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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 والذي يتناول العالقة المعقدة بين      ،مجلس العالقات الخارجية   منشور في موقع     ملف مهم ل ترجمةفي هذا العدد    

 األعلـى،   س التابعة للمجل  ر هذا التيار ومدى تنافسه مع مجموعة بد        نفوذ  ويشير الى  ،ار الصدري المالكي والتي 

 ،تقييم لشخصية عبد العزيـز الحكـيم      هناك   و . األجهزة األمنية  ى ال ياتشميلي هذه ال  تطرق الى ظاهرة تسلل   وي

نب المختلفة لبقاء القـوات     الجوا، وأخيراَ هناك مناظرة بين خبيرين تناقش         أمن بغداد   تأكيد على أهمية   وهناك

  .األمريكية في العراق

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

باع الصدر يستجيبون كرجل واحد عندما تدعوهم حركته ، ومنظمته ذات البرامج االجتماعية ، الدينية و السياسية تأ

  كما ان رجال الدين الشباب ، والسياسيون والمقاتلون حوله ـ ـ  لقد اصبح اكبر قوة محورية 

  في العراق بعد الواليات المتحدة
  

  والتحليالت الخارجية ، فإن الحركة تدخر قوتها بانتظار خروج القوات األمريكيةاليوم ووفقاً لما تقوله قيادات الصدر 
 

في العراق، كما قال جوست هيلترمان ، مدير مشروع " بوضوح هو اكثر األشخاص إقناعاً وأكثرهم شعبية"والصدر

  مجموعة األزمات الدولية، الشرق األوسط
  
أضاف نوري ، فإن " . ولكن اذا ما وصلت األمور الى الطريق المسدودحتى االن ، عمالق الشيعة لم يبدأ بالحركة ، "

  هذا يعتمد عليهم،قد يأخذون قرار تحريكه "المسؤولين الدينيين الشيعة 
 
قام الصدر بنفسه منذ الغزو الذي قادته الواليات المتحدة بالعمل وفق برامج اجتماعية وصحية للشيعة الفقراء كان قد 

 ١٩٩٠اهللا محمد صادق الصدر ، عام بدأها والده ، آية 
 
وهناك مقاتلين يّدعون انهم جزء من جيش المهدي الصدري ـ  الذي سمي على اسم شخص يعتقد بعض المسلمين 

ينفذون المبادئ اإلسالمية المتشددة التي . انه سيرشد العالم في حقبة من العدل واأليمان الحقيقي قبل يوم القيامة 

  مساعدة في تنفيذ األوامر والتعليمات التي هي خارج المحاكم اإلسالميةتتضمن منع الكحول وال
 
هيكل الحركة متين الى درجة عالية ، وهي على خط منظمة حزب اهللا الى حد بعيد ، تبني ألتباعها دولة داخل دولة 

ب اهللا ، يبني الصدر ، مثل حز. بالوقت الذي تحرز فيه على حصتها من السلطة في الحكومة الرسمية العراقية 

ألنه يسيطر على وزارة الصحة ، المستشفيات . شعبيته جزئياً بتقديم الخدمات االجتماعية مثل العناية الطبية 

  والعيادات في العراق فإن أتباعه يحملون أطفالهم الى المستشفيات العامة وهم مزينون

  رجل الدين الشاب) صور( ببوسترات 
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  "أننا نرى ان المقاومة حالياً يجب ان تكون سياسية وليست عسكرية" فيقول يصف االعرجي بناء مؤسسة الصدر
 
يقيم مقاتلوا جيش المهدي علناً نقاط تفتيش في مدينة الصدر واألماكن األخرى ويقفون في تقاطعات الطرق ويضعون 

  أنفسهم بين المسارين من المرور في مدينة الصدر ويفتشون كل سيارات األغراب
 

 التوتر في األسابيع األخيرة ، ولكن كالً من الصدر والقيادة األمريكية لحد اآلن يتجنبون أي نوع من لقد تصاعد

  التحدي الصريح الذي قد يقود للمواجهة
 

فقط الذين يشك انهم وراء فرق الموت من " المجرمين"القادة األمريكان حريصون على القول بأنهم يستهدفون 

   جيش المهديدون ان يجددوا المواجهات مع
 

األمر .  اصدر بريمر أمراَ غامضاً هدف الى تفكيك ميليشيا جيش المهدي من دون تحديد موعد ٢٠٠٤في عام 

  تضمن تعليمات تستطيع الميليشيا بموجبه االستمرار في العمل في فى ذلك الوقت
 

انها تعمل بالتوازي ؛ دها الميليشيات تسربت بالتدريج الى مفاصل الحكومة الرئيسية ، حركة الصدر ليست وح

   برئاسة عبد العزيز الحكيم مع حركة شيعية أخرى ، وهي المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق
 

 ٢٠٠٥أفرادها يسيطرون بشكل كبير على وزارة الداخلية بعد انتخابات . ميليشيا الحكيم معروفة باسم لواء بدر 

يمها افضل وتسليحها افضل من جيش المهدي ، ويعود الفضل في حيث شكلت مغاوير وقوى شرطة أخرى ، تنظ

  ذلك لعقود من المساندة اإليرانية عندما كانوا في المعارضة ضد صدام
 

  تسربت الميليشيتان الشيعيتان معاً الى قوى األمن العراقية ، آالف األشخاص ممن والئهم لألحزاب 

