 

 الحديث عن الماء والمجاري في العراق ويتم

بالطريقة نفسها التي يتم فيها الحديث من 

ليست هناك أي وسيلة ) . ٢٨–٢٦ص(الكهرباء

 فيها استخدام المساعدات  يتملمعرفة الطريقة التي

اللغة غير واضحة  . من اجل مواجهة المتطلبات

ماذا يمكن ان . وفي بعض األحيان غير ذات معنى 

توسيع إمكانية الحصول على الماء ( يكون معنى 

 ماليين من الناس ٣الصالح للشرب لما يقدر ب 

     ن أما معنى القول ب) . بمستوى قياسي من الخدمة 

صبحوا قادرين على أعدداً اكبر من العراقيين ( 

استخدام نظام الصرف الصحي اليوم من ذلك العدد 

ما الذي يحدث حقيقة  ؟ )٢٠٠٣الذي كان في 

ة للمساعدات والمجهودات ؟ من الذي يحصل نتيج

  لهم ذلك فقط ؟تيح أعلى الخدمات ومن أولئك الذين 

 منها الفشل ف والمشاكل الصحية الهائلة التي ضاع

 لم تجر اإلشارة بارسونزالذريع في عقد مهم مع 

  .ليها إ

من أمين عمل المدارس وحماية أ والصعوبات في ت

  .التعليم لم يشر اليها 

 في الهواتف الخلوية تم وصفه دون شرح  والنمو

المشاكل في هذا النظام ، او اإلشارة الى هذا النمو 

قد حصل بسبب فشل مشاريع الخطوط األرضية ، 

  ) ٢٦ص(

بعض جوانب الخطر في تحسن التحليل 

  والفشل في الميادين المهمة 

ان التقرير ربع السنوي الجديد يميط اللثام عن 

لجريمة والميليشيات وأهمية مشاكل حقيقية تتعلق با

). ٢٧ص (العنف الطائفي والعرقي والقبلي 

       ) المعترضين ( والمختصر في التحليل عن 

اإلرهابيين ( و ) والمخلصين للنظام السابق ( 

على الرغم من يأتي بالحقائق ) والمقاتلين األجانب 

انه يتحدث بمفردات غاية في الغموض حول 

تمر الكثيرون من سي( قول القاعدة في العراق في

، دون ) المقاتلين األجانب بالوصول من سورية 

تعني العشرات ام ) الكثيرين (  داللة على ان ةأي

  ) .٢٨ص  . (مئات ام آالفاَ

   لتمردتحليالت غير مؤكدة حول تهديد ا

بعض التقديرات التي تضع المسؤولية على 

م المقاتلين األجانب في الهجمات االنتحارية وتزع

 % ٩٠ؤول عن سان تنظيم القاعدة في العراق م

من الهجمات االنتحارية ، تبدو تقديرات خطرة في 

ن الشعب أوالقول ب. ما يتعلق بصحتها سياسياً 

رض الهجمات االنتحارية امر ا عموماً يعيالعراق

الحقيقة هي ان السكان جميعاً . غير ذي معنى 

يعارضون العنف المتطرف ولكن ذلك ال يحسن 

الشعب ال يقاتل ولكن هناك عدد من . المسألة 

  . الكوادر تقاتل 

 اَغامض) ٣٠ – ٢٩ص(والبحث في الميليشيات 

جداً وهو يقلل من دورها السياسي ومن عالقاتها 
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 ومثل .بالشرطة ومن إسهاماتها في العنف الطائفي