  الدينية بدالً من حكومة الوحدة الوطنية
 

 متنافسان تقاتال قتاالً  مريراً على السلطة في المنطقة –المهدي الصدري ولواء بدر للمجلس األعلى جيش 

تعاونا عندما اقتضت مصالحهما ذلك بعد تفجير سامراء ، .. الجنوبية ذات الهيمنة الشيعية في السنة الماضية 

كز بغداد ، كل واحد يحمل بيرق يشير الى رجال بدر والصدر ساروا عالنية الى المناطق الشيعية المجاورة من مر

  الفوج واللواء الذي ينتمي اليه
 

وليم بيتي والذي . وهناك تقرير متشائم آخر ورد مؤخراً من ان السفير البريطاني المنتهية مهمته في العراق 

ع جيش المهدي فعلينا ان نمن، اذا أردنا ان نتجنب االنزالق الى الحرب أهلية والفوضى"تسرب قسم من تقريره 

 "من ان يتطور ليكون دولة داخل دولة ، كما هو الحال مع حزب اهللا وما فعله في لبنان وان هذا األمر له األولوية
 
غير قادرين على تشخيص ميليشيا الصدر اواالقتراب منه بالطرق  السياسية ، األمريكان أصيبوا باإلحباط في 

  لواء بدرآمالهم في كبح جماح جيش المهدي ، وكذلك 
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يعتمد المالكي على الصدر في الدعم السياسي حيث يسيطر على كتلة برلمانية كبيرة ويبذل جهداً كبيراً لتحويل 

يقول الخبراء ان التحالف بين الطرفين يشكل تهديداً جدياً للجهود األمريكية . وتهدئة قاعدته المدنية والمحافظة 

  ر أربعة اشهر والبدء بسحب القوات األمريكيةلتسليم الواجبات األمنية للحكومة ذات عم
 

المشكلة هي أن المالكي قد اعتمد في نهاية االمر كلياً على مقتدى الصدر والحكيم ومختلف المجاميع األخرى "

  "والتي بصراحة تامة ، ال مصلحة لها في عمل الشيء الصحيح، هناك
 

إن المالكي يقترب أكثر من رجال الدين مثل الصدر وآية وكلما ازدادت عزلته عن المحسنين اليه من األمريكان ف

  اهللا العظمى على السيستاني طلباً للدعم ضد العنف
 

لواء بدر ،  والذي تواجهت ميليشياته–كالهما يضمر الشكوك من المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق 

واكثر من ذلك ، فال الصدر وال المالكي . مراراً مع مقتدى الصدر في جنوب العراق والحليف القوي إليران 

  وال يريد ايٍ منهما للبلد ان يتمزق الى مناطق شبه حكم ذاتي. يدعمون حرب أهلية كاملة في العراق 
 

  يعتمد رئيس الوزراء المالكي بشكل كبير على الكتلة الصدرية التي تسيطر على ثلث مقاعد البرلمان

   في الدعم السياسي والداخلي
 

كحامي لمأل الفراغ : ير من العراقيين يرون ان مجاميع الميليشيات هذه هي أشبه ما تكون بحزب اهللا اللبناني الكث

  .كما يقول كاظم " إنها خرافة أن تقول إن الميليشيات ضارة بالعراق. "األمني ومقدم الخدمات األساسية 

  انهم الجهة الوحيدة التي تقدم شيئاً ذا معنى للطرفين "
 

 بعض صناع السياسة في الواليات المتحدة ان رئيس الوزراء العراقي قد اظهر عدم الرغبة في نزع سالح يقول

  وتفكيك الميليشيات الشيعية مثل جيش المهدي الصدري
 
وعلى الرغم من الجهود التدريجية لقلع جذور الفساد في وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين ، بضمنها طرد 

ط ذوي الرتب العليا مؤخراً ، فإن المالكي لم يتحرك ضد أفراد الميليشيات الشيعية في صفوف اثنين من الضبا

  بعض المسؤولين يقولون في أحاديثهم الخاصة. الشرطة العراقية والجيش 

   ان طبيعته غير مناسبة   لصنع القرارات الصعبة
 

وص العمليات األمنية األخيرة للتفتيش من آخرون يقولون ان المالكي قد تصادم مع المسؤولين األمريكان بخص

  بيت لبيت في بغداد واألماكن األخرى والتي تركزت بصورة رئيسية على المناطق الشيعية
 

فقد يكون . "ويقول آخرون ان األمر قد يعكس خطط البيت األبيض القادمة لتغيير استراتيجيتها في العراق 

  نكما يقول كاتزما" . المالكي هو كبش الفداء
 

فقد يكون هناك تحرك لتغيير المسار في العراق ، ومن المحتمل ان تكون االدارة األمريكية تمهد الطريق لتوجيه "
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  "  اللوم الى رئيس الوزراء المالكي لفشله في التسوية واتخاذه اإلجراءات الضرورية
 

ل باتجاه حل شامل يغير األمور بشكل وهناك احتمال آخر كما يقول كاتزمان مضيفاً ، ان الواليات المتحدة قد تمي

  كلي باستقالة وزراء المالكي وتنصيب مجلس وزراء آخر ،

  ] " ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الحكومة المؤقتة [شيء ما يشبه مجلس الحكم  "
 

  ، كما يقول نصر] حرفي بالكامل[فرصة النقالب عسكري الن العراق يفتقر الى جيش ، ليست هناك في الواقع
 

ما اذا ستغير الواليات المتحدة استراتيجيتها بشكل كامل : ن مستقبل المالكي سيعتمد على أمرين يقول الخبراء ا

ومهم في العراق في األشهر القادمة ، وما اذا ستتحرك الحكومة العراقية لألمام باتجاه خطط الفيدرالية إلبعاد 

  الحكم المركزي عن بغداد وإعطاء سلطات أقوى لألقاليم
 

ليس المالكي شخصاً ضعيفاً بذاته . نها ليست شخصية المالكي بل مركزه الذي يقع عليه اللوم البعض يقول ا

  ولكنه مسؤول عن مؤسسة ضعيفة جداً ، وهي رئاسة الوزراء ، التي ليس لها في الحقيقة

   كما يقول كاظم أي أسنان ،
 

واألكثر . ى للثورة اإلسالمية في العراق مثل انتخاب الجعفري تراجعاً لعبد العزيز الحكيم ، رئيس المجلس األعل

  أهمية ، انه يمثل لحظة نادرة في تاريخ العراق حيث تستثمر المنظمات العتيدة المنتدى

   الديمقراطي لالنتصار على سلطة النخبة
 

وبغض النظر عما اذا كانت هذه هي شخصية الحكيم الطبيعية الحقيقية بشكل دقيق ام ال ، فإن هذا التساؤل 

خصومه يعتبرونه مثير . المدافعون عنه يعتبرونه سياسيا عنيفاً يدافع عن قضاياهم بال تعب . وح فعالً مطر

  للخالفات حيث غالباً ما يوجد المشاكل بدالً من أن يحلها
 
والمقربون من األوضاع السياسية في العراق وتاريخه يقولون ان الحكيم سياسي شكلته األحداث خارج سيطرته، 

  ه في مركز المسرح السياسيثم وضعت
 

معزوالً عن عامة الناس ، بينما آيات اهللا ، فعلياً، ونتيجة لهذا األجراء ، فقد اصبح آية اهللا محسن الحكيم

هذه . المؤثرين اآلخرين زادوا من دعمهم لإلصالحات االقتصادية ولتطلعات الشعب في الحرية واالزدهار 

 محسن الحكيم وتركت جرحاً في عائلته ، من بينهم ولده الشاب عبد األحداث أثرت بشكل أساسي في آية اهللا

  لذا فقد كَبر والمرارة العميقة في نفسه تجاه الحوزة الشعبية التقدمية. العزيز 
 

اظهر . محمد باقر األخ الثاني كان قائداً محنكاً مفكراً بعيد النظر .ثم أغتيل الحقاً في السودان من قبل نظام صدام

 ، سعى ألخراج القوات األجنبية وبناء حكومة ٢٠٠٣ماً قوياً بتغيير نظام صدام وبعد الغزو في آذار التزا

  اغتياله في آب من تلك السنة ترك عبد العزيز . كانت رسالته وطنية ال طائفية . ديمقراطية شاملة 
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  من دون مرشد يعتمد عليه
 

   الى الشخصية الكاريزمية ذات الجاذبية والفتنة التي ألخوهاقتنع عبد العزيز الحكيم بدوره هذا وفهم انه يفتقد
 
والهدف الثاني هذا ربما ينسجم مع أهداف الحكيم في حوزة ضعيفة ال ترتبط بالشؤون الحياتية اليومية للعراقيين 

  وهذا األمر قد يسمح له ان يظهر نفسه كبطل وحيد لقضية الناس في الوسط والجنوب من العراق. العاديين 
 

بل واكثر من ذلك فقد زار . في األشهر األخيرة ، قوى الحكيم عالقاته مع ممثلي قوى االحتالل اكثر من ذي قبل 

وقد اغضب هذا غالبية . اربيل في شمال العراق ، ووعد األكراد بتقسيم العراق الى ثالث مناطق شبه مستقلة 

  للنظام الديمقراطي والسالم واألمن في العراقالعراقيين الذين اعتبروا التقسيم المقترح  بمثابة تهديد 
 

 قد انصبت على خلق بيئة تؤدي الى تثبيت ٢٠٠٣في الحقيقة ، لقد كانت جهود الحكيم منذ اغتيال اخوه عام 

  لقد فهم انه ال يملك فكرة واضحة من ناحية وال القابلية التي كانت ألخيه المرحوم لقيادة العراق. نفسه سياسياً 
 

لعراق في مفترق طرق تاريخي وهو بحاجة الى قائد يؤشر الطريق في األوقات الصعبة ، اما القادة الذين يعتبر ا

يهتمون في ممارستهم السلطة لمصالحهم الشخصية ولمجرد البقاء السياسي والذين يعتمدون على التقسيم 

  الطائفي والعرقي ببساطة ، لن يبلغوا هذا التحدي التاريخي
 

قية، كما يحلو للجنراالت ان يقولوا ، هي مركز الجذب بالنسبة لمعظم المهمة األمريكية في العراق العاصمة العرا

فإذا ، والعكس صحيح. تقييمهم ، اذا ما طغى النزاع الطائفي في بغداد، فإن سبب استقرار العراق سوف يزول . 