فإنها قد درست وقيمت ، العديد من اجزاء التقرير 

راع األهلي ومخاطر اقل من استحقاقها من الص

 وهو يتجاهل التطورات التي ،التصعيد لحرب أهلية

 والتى تخفى مشاكل أساسية حدثت في البصرة

 وال يمكن ان وتشير بوضوح الى دور إيرانى 

يأتي بأية مصداقية وهو امر يحتاج الى المزيد من 

  .التحديد 

مؤكدة حول دوافع محددة وغير معلومات غير 

  الهجمات 

مفيد الى ) ٣٣ –٣١ص(دوافع الهجمات ان تحليل  

حد بعيد ، ولكنه يعاني من الفشل في وضع تعريف 

ن يسمى هجوماً او وسائل الهجوم او ألما يمكن 

ومعلومات نسب الهجمات األسبوعية تشير . أهدافه 

 من ٢٠٠٥الى تدهور مستمر منذ انتخابات شباط 

 بعد ذلك و ٥٥٠ب الماضي ، و آ قبل ٤٧٠معدل 

ن هذا يمثل زيادة إ . ٢٠٠٦يلول أ ١١  منذ٦٢٠

       قدرها الثلث في السنة ولكن االرقام تعرف 

بصورة واضحة ينسب فقط بكونه عمالً ) الهجوم ( 

متجاهال العنف الطائفى والعرقى ، الى المتمردين 

" ومتجاهال عمليات االخفاء و االختطاف من قبل 

 و الخ وهذا التركيز على التمرد .."فرق الموت 

التقليل من العنف األهلي ومن مخاطر الصراع 

يسبب شكوكاَ جادة على نزاهة وقيمة ، المدني 

   .التقرير 

يمكن . وهناك مشاكل مهمة في ميادين أخرى 

من  % ٦٨تصديق ان قوات التحالف كانت هدفاً ل 

مجموع الهجمات او ان هذه الهجمات التي تم 

لواضح ان تعدادها من قبل الواليات المتحدة ومن ا

وكل ما ) . ٣٣ص (الذي قاموا بها هم المتمردون 

تم إيراده في التقارير عن العنف في العراق هو ان 

العراقيين اصبحوا الهدف الرئيس للعنف وان 

قي ينبغي ان ينظر اليها رالعنف الطائفي والع

بالطريقة نفسها التي ينظر فيها الى أعمال التمرد 

 تشير الى ان ٣٣معلومات الخسائر فى الصفحة .

العراقي قد اصبح الهدف االول ويعاني خمسة 

اضعاف خسائر التحالف وهذه النسبه قد تصل الى 

 اذا ما حسبت كل اعمال العنف الطائفى ١: ١٠

  .والعرقى

 التي تناقش ٣٥ – ٣٠الصفحات من لتقرير ا

العنف بحسب المناطق مشكوك فيه بالدرجة نفسها 

من  % ٨٠يزيد على اذ ان التقرير يزعم ان ما . 

      الهجمات تحصل في ثالث مناطق ويورد ان 

من السكان  % ٥٠اثنتي عشرة محافظة تضم ( 

من مجموع الهجمات ، وان عشر  % ٦واجهت 

 فيها النسبة واحدة او قليل جداً من نتمحافظات كا

أي بكلمة اخرى ) . الهجمات في اليوم منذ شباط 

خطراً مستمراً من السكان يواجه  % ٥٠فان هناك 

وهذه  .هم محافظة وهي بغدادأبمن فيهم سكان 

االرقام كذلك يبدو انها اخطأت فى تقدير الموقف 

بإحتراس شديد بفشلها بإعتبار البصرة منطقة 

مشكلة رئيسية ولم يصف التوتر المتزايد و 

 مرة اخرى يتم التركيز ،المشاكل على كركوك

على لمتمردين وليس لة يعلى الهجمات الرئيس

 ما تنجم عنه نتائج مزيفة والنموذج العام للعنف وه

في ) التهدئة( مثل تلك التي جاء بها التضليل حول

  .فيتنام 
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 . ٣٥كثر توازناً على ص أتي التقرير بصورة أ وي