  ن األخرى من العراقما تحسن في بغداد فإن تأثير ذلك،في نهاية المطاف ، سينعكس في األماك
 

والذي تعارضه الحكومة العراقية الحالية والعديد من (تناقش في واشنطن ، مثل التقسيم الطائفي للعراق 

وهو ما فعلته الحكومة العراقية الحالية بالفعل ، بينما لم (إيران . وبدأ مباحثات مع الجوار العراقي ؛  )العراقيين

  لعدم وضعه موضع االختبار، ببساطة، هذه األفكار يبدو بحاجة الى المراجعةبعض من ) تفعله الواليات المتحدة
 

  من الصعوبة رؤية خطة عراقية ناجحة اذا ما فشلت في حماية مواطني العاصمة
 
ولكن النتائج المبكرة للحملة قد أثارت تساؤالت مهمة عما اذا كانت حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي 

  لالمساك بالمهمة بصورة فاعلةقد أعدت فعالً 
 

بعض الضباط العسكريين األمريكان يقولون انهم يعتقدون ان الجيش العراقي . المسألة ليس مسألة أعداد  وارقام

  قد يكون اكثر فاعلية من الشرطة العراقية ، واكثر ثقة من قبل المواطنين المحليين
 

كان العمل معهم قد تسللوا من الميليشيات ، احدى وحدات بعض قوى الشرطة العراقية التي يستوجب على األمري

يقوم االمريكان .الشرطة الوطنية العراقية قد سحبت بالفعل من الشوارع واعد لها برنامج تدريب لتحسين ادائها
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  بمراقبة دقيقة لعدد من مراكز الشرطه التى كما يقولون قد ارتبطت ببعض الميليشيات 

  ومة العراقيةويقدموا تقريراً بذلك للحك
 
وفي غياب برامج عراقية بعيدة المدى ، فقد رعى األمريكان جهود بسيطة لتحسين الوضع الصحي واصالح 

  الخدمات وهذه البرامج ستوفر فرص عمل وتساعد الطبقات الدنيا من المجتمع على الكسب
 

كان يأملون بالحصول على  قوات الزال األمري. هناك عدد من األفكار ، تناقش في اللقاءات الخاصة لوضع خطة 

ويأملون كذلك باقتناع الحكومة العراقية بتطهير مراكز الشرطة من الميليشيات . عسكرية عراقية إضافية 

  مناطق العاطلين هي بدورها مناطق قابلة لالشتعال. المتسربة اليها 
 

ويتطلع العسكريون . على العراقيين وبالتحليل النهائي ، يقول الضباط األمريكان ، ان الكثيرمن االمور يقع 

وليس من الواضح ان . األمريكان الى حكومة المالكي لتقوم أخيراً بتفكيك الميليشيات وتدمجها بالمجتمع العراقي 

الحكومة ستقدم على مثل هذه الخطوة طالما ان بعض المسؤولين العراقيين الكبار قالوا انه ال يمكن تفكيك 

  لتمرد السنيالميليشيات حتى يتوقف ا
 
ولكن المسؤولين قالوا انه للمرة األولى يحتمل ان يطلب من العراق ان يوافق على تحديد جدول معين لألساسيات 

  ، مثل نزع سالح الميليشيات الطائفية ووضع مقاييس لألداء السياسي واالقتصادي

   والعسكري يستهدف االستقرار االقتصادي
 

 فإن العديد من المسؤولين يقولون –د السيد المالكي بإنسحاب القوات األمريكية وعلى الرغم من ان الخطة ال تهد

ان إدارة بوش ستتبنى تغييرات في االستراتيجية العسكرية وعقوبات أخرى اذا ما امتنع العراق عن تبنيها او 

  فشل في تنفيذ األمور الحرجة فيها
 

  نعيد توجيه " هذا المجال فإن علينا ان ولكنه أضاف اذا ما فشل العراقيون في اللّحاق بنا في

  لالستراتيجية األمريكية في العراق" تقييمنا
 
لحد اآلن ، تجنبت ادراة بوش استعمال التهديد بموعد نهائي للتقدم في العملية ، ان الحديث عن شروط محددة قد 

  كم ستكونو، يتطلب تحديد كم على العراق ان يستعجل في تحمل مسؤولية اكبر في حكم البلد

   سرعة انسحاب القطعات األمريكية
 
أننا ننسق مع العراقيين منذ اشهر بسلسلة من اإلجراءات يمكن ان يأخذوا بها لفرض المزيد من السيطرة على 

  ولتشكيل قواعد لميثاق وطني بين"بلدهم ، هذا ما قاله الناطق الرسمي للبيت األبيض وأضاف 

  ."مام كل الجماعات في العراق باتجاه اال
 

والتي تدعو الى تحديد موعد للبدء . والخطة تدفع اإلدارة اقرب الى الفكرة التي يدافع عنها الديمقراطيون 
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  بإنسحاب مرحلي للقطعات األمريكية من العراق كطريقة إلجبار الحكومة العراقية لحل انقساماتها

   الداخلية وأن تأخذ المزيد من المسؤولية
 

ين الضباط العسكريين األمريكان األقدمين والموظفين المدنيين في العراق وفي البنتاغون ان اإلحباط يتزايد ب

. بشأن السيد المالكي لفشله للتحرك بصورة حاسمة ضد الميليشيات الشيعية وعلى الجهات األخرى بشكل أوسع 

  . يكون كافياً وحتى التهديد الضمني الذي تعيد بموجبه اإلدارة تقييم تواجدها في العراق ربما لن 

  هكذا قال مسؤولون اقدمون
 

  في بغداد ، يراقب القادة العراقيون المناقشات عن كثب ويعبرون عن حراجة تنامي الضغط السياسي 

  في الواليات المتحدة لسحب القوات
 

ى التوتر بين واشنطن وبغداد وصل الى نقطة جديدة في يوم االثنين عندما اتصل السيد المالكي الذي تول