فالقسم المتعلق بعدد الهجمات بالنسبة لعدد األفراد 

تي بصورة اكثر توازناً حول شدة الهجمات التي أي

لمتمردون على الرغم من انه يفشل في يقوم بها ا

 تقديرات حول اإلصابات او أي تصنيف دإيرا

ثيراً سياسياً مهماً وهو ما أللهجمات التي تحدث ت

والتقرير ايضاً . يجعل التقرير غير مناسب ايضاً 

ليس واضحاً حين يورد فجأة العنف الطائفي 

العرقي ويسميه زيادة في الهجمات على المدنيين 

أخرى غير واضح الى حد بعيد حول ما هو مرة 

ن أيتم تعداده وما ال يتم ، وما يعنيه القول ب

من الهجمات في  % ٩المدنيين مستهدفون في 

  ذار آفي  % ١٣في شباط و  % ١٠كانون الثاني 

) . على التوالي في بغداد % ١٨، % ١٢، %١٠(

هل تم احتساب كل االصابات بين المدنيين ؟ هل 

كيف كان  الخ..ور على الجثث ؟ يشمل هذا العث

  المجموع في البصرة قليالً الى هذه الدرجة ؟

 والمعلومات حول البنية التحتية في ما يتعلق 

بالهجمات عليها تورد معدالً اسبوعياً قد يكون مهماً 

اذا كانت كافية للتسبب في فشل كبير . وقد ال يكون 

وهى بدورها .لألنظمة فان األعداد غير مهمة 

فة وغير أمينة ألنها حذفت مشاكل األمن سخي

 فى كتيبة البنى التحتية االستراتيجيةوالفساد فى 

ن رئيس أوهناك سبب في .  ٣٨المناقشات فى ص 

  .عادة تنظيمها الوزراء المالكي يسعى إل

الهجمات الطائفية والعرقية التهوين من 

  قتضاب في الكالم عنها واإل

ن تتعلق أعلومات كيف يمكن لمثل هذه الم،   عجباَ

؟  ) ٤٢–  ٤٠ص (لهجمات الطائفية في ابتحليل 

مانوع االصابات والحوادث تم تعدادها في القائمة 

؟ هل يمكن ان تكون االصابات ) ٤٠ص (على 

 قليلة الى هذا ٢٠٠٥الناجمة عن الطائفية في مطلع 

الحد ام ان هذه مشكلة تتعلق بمعطيات المعلومات 

التحليل ان يتجاهل كيف استطاع والتعريف ؟ 

التطورات في البصرة وكركوك ؟ هل العنف 

الطائفي يتم حسابه ام ال ؟هل العنف داخل 

  الطوائف كما هي الحال في البصرة تم حسابه ؟

اليتم ايراد أي وصف للخسائر التي تقع جراء 

 ٢٩ فى % ٢٦من ) ( ٣٦ص (السيارات المفخخة 

في  % ١٥ الى ٢٠٠٦ شباط ١٠ الى ٢٠٠٥اب 

وقد أوردت النسب ) .  ايار ١٢ – شباط ١١

المئوية للمعلومات ان المختصين بتفكيك القنابل 

 % ٥٠في القائمة و  % ٤٥ وتفكيك حديدقاموا بت

، ناهيك عن االتجاه ) ٣٦ – ٣٥ص (في البحث 

في اإلصابات ، التقرير افترض ان كل المفخخات 

 في نقاط معينة ، وتجاهل حقيقة ان شخيصهاقد تم ت

تجاه قد يكون انعكاساً للتحول الى مهاجمة اال

ليس هناك اتجاه حول معطيات . أهداف عراقية 

المعلومات عن اإلصابات قد تم توفيره لذكر عدد 

ونتيجة لذلك فان . جميع أنماط الهجمات 

 قد تم إيرادها ٣٨ – ٣٥المعلومات على الصفحات 

  .وليس لها أي معنى او سياق انتقائياً من حيث العدد 

مخاطر (  بعض المشاكل في الفصل المتعلق ب 

قد تم بحثها ) ٣٩ – ٣٨ص ) (الحرب األهلية 

 إعادة القول ،ي حالأ على ،ومن المضحك. مسبقاً 

لم (  للمسجد الذهبي ٢٠٠٦ شباط ٢٢ن تفجير أب

ن يشعل نار الحرب األهلية التي كان أيستطع 

ليس هناك أي دليل على ان الذين ) . يطمح فيها 
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فالهجمات . ا بالتفجير كانوا يطمحون في ذلك قامو

على المساجد واألضرحة واالحتفاالت الدينية يرجع 

 والهجوم على المسجد الذهبي ٢٠٠٣اً الى يتاريخ

كان مجهوداً منظماً ألجل تقسيم البلد وإشعال نار 

) ٤٠ص (العنف الطائفي وهو ما يشار اليه في 

ف حقيقة ان ان حر. بوصفه ينال نجاحاً الى حد ما 

الهجوم لم يؤد الى حرب أهلية وجعله انتصاراً هو 

  . امر مثير للسخرية 

ستطالعات مشكوك فيها وتقرير مستنقع إل

  رديء عنها 

 سخيفة ٣٨ي العام على ص أنتائج استطالعات الر

ال مفر من ان تعكس هذه االستطالعات .بالقدرنفسه

لية حقيقة ان الناس العاديين ال يريدون الحرب األه

وفي الوقت نفسه فان االستطالعات . وال العنف 

ذات المعنى في حاجة الى أسئلة مسيطر عليها 

جل تشخيص تنامي الفزع أبصورة دقيقة من 

الطائفي والعرقي ويجب ان تجري في أماكن وفي 

جماعات طائفية واثنية من اجل ان تكون ذات 

وفشل هذه النتائج االنتقائية تفتقر بالدرجة . معنى 

  .امل التحليلي كاألولى الى الت

وتصوير التوجه العراقي نحو األمن يوفر معلومات 

افضل الى حد ما ، وصورة اكثر اقناعاً لتنامي قلق 

ي أ على ،ومرة اخرى . مخاوفهم العراقيين و

وال ، كنموذجلة عدم توفر معلومات أ مسي تأت،حال

ومع وجود هذا الحال . الخ .. الستطالع لوصف 

من السكان  % ٤٥اد فهل من المعقول ان في بغد

كانوا  % ٥٢ذار او ان آكانوا يشعرون باألمن في 

هذه ) . ٤٢ص ( ؟ ٢٠٠٥كذلك في تشرين األول 

ن تأتى بتصوير واضح أالنتائج بالتأكيد ال يسعها 

لما يراه العراقيون من المسؤولين العسكريين وأي 

  .واحد شمله االستطالع 

ان ) ٤٢ص (على هل من الصحيح ان يذكر 

او صحيحة عندما تكون ) وطنية ( النتائج كانت 

ص (القوائم التي تبين النتائج بحسب المناطق في 

متجاهلة ذكر االنبار ومناطق اخرى ) ٤٤ ، ٤٣

 سبيل المثال فان كركوك ترد علىغير آمنة ؟ 

بوصفها منطقة غير آمنة الى حد بعيد والموصل 

 من الخطر ، بوصفها منطقة ذات قدر عال جداً

، يستخدم فيها ) ٤٣ص (وفي قائمة في بداية 

ويصدق ذلك . استطالع مختلف لوزارة الخارجية 

هذه النتائج ) . ٤٤ص (حول المعلومات في اول 

توضح بصورة مفصلة لماذا تكون االستطالعات 

الموجهة الى العراقيين في عموم أنحاء البالد 

الموجهة عديمة المعنى بالقياس الى االستطالعات 

الى مناطق من العراق والى عراقيين سيعكسون 

بصورة مباشرة او غير مباشرة انتماءهم الطائفي 

  .والعرقي 

ن مثل هذه االستطالعات ينبغي إوفي أي حال ف( 

ان تشرح حصراً المدى الذي يمكنها ان تصل اليه 

يجاد نتائج إاو ال تستطيع ان تصل اليه من اجل 

ي االماكن ذات الخطر استطالع وثيقة وممثلة ف

الشديد ، وحجم العينة ال عالقة له من الناحية 

مالم يكن باإلمكان ) حتى لو تم ذكره ( اإلحصائية 

  ) .إظهار انه متوازن وممثل 

) ٤٤ ، ٤٣ص (سفل أان نتائج االستطالعات في 

.  مشكوك فيها ،ي حالأعلى ) ٤ص (وبداية 

الثقة العراقيون قد يثقون بالجيش النظامي ولكن 

) ٤٣ص (بالشرطة يتدنى مستواها كما يبدو في 
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اقض مع كل المشاكل التي تتحدث عن تنوهو ما ي