وبعد . المسؤولية في مايس بالرئيس بوش ليحصل على تأكيدات على عدم نيه أمريكا في تجريده من منصبه 

  المكالمة أعلن البيت األبيض ان السيد بوش قد تعهد بدعم كامل للعراق
 

. خاصة لقد أعلنت حكومة السيد المالكي مقياسها الخاص لألداء ، بضمنها تأسيس آلية لنزع سالح الميليشيات ال

في هذا األسبوع، قامت الحكومة بإقصاء عدد من قادة مغاوير الشرطة ولواء حفظ النظام ، وكالهما كان قد 

  تعرض للنقد بسبب اختراقه من قبل الميليشيات الشيعية بصورة كبيرة ، كخطوة أولى واسعة 

  ضد القيادات العليا في قوى الشرطة غير المنضبطة
 

. اد واألماكن األخرى مؤخراً قد ازداد بشكل كبير او بأعلى مما وصل اليه سابقاً بكثير ولكن تعاظم العنف في بغد

  يقول المسؤولون األمريكان ان أحد الخطوط المقترحة كانت إعطاء الجيش العراقي الدور القيادي 

  في األمن الداخلي ، وتخفيض دور وحدات الشرطة
 

  عام بشكل يستطيع معه اخذ الدور الرئيس لقد أكدت إدارة بوش على بناء الشرطة هذا ال

  في توفير األمن في عدد من المدن
 

لقد وقعت االستراتيجية األمريكية في العراق في فوضى هذا األسبوع بسبب الهجمات التي تنفذها ميليشيات 

  وبسبب اعتراف الناطق الرسمي العسكري . شيعية في العمارة ، وهي مدينة جنوب بغداد 

  ن الخطة األمنية لتأمين بغداد قد تعثرتاألمريكي بأ
 

لزيادة ، يعتقد بعض الخبراء ان الواليات المتحدة تنوي إيجاد موطئ قدم عسكري لها طويل المدى في العراق

  ميؤكد شكوكه" ثابتة" مليون دوالر واربع منشآت عسكرية ٥٩٢ان إنشاء سفارة بمبلغ . تأثيرها في المنطقة 
 

  وفي الحقيقة ، ببقائنا نخوض في مستنقع العراق فإننا سنرتكب ذات األخطاء التي 
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  ارتكبها السوفيات في أفغانستان
 

ومالم يسلط بعض الضغط عليهم بتحديد موعد معين ، فإنهم ، ولكننا اآلن قدمنا لهم بالفعل وقتاً  كافياً إلنجاز ذلك

  ةسيستمرون باستعمالنا كعكازة لتجنب اتخاذ الخيارات الصعب
 

  إن مغادرتنا العراق ستعني كذلك دعماً أقل للتمرد في العراق وان مجاميع الجهاديين

  ستفقد أداة تجنيدها  المتطرفين
 
واخيراً ، فإن إعادة االنتشار من العراق سوف لن تؤدي الى تراجع األهداف النووية لكورية الشمالية ، ولكنها ستعطينا 

  المزيد من الخيارات العسكرية والدبلوماسية للتعامل معهم
 

وبنفس الطريقة ، فمن المهم ان نفهم تأثير التدخل األمريكي في العراق على تنقل الجهاديين عبر البلدان والطموحات 

  النووية إليران وكوريا الشمالية 
 

يبدو لي ان االنسحاب العسكري التدريجي المعتمد على جدول زمني نضعه نحن بدالً من الموقف األمني او إجراءات 

  :الحكومة المنتخبة سيكون له أهمية استراتيجية في حالة  إذا ما كنا
 

  ألننا غزونا العراق ألسباب خاطئة وبقطعات عسكرية غير كافية لتأمين البلد ، فإن الواليات المتحدة 

  ليس لها اآلن  خيارات جيدة
 

السنية والشيعية قد حلت محل ) ٢٣(التهديد الرئيس لمستقبل العراق ليس التمرد ولكن الحرب األهلية ، الميليشيات ال 

مسؤولين األمريكان  بالتخلي والقادة العراقيون قد اعترضوا على طلبات ال، التمرد السني كأكبر متحد لالستقرار في العراق

  ةعن بعض الميليشيات الشيعي
 

  للبرية قد تمددت اكثر مما تتحمقواتنا ا. المكانة األمريكية في العالم لم تكن يوماً اقل مما هي عليه اليوم 
 

  ان إدارة الديمقراطية. ال جدال في ان الحكومة العراقية كانت مخيبة لآلمال من بعض الجوانب 

  ف امر صعب في أفضل الظرو
 

ولكن بالنسبة لي ، على األقل ، ال يبدو قابالً للتصديق ان المتمردين العراقيين سيتركون اإلرهاب ويصبحون مواطنين 

  ديمقراطيين جيدين حالما ال يرون جنود أمريكان يسيرون في الشوارع
 

ويبرز هذا من قرار رئيس الوزراء . حقيقة األمر هي ان الحكومة العراقية ال تقدم جهود حقيقية لتجعل الموقف افضل

 تشرين الثاني كي يقلص ٤تفكيك الميليشيات وتأخيره الدعوة لمؤتمر المصالحة حتى القاطع هذا األسبوع بتأجيله إجراءات 