المناطق ( فساد الشرطة وعدم كفاءتها حتى في 

سنة ( وحتى بالنسبة للحرس الوطني في ) اآلمنة 

واألسئلة العامة حول العنف الموجه الى ) الشرطة 

ى حول المزيد  نتائج ذات معنةالمدنيين ال تأتي بأي

من خوف طائفي او عرقي معين او غضب او 

من العراقيين  % ٩٦ال يمكن تصديق ان . كراهية 

يعارضون العنف ضد جميع قوات األمن العراقية 

/ دون استطالع مناطقي طائفي .٢٠٠٦ذار آفي 

عرقي وتأكيد لصحة العينات فان مثل هذه النتائج 

  .هي مضللة اكثر منها نافعة 

  تحليالت سابقة للمصداقية ولفتقار إلا

خرى هي الفشل في مناقشة التقارير أمشكلة كبيرة 

    .السابقة والمشاكل المتعلقة بالتحليالت وبالتقديرات

يار يجري تقدير الحرس أوفي تقرير ) ٢٨ص(في

من المحتمل " الرافضين " واتوقع ان قوة الوطني 

 ولكن اجوبتهم ٢٠٠٦ان تبقى قوية خالل عام 

هم االستمرار بأعمال العنف ستبدأ بالتضاؤل ودوافع

 لم يعطوا سبباَ لهذا ٢٠٠٧فى وقت مبكرمن عام 

التأكيد او التواريخ التى اختاروها و التى تبدو 

  .      قاطعة 

       قال تقرير شباط السابق ان أهداف عمليات 

مختلفة (  أهداف هى) اإلسالميين (و) الممتنعين(

ن تركز زارة الدفاع اآلوو) . تزايد تعارضها يو

وفضالً عن ذلك فان . ها أعلى استمرار تواط

      الصداميين الذين كانوا ينظر اليهم على انهم 

 يار أكانوا في ) تهديد محتمل على المدى البعيد ( 

وربما كان األهم في ) . ال يعدون تهديداً مهماً ( 

التقليل من أهمية احتمال الحرب األهلية هو ان 

ر برغم ذلك يالحظ زيادة في العنف الطائفي التقري

  ) .مسألة اعتقاد ( نه أالذي نظر اليه مسبقاً على 

على الرغم من ان تقرير شباط يركز على ان 

حرب الزرقاوي المعلنة ضد الشيعة كانت اسفيناً 

 .وأنصارها والممتنعين السنة اوجد شقاقاً بين القاعدة 

ير االيجابي ثأالت( يار يحذر من ان أفان تقرير 

ه القاعدة في العراق بين هالراهن للنبذ الذي تجاب

صفوف سنة العراق قد ينقص اذا ما أدرك السنة 

ان هناك نقصاً في جهود المصالحة والمشاركة في 

الحكومة وهما ما يزيد لو كان صحيحاً من تقرب 

  .مختلف العناصر السنية اذا ما زاد العنف الطائفي 

عدد من مسؤولي الواليات وعلى الرغم من تأكيد 

 الذي وصف العنف ابي زيدالمتحدة بمن فيهم 

الطائفي بوصفه تهديداً اكبر من التمرد فان التقرير 

اورد ان المتمردين العرب السنة بقوا الجماعة 

األكثر تنظيماً وتوحداً وان اإلرهابيين والمحاربين 

لة عددهم يشكلون اهم خطر آاألجانب على ض

  .ق مباشر في العرا

بصرف النظر عما اذا كانت هذه التقديرات 

نها تعكس فشالً إعداد فصحيحة في وقت بدء اإل

ذريعاً في تشخيص االتجاهات العامة في العنف 

وهي تعطي انذاراً ضد إعطاء تكهنات متفائلة حول 

او إغفال مسألة التفرقة الطائفية ) المستنقعات ( 

لعنف ن حقيقة ان اإوفضالً عن ذلك ف . والصراع

مستمراً الى حد ما ، وبمستوى ( الطائفي بقي 

تدمير المسجد ولكن اقل ) أعلى مما كان عليه قبل 

مما كان عليه في األسابيع األولى التي تلت التدمير 

وال تبدو حقيقية . ، وهذا ال يدل على عالقة تحسن 

على انها اهم قلق في مسألة ) تعب المضيفين ( 
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ن التقرير يأتي بعبارة وفي الحقيقة فا. التهجير

غامضة حول ما اذا كان التهجير يزداد ام ينقص 

ان تدفق السكان مثل ) ( ٤١ص (عندما يقول في 

نقص الى حد بعيد في األسابيع األخيرة واألعداد ال 

  ) .   بشكل مهم  تزداديبدو انها

والفصل المتعلق بالتمرد يبدو ايضاً انه يلقى اللوم 

لميليشيات في تأخر تشكيل على العنف الطائفي وا

) .  بعد الفقرة األخيرة ٢٩ص ( حكومة جديدة 

ونتائج . وهذا جزء صغير من المشكلة فقط 

االنتخابات التي تحيط بها الخالفات الطائفية ووجود 

الميليشيات والحوادث الطائفية كانت اموراً موجودة 

ومن الصعب ان . قبل تأسيس الحكومة الجديدة 

مة لو انها شكلت في وقت اقصر نفترض ان الحكو

) وكانت لها الموارد ( بعد انتخابات كانون األول 

  .اليومفان هذه المشاكل لم تكن لتوجد 

 ،عسكريتطور في البعد ال : يةبيئة األمنال

  الذي أورده التقرير بالشكل ولكن ليس 

ان الواليات المتحدة تحرز تقدما حقيقياً في بعض 

العراقية وهذا هو جزء الجوانب من تطوير القوة 

 ن يمنح درجة أواحد من التقرير الذي يستحق 

عطاء وفي الوقت نفسه فهناك نزعة إل . )-C سي(

الكثير من الوعود وبكثير من السرعة والتقليل من 

 وعلى الرغم من حقيقة ان .المخاطر والتهديدات

الواليات المتحدة يجب ان تكون مستعدة لدعم 

 بل وربما الى ٢٠٠٨ل العراق  على االقل طوا

  .)٢٨ص(٢٠١٠

  

   الجاهزية العملياتية  والتدريب والتجهيز

 في ين المعلومات حول بناء القوات العراقية تأتإ

وتمثل تقدماً حقيقياً ولكنها تهمل ) ٤٦ص (سفل أ

حقيقة ان عدداً كبيراً من رجال الشرطة الذين 

يخدمون على المستوى المحلي هم غير مدريبن 

، وال يوضح ما زين من قبل التحالف  مجهواوليس

اذا كان هذا هو عدد الذين ادخلوا في الخدمة ام ان 

  .هذا عدد الذين يقومون بأداء خدمة حقيقية 

تطرح ) ٥٨ ، ٥٣ص (في ) الغيابات ( ومناقشة 

الكثير من األسئلة ولكنها ال تجعل األعداد الواردة 

وليس . امراً يمكن الركون اليه ) ٤٦ص (على 

ك مناقشة للغيابات في الشرطة النظامية وشرطة هنا

الحدود وشرطة الحماية وهو ما يشكل ايدي عاملة 

شبحية وفساداً يتمثل في غياب يؤدي الى عدم 

الكفاءة وما ينجم عنه من عدم القدرة على المساءلة 

   .عن األسلحة والتجهيزات

والمعلومات حول النسب المئوية لعدد الرجال 

% ٦٥( دة وللوظائف اللوجستية المدربين للمسان

تطرح سؤاالً حول جاهزية ) من المتطلبات 

الوحدات وحول تجهيزها وقدرتها على ان تجعل 

 من الجاهزية وهو امر لم )١(الوحدات بمستوى 

  ) .٤٦ص (تفعله اطالقاً 

عتماد على ستمرار اإلإجاهزية وحدات القتال و

  التحالف 

 مهماً في توفر توضيحاً) ٤٧ص (المعلومات على 

مجال الحديث عن جاهزية وتصنيف قوات الحرس 

) الوحدات التي في المقدمة ( الوطني ويؤشر ان 

هذا ) . جعلها التحالف ذا قدرة ( تتضمن وحدات 
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ن مثل هذه أتغيير مهم ويعكس الحقيقة القائلة ب