  الهوة المتسعة بين الغالبية الشيعية العراقية واألقلية السنية 
 

  ولكن الحكومة العراقية ال تستطيع ان تحكم من دون تفكيك الميليشيات
 

كما انه .  بنبغي ان يحث القادة العراقيين على ما ينبغي عليهم ان يفعلوه ٢٠٠٧ان وضع موعداً لالنسحاب في نهاية عام 
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 كافية إلنجاز التزامنا األخالقي تجاه العراقيين واألمريكان سيعني ايضاً اننا في العراق منذ خمس سنوات تقريباً وهي مدة

  ةكثيرلات احيضالقتلى والجرحى الذين قدموا الت
 

هو ، وبدالً من إشعال النار تحت الحكومة العراقية ، فإن تحديد موعد النسحاب كامل بمعزل عن الموقف األمني الحقيقي

  فلضعياوقف م بمثابة  اجبار الحكومة على عقد  صفقة مع المتمردين ، وان تفعل ذلك من
 

 ، ولكن عندما ٢٠٠٣قد يكون ذلك صحيحاً عام . ان الوجود األمريكي يؤجج اإلرهاب ، األحداث في العراق ال تدعم فكرة

ان غالبية هجمات المتمردين اليوم ليست موجهة نحو األمريكان ولكن نحو  . تطور النزاع ،  تغيرت الديناميكية األساسية 

وبهذا الخصوص ، فإن تركيز النزاع ليس على . و معظمهم ال عالقة له  باألمريكان ، او على البنى التحتية ،العراقيين

  قلعرااحكم ي الوجود األمريكي بل على من
 

 بالمائة تعتقد ان الوجود ٧٨ بالمائة من العراقيين يرفضون فلسفة القاعدة ، و٩٤وتشير استطالعات الرأي الى  ان 

 بالمائة ٦١ بالمائة يريد خروجنا خالل عام ، و ٧١ األمريكي يثير المزيد من العنف بدالً من السيطرة عليه ، و العسكري

  نريكام األ علىتيوافقون على الهجما
 

تفوق على ) الحرب األهلية(إضافة الى ذلك ، فإن السفير األمريكي والقادة العسكريين يعترفون اآلن بأن العنف الطائفي 

  ان هذه الحرب األهلية يمكن لها ان تتشتت . وأصبح التهديد األكبر للعراق ، التمرد

  ةياسيسوية ستاذا ما حصلت 

  التأكيد على : ان الهدف األمريكي االستراتيجي األساسي في الشرق األوسط بقى ثابتاً منذ السبعينات 

  يحرية تدفق النفط الى السوق العالم
 

وهكذا ، فإن االستراتيجية األمريكية األكثر تأثيراً في المنطقة هي بمنع هيمنة دولة معادية وإحباط النزاعات الداخلية 

  هذا هو الفهم الوحيد الذي يدعم األهداف . بصورة غير مباشرة او عن بعد

  راألمريكية وبأقل التكاليف والمخاط
 

وقد يسبب هذا معاداة سكان . ليس هناك اال سبب ضعيف يدعو الى تواجد عسكري أمريكي رئيسي في قلب المنطقة 

  ببساطة لن يجدي نفعاً.ن ان يضيف الى القدرة األمريكية شيئاً في حماية مصالحها الحيوية المنطقة من دو
 

فلكي تتوفر الظروف النسحاب القطعات العسكرية األمريكية ينبغي على الواليات . هنالك أمراَ محيراَ، خصوصاً في العراق 

سيشجع المتمردين ويقود ، إشارة الى ان انسحاباً كامالً وشيكاً او ال مفر منه. المتحدة ان تظهر رغبتها بإبقائها هناك 

  الحكومة العراقية لالعتقاد بوجوب  مهادنتهم 

أوضح مرة ان االستراتيجية لها منطق متناقض فقد يستوجب ] من مركز الدراسات االستراتيجية الدولية[إدوارد لوتواك 

  مراق اليوويتضح هذا في الع. أمراَ آخر ، في الواقع،األمر أحياناً ان نشير الى قصد معين لكي نفعل 

  ان حضوراً عسكرياً أمريكياً واسع النطاق وطويل األمد في العراق سوف لن يخدم المصالح 

  األمريكية بأفضل الطرق الفاعلة والمالئمة

االحتفاظ إن صناع السياسة األمريكان في هذه اإلدارة الحالية او أية إدارة مستقبلية ، تدرك هذا وستفعل الشيء الصحيح 

  ال أمن المنطقة من دون أعداد هائلة من الجنود في قلبهبالقدرة على تشكي
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  التحليل اليومي 

  المالكي  على طغى يالصدر: في العراق

  