الوحدات تحتاج الى من يجعلهم التحالف ذوي قدرة 

 .ن الى ما بعد ذلك لم يك اذا ٢٠٠٧حتى ) ممكنين ( 

 كتيبة في ٢٤وزيادة عدد هذه الوحدات من 

  .مر مهم أ هو ٧١ الى ٢٠٠٥حزيران 

 ال يتناول بعضاً من ،ي حالأعلى ،والتحليل 

 المساهمين فى االمور ان عدد. الحقائق المهمة 

ليس منخفضاً ) ٤٧ص ( في السوقية  الذى يظهر

 وهو  يدل على ان القوات العراقية سوف تعتمد

على دعم أمريكي الى حد بعيد حتى يحدث تغير 

) االعتماد الكامل . ( مهم في خطط القوة الراهنة 

تعبير مضلل الى حد بعيد طالما كانت القوات 

 الدروع والمدفعية والقوة علىالعراقية تعتمد 

الجوية والتحرك التكتيكي واالستخبارات التقنية 

لواليات والدعم في القتال في حالة الطوارئ على ا

  .المتحدة 

بين معلومات زيـادة جاهزيـة      ان التناقض الحاد    

ونقص عمليات القتال   ) ٤٧ص  (الوحدات العراقية   

العراقية من دون دعم قوات التحالف الذي يظهـر         

والمعلومـات  . لة  أيعكس هذه المس  ) ٤٨ص  (في  

 مـن   التقليل ال يمكن ان تهدف الى    ) ٤٨ص  (على  

قية ولكنها تظهـر ان     القوات العرا أعداد  التقدم في   

هذا التقدم اكثر محدودية من الجاهزية المذكورة في 

ومما يثير التساؤل ان تكون القـوات       . المعلومات  

الخاصة العراقية حقيقة تستطيع ان تشارك في قتال        

ان . شديد دون دعم مادي من الواليات المتحـدة         

وبـين  " المـشتركه "  العمليات الحربية    الفرق بين 

فرق كبير جـدا    " قوات عراقية لل" حربيهالعمليات ال 

مبوباَ  حالة القتال الحقيقي منه عندما يبدو في         فى  

  .جداولفي 

 ال تتماشى مـع     ٤٩ـ  ٤٧المناقشة في الصفحات    

قوات عراقية و   ، خطط التحالف لخلق قوات مستقلة    

تجهيز القوات العراقيـة لتعمـل مـن دون دعـم           

ى تـستطيع   التحالف و إعادة بناء القوة العراقية الت      

انها تقلل بحدة   ، حماية البلد من التهديدات الخارجية    

من احتمال استمرار اعتماد العراقيين على الـدعم        

الداخلى و الخارجي و ال يعطون هؤالء  للواليات         

    ٢٠٠٦المتحدة او الفعاليات االخرى بعد 

  فـى  مبالغة في مسؤوليات األمن في مناطق     ال

  العراق 

تمثـل زيـادة    ) ٤٩ص   (الخرائط والتفصيالت في  

حقيقية في مسؤوليات العراقيين بحسب المنـاطق       

قد تكون  . ولكنها تبالغ في ما يتعلق بالتقدم الحقيقي        

للعراقيين مسؤولية اسمية ولكن القسم االهـم مـن         

. القتال هو ما تقوم به قـوات الواليـات المتحـدة          

القوات العراقية تتحمل المسؤولية الحقيقيـة فـي        

الخطر هـي بغـداد ، وفـي        شديدة  منطقة واحدة   

ن هذه المنطقة مازالت تحـت مـسؤولية        إالحقيقة ف 

وكـذلك االنبـار والموصـل      ، القوات األميركية   

والبصرة وكركوك ال يظهر فيهـا دوراَ عراقيـاَ         

  .متزايداَ

غير ذات معنـى مثـل      بقياسات   ين يؤت أويمكن  

اكثر مـن  ( ادعاء ان القوات العراقية تسيطر على     

مثـل هـذه    ) .  مربع من العـراق       ميل ٣٠٠٠٠

ي حال عديمة المعنى وتقترب مـن       أالمزاعم على   

  .  الفتنمة التي تتحدث عن الجوفاءخطر التقارير

  وزارة الدفاع ومستقبل التدخل األمريكي دور  

يقدم التقرير شرحاً عاماً جيداً لدور وزارة الـدفاع         

 .قوي اكثر توازناً    العراقية وجهودها في خلق هيكل      
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يركز حول المشاكل األساسية في تنسيب كتائـب        و

وعلـى   . ستراتيجية لوزارة الدفاع  االتحتية  البنية  ال

والنوعية والوالء غير األكيدين للعديـد      ، كل حال   

   .٥١من هذه عناصر هذه القوى ص

 فليس هناك خطة واضـحة إليجـاد         ،األعمفي  و

وزارة دفاع عراقية مستقلة حقاً وهيكل عام للقوات        

وتسليم المعدات الواردة   ) ٥٢ – ٥٠ص  (مية  النظا

 عـدم وجـود     التي تؤشر حقيقة ان   ) ٥٢ص  (في  

خطة واضحة يبدو عليها االستمرار لتعطى قـوى        

االمن العراقية ما يكفى من السالح الثقيل وأنظمـة         

لدحرالتمرد بشكل كامل او خلق قوة دفاع وطنيـة         

  .قادرة على حماية العراق من االعداء الخارجيين 

د ال يكون من الضروري ان تكون هناك مثـل           ق

والجدول . هذه الخطط او ان تعلن في هذا الوقت         

ي حال يبين تدخالً واسع النطـاق       أالمستخدم على   

 و الحاجة الى    ٢٠٠٨للواليات المتحدة الى ما بعد      

التزام أمريكي طويل األمد بالمساعدة ، والتضحية       

  .ال حاجة لذكرها بصورة واضحة 

  الطائفية في وزارة الدفاع وثنية األالخالفات 

يشير الى  ) ٥٣ – ٥٢ص  (الشرح المختصر على    

ثنية والطائفيـة فـي القـوات       مسألة الخالفات األ  

العراقية ، ولكن ال يذكر شيئاً حول جدية المخاطر         

اذا ما زاد مستوى الصراع ومخططات الواليـات        

ومرة اخرى فان التقريـر     : المتحدة حول المسألة    

رطة طريق لدوام الدعم االمريكي     ايبين خ يجب ان   

للعراق ، وتقدير حقيقي للخطر ، وقد تم تجنب هذه          

  .المسألة 

  

والقوات  الجيش: القوات العراقية عناصر  تقدم  

  الخاصة والبحرية والقوة الجوية

بتفـصيالت حـول    ) ٥٧ – ٥٣الـصفحات   (تي  أت

. الفعاليات الجارية في كل قسم من هذه االقـسام          

من الحاالت فمن الواضـح ان التقـدم        وفي كثير   

 ،ي حـال  أعلى  ، ومرة أخرى     . بإستمرار يحصل

فليست هناك خطة وال مقياس للنجـاح العـام وال          

لو كان هذا   . داللة على مستوى المعونة المطلوبة      

جل تخصيص األموال   أتقريراً الى الكونغرس من     

ن عليه ان يقدم التقديرات العامة والخطط وليس        إف

  .س مجردة مقاييفقط

  به الوثوق تقرير ال يمكن : الشرطة والعدالة 

ان التقرير حول قوات الشرطة العراقية ال يمكـن         

فهو ال يبين المستوى الذي     . الوثوق به بكل بساطة     

وصلت اليه االنتهاكات والمشاكل في تلك الوحدات       

في أي تفصيل ذي معنـى ، وال يـذكر دورهـا            

لمستوى الحقيقي  بوصفها جزءاً من التهديد ، وال ا      

  .للجهد والوقت المطلوبين لحل المشكلة 

  القوة والجاهزية 

الجدول الذي يخص وزارة الداخلية وقوات الشرطة    

ص (الوطنية يقدر قدراتها تقديراً ال معنى له على         

اذا لم ترتبط بالثقة بهذه الوحـدات ومـا اذا          ) ٤٨

  .كانت بعيدة عن المشاكل الطائفية و العرقية

  ين الوزارات وبناء وزارة الداخلية التنسيق ب

يظهر التقرير المشاكل التي تواجه إنـشاء وزارة        

) ٥٠ – ٤٩ص  (داخلية فاعلة ووزارة دفاع مؤثرة      

 تفاصيل حـول    ةي حال ال يوفر أي    أولكنه على   . 