  لصدرأعضاء جيش المهدي يقومون بمسيرة رافعين صورة ا

   ٢٠٠٦ /٢٥/١٠: ث في حّد

  اليونيل بيهنر : عداد إ

يزهم من تجهيزاتهم السوداء وخـوذتهم      يتستطيع تم 

. هؤالء أعضاء جيش المهدي     . الصوفية السوداء   

لها شـكّ  فرد   ١٠٠٠٠الميليشيات القوية المؤلفة من     

 بعد وقت قصير من غزو العراق في مقتدى الصدر

ن القتل الطائفي  ، وتعتبر المسؤولة ع٢٠٠٣نيسان 

  . في األشهر األخيرة 

فمعظم المخلصين الرئيسيين من هذا الجيش هم من        

العاطلين الشيعة من مدينة الصدر ، الحي الفقير في 

العديد منهم تسلل الى مناصب في وزارتي       . بغداد  

مثلهم مثل حماس وحـزب اهللا ،  . الداخلية والدفاع  

حصل هذا  ي.  جيش المهدي الفراغ األمني      فقد مأل 

الجيش على الدعم المحلي من العـراقيين الـذين         

 فضالً عن القوى الخارجيـة      –سئموا من الحكومة    

ـ     –مثل الواليات المتحدة     مين ألعدم قدرتها على ت

 وتـوفير الخـدمات     )الواشنطن بوسـت  (الشوارع  

  )١(.األساسية 

ن جيش الصدر ليس مجرد عصابة من       إومع ذلك ف  

بـراء ، ان الـصدر       ، يقول الخ    فقط قطاع الطرق 

شن  . كتلة منتخبة كبيرة في البرلمان    يسيطر على   

 مرعبـاً فـي األسـبوع الماضـي         اَتباعه هجوم أ

  ) .زرويتر(وسيطروا على المدينة الجنوبية العمارة 

ن الحكومة غير إ، ف)٢( خلفية الجديدةالوضح توكما 

 على تفكيك الميليـشيات     – بل غير راغبة     –قادرة  

 ،  محـصن ، رئيس الوزراء ال   ن نوري المالكي    أل

ان موازنة  . يعتمد على الصدر في الدعم األساسي       

للصراع بين الصدر و عبد العزيز الحكيم       المالكي  

خر كثيراً مـا  آ وهو قائد شيعي بارز     )٣()الجزيرة(

تصادم فيلق بدر التابع له مع جيش المهدي ، كانت          

الموازنة بينهما مفتاح تماسـك حكومتـه القابلـة         

ن يبـذل جهـداً     أال يستطيع المالكي االٌ     . للالشتعا

بعاد المحافظين الـشيعة مثـل الـصدر        ضعيفاً إل 

ن واشنطن تـضغط علـى      إومع ذلك ف  . والحكيم  

رئيس الوزراء لتفكيك ونـزع سـالح ميليـشيات         

 تصور مجموعـات    )٤(الخلفيةهذه  . هؤالء القادة   

  .الميليشيات العراقية 

  

-----------  
مقالة في الصفحات التاليـة وهـي       تمت ترجمة هذه ال    )١(

  يمـدد أوصاله" العمالق الشيعي" :تحت عنوان

في الصفحات التاليـة وهـي      خلفية  تمت ترجمة هذه ال    )٢(

  تحالف المصالح:المالكي والصدر  :تحت عنوان

ـ    موضوع   ال اتمت ترجمة هذ   )٣(  وفي الصفحات التالية وه

بد العزيز  التركيبة الذاتية لع  (عبد العزيز الحكيم  :تحت عنوان 

  ) الحكيم
ة في الصفحات التالية وهـي      خلفيتمت ترجمة هذه ال    )٤( 

  الميليشيات العراقية :تحت عنوان
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بلغ العنف في العراق ذروته في األسابيع األخيرة ،      

التي أصـبحت علـى شـفا       خصوصاً في بغداد ،     

 جهود الجيش األمريكي    ، )NYT" (حرب بيروت "

د أثبتت عدم نجاح لتطهير العاصمة من المتمردين ق    

ن الهجمات االنتحاريـة والتهجيـر      أكبير ، حيث    

مراً ثابتاً منذ تمـوز     أصبح  أتحت تهديد السالح قد     

  . )١( بدأ التطهير عندما
عندما اندفعت القوات األمريكية و القوات العراقية فـي         

 تلميليـشيا اعمليات مشتركة في البحث عن أحد قادة        

بعـاد نفـسه    إ علـى سارع رئيس الوزراء المـالكي      

  .) الجزيرة(

 التي قام بها جـونز  ،وجدت الدراسة المثيرة للجدل 

كثر من  أان  هوبكنز بلوم بيرج من الصحة العامة       

  عراقي مدني قد ماتوا منذ بداية الحرب       ٦٠٠٠٠٠

مع ان العديد من اإلحصائيات تشكك بمجموعـة        (

) . المقاييس غير األكيدة التي استندت اليها الدراسة      
ن الجهود التي تقودها الواليـات      إة أخرى ، ف   ومن ناحي 

عادة بناء المدارس العراقيـة والمستـشفيات       المتحدة إل 

ويقول البعض      ضعف األمن،  والزالت تعيقها الفساد    

عداداً متزايـدة مـن     أفليس مفاجئاً ، ان     . عدم الكفاءة   

 ،   ان العراق يتجه باالتجاه الخاطئ     نالعراقيين تقول اآل  

" . لبرنامج مواقف السياسة الدوليـة    "ير  وفق استبيان أخ  

ـ   يئوعلى الرغم من كل األخبار الس      ن الجنـرال   إة ، ف

 اخبرأزلماي خليل زاد     والسفير األمريكي    جورج كيسي 

ان النجاح أمر ممكن ويمكن إنجازه وفـق         "الصحفيين

   .)٢() "IHT(جدول زمني واقعي 

-------  
لصمود أو  إما ا  :نوانعتمت ترجمة هذه المقالة وهي تحت        )١(

  العاصمة هى مفتاح المهمة:السقوط فى بغداد

ـ  وضـوع  الم اتمت ترجمة هذ   ) ٢(  :نـوان ع تحـت    و وه
الواليات المتحدة تسلم العراق جدوالً زمنياً جديـداً للـدور          