كفاءة حجم جهود الواليات المتحدة والتحالف الذي       
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وهو ما يدور حـول مـشاكل   . تمس الحاجة اليهم    

األشخاص المناسبين مـن وزارة الخارجيـة       يجاد  إ

وسائر الوكاالت الحكومية وفي ما بين الوكـاالت        

قبل وبعد إعادة تعيين البعثة االستـشارية لـوزارة         

وقد تم الحديث    . ٢٠٠٥الداخلية في تشرين األول     

عن خطة لخمس سنوات ولم يتم شرحها وذكر ما          

  .تضمنه وما اذا كان العراقيون سوف يدعمونها ت

 ذكر لمشاكل الكادر و الفساد و التوتر العرقـى          ال

ان مـشاكل وزارة الداخليـة      ،والطائفى والتحيـز    

المتمثلة فى التعذيب فى السجن و السماح بالهجمات 

الطائفية من قبل قواتها قد ذكرت وشـرحت فـى          

ان إصـالح   .  ولكنها لم تناقش بجدية      ٥٨الصفحة  

 الخ ضـرورى  …وزارة الداخلية وانظمة السجون     

لنجاح تطبيق استراتيجية الواليات المتحدة وتجنب      

  .حرب أهلية

  الشرطة الوطنية 

ن الخطوات المهمة المنتظرة ال تـرد     إمرة أخرى ف  

في السياق الخاص باالتهامات الواجب تـصحيحها       

فـإذا كانـت خطـوات      . ومخاوف السنة وقلقهم    

 وعليهـا   –) مهمة  ( التحالف ووزارة الداخلية تعد     

انظر ص  ( فما هي ؟     – في العراق    ان تكون كذلك  

٦٠ – ٥٩. (  

  سلك الشرطة العراقية 

تتجاهـل كـل    ) ٦١ – ٦٠ص  ( اإليضاحات في   

 مـشكلة   ةة من القضايا التي تتعلق بأي     يقضية رئيس 

عراقية مهمة ناهيك عن سنة الشرطة ، وليس لها         

  . مصداقية ةأي

  قسم حماية الحدود 

ول يقدم قائمة جيدة ح   ) ٦٢ – ٦١ص  (الشرح في   

قوة ولكنه ال يتحدث عن مـشاكل       الالتقدم في بناء    

ومسائل مثل الفساد . القوة من حيث النوعية واألثر 

  .والغياب لم يجر الكالم عنها 

س األمـن   ا حر وت العراقية   آقوة حماية المنش  

  خرىأالمسلحون وعناصر 

 رجـل يعملـون فـي هـذه         ١٥٠٠٠٠كثر من   أ 

 المؤسسات وهم يشكلون معـضلة كبـرى لألمـن        

هتمـام رئـيس الـوزراء      إواالستقرار ويحظون ب  

وقد جرى ذكرهم بشكل عابر دون خطة او         .الجديد

  .تحليل 

 جنائي فعـال    ئيتجاهل الحاجة الى نظام قضا    

  ) الحكم ( وحضور مؤثر للحكومة و 

مشكلة كبرى اخرى هي دمج التقرير نظام القضاء        

ان الشرطة ال يمكن ان تكـون       . مع تقرير الشرطة  

ن نظام قضاء جنائي فعال ولكن التقريـر        فعالة دو 

 مـن   ي قاض ٨٠٠يدل على ان هناك ما مجموعة       

 وان سد هذا النقص لن      ١٢٠٠مجموع الحاجة الى    

ويتضمن التقريـر  ) ١٣ص  (٢٠٠٩يتحقق اال في  

ان نظام القضاء والمحاكم يعمل في جميع أنحـاء         

البالد ، في حين ان تقارير اخرى تذكر فجـوات           

 % ٤٧حدث عن نقص قدرة     ت وت ،ةكبيرة في التغطي  

في عدد االعتداءات على أعضاء الجهاز القضائي       

 دون شرح الطريقة التي تؤثر فيها       ٢٠٠٥يار  أمنذ  

داء مسؤولياتهم   أإجراءات الحماية في قدرتهم على      

  ) .١٤ص (

ومثل الكثيـر مـن مظـاهر التقـارير المتعلقـة           

في سرير  ٣٨٠٠بالمساعدات ، فماذا يعني قول ان   
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 او بدايـة   ٢٠٠٦سجون ستكون متوفرة في نهاية      ال

قدرة مضافة ماديـة سـوف تمـس        (  وان   ٢٠٠٧

   ) جـل منـع زيـادة االزدحـام         أالحاجة اليها من    

يبدو ان هذا يعني ان نظام الـسجون        ) . ١٥ص  (

. سيبقى مكاناً إلنجـاب المجـرمين والـساخطين         

واإلشارة الى ان كل السجون مسيطر عليهـا مـن    

عدل يبقى السؤال مفتوحاً حول مسألة      قبل وزارة ال  

ما اذا كانت هـذه الـسجون تـشمل المتمـردين           

 وما اذا كانت االنتهاكات التي ترتكبها       المحتجزينو

  .وزارة الداخلية والواليات المتحدة قد صححت 

ل األمن الى الحكومة العراقيـة      يمسؤولية تحو 

  ومعايير سحب القوات 

لمتحدة لـديها   ن حكومة الواليات ا   إن نعلم   أجميل  

ليس هناك وصف لخطة او . معايير ومبادئ للعمل  

  ) .٦٥ – ٦٣ص . (تقدم 

  

  

  

    

  

  

  

 
 