  االمني 

ـ     . الى الوطن   واذا ما رجعنا     ن إعلى كل حال ، ف

المسؤولين من كال الجانبين في الجناح الـسياسي        

   . يدعون لتغيير المسار

تشرين األول من هذه السنة كـان شـهراً مهلكـاً           

قال الرئيس  . )الواشنطن بوست (للقوات األمريكية   

ن أ يعلم   ه كئيب ان  مؤتمر صحفي بوش مؤخراً في    

هناك العديد من األمريكان غير مقتنعين بـالموقف        

 بل انه في وقت     .نا كذلك غير مقتنع   أفي العراق ،    

موقـف فـي    مبكر من هذا الشهر أذعن الى ان ال       

في حرب فيتنام et  tيبرر المقارنة بهجوم العراق 

ـ أدون  (ن  أ ولو   )صوت أمريكا (  مؤلـف   )ربردوف

ـ ردزمـان يوغ برنـارد   خبرأ قد   tetكتاب         ن أ ب

أنها ال تشبه شيئاً مما يحدث      ".  غير واردة    ةرنالمقا

أنها تشبهها  "وقال  "  ، )٣(ناليوم في العراق لحد اآل    

ـ        علـى المنطقـة   راقيين اذا ما انقلـب الـشيعة الع

  " .الخضراء

بينما يؤيد التقرير المنتظر للجنة المشتركة برئاسة       

 والذي سينشر   جيمس بيكر وزير الخارجية األسبق    

بعد االنتخابات النصفية في تشرين الثاني ، يتوقـع         

نسحاباً مرحلياً للقوات المشتركة وخطـة      إن يؤيد   أ

وقد . شراك الجوار العراقي في مفاوضات األمن      إل

 الخارجيـة   العالقـات  مجلس نظمها    ندوة درست

مؤخراً تأثير الحـرب علـى مـستقبل الـسياسة          

  .الخارجية والدفاعية للواليات المتحدة 

ن إدارة بوش تقـول أنهـا ال تخطـط          إومع ذلك ف  

 االستراتيجية  "بنإمسك ،   أطهر ،   "ها  تلمراجعة خط 

  دعاه تقرير النيويورك تايمزإوينكر ما 

-------  
 :نـوان عت ترجمـة هـذه المقالـة وهـي تحـت          تم) ٣(
  ختالف التشابه واإل: تت والعراق : وبردورفرأ
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 جدوالً زمنيـاً قـد وضـع لنـزع سـالح            نأمن  

المسؤولين الكبار في البيـت      .الميليشيات العراقية 

 دونالد  ، ومعهم وزير الدفاع    )غبلوم بير (األبيض  

 ، قد دعى العراقيين ليخطـوا خطـوات         رامسفيلد

 المزيد من المسؤولية لتوفير األمن    م ويأخذوا   لألما

 لورنس كـورب   قال   online وفي مناظرة على  . 

لقـد قـدمنا بالفعـل       "مركز التقدم األمريكـي   من  

ا بفعـل   وكثر من الوقت الالزم ليبـدؤ     أ] للعراقيين[

 ومالم نضغط عليهم بوضع تواريخ محدودة ،        ،ذلك

 جنـب نهم سوف يستمرون باستعمالنا كعكـازة لت      إف

بينمـا ال يوافـق     . )١( "تخاذهم القرارات الصعبة  إ"

 من كلية الحرب للجـيش األمريكـي        ستيفنز ميتز 

ن الظـروف غيـر مناسـبة       أعلى ذلك ، ويدعي     

   .٢٠٠٧ جدول زمني لالنسحاب في نهاية وضعل

----------  
 تمت ترجمة هذه المناظرة في الصفحات التالية وهـي          )١(

  هل أمريكا في العراق لتبقى؟: تحت عنوان

  وصالهأيمـدد " العمالق الشيعي"  
أصبحت حرآة جيش المهدي قوة محورية في بلد 

  ممزق

  ماير لن نيكإ: بقلم 

  الخدمات الخارجية في واشنطن بوست 

   ٢٠٠٦/ آب  / ٢٤ 

 يدفعون بقبضاتهم في الهواء ،      ــ العراق/الكوفة

 يعلنون  ،الرجال واألوالد داخل المسجد ذو األعمدة     

 مقتـدى الـصدر   والءهم الى القائد الشيعي المسلم      

 اآلالف تصدح تحت أشـعة      "عجل ظهور المهدي  "

لمكشوف ، الذي يجمع    الشمس المحرقة في الجامع ا    

   ."لعن عدوهإو"أنصار حركة الصدر 

يصل صداه الى    ،وكان مكبر الصوت يدوي عالياً    

خارج أسوار الجامع يدعو المؤمنين مـن اتبـاع         

الصدر للتجمع لصالة الجمعة في الشهر الماضـي        

في الكوفة ، وهو الموقع الروحي خارج المدينـة         

!" مقتـدى ! مقتـدى . "الشيعية المقدسـة النجـف      

  خم عبر مكبـرات الـصوت      بأصوات رجولية تر

حتى الطفل في مهد    " ،   المؤمنينبإيقاع منغم لجمع    

  !" . مقتدى! مقتدى: أمه ينادي 

اتباع الصدر يستجيبون كرجل واحد عندما تدعوهم       

بـرامج االجتماعيـة ،     ذات ال حركته ، ومنظمتـه     

 السياسية كما ان رجال الدين الـشباب ،         والدينية  

قد اصبح اكبر ل ـ ـ ن والمقاتلون حوله والسياسيو

  . قوة محورية في العراق بعد الواليات المتحدة

ماليين الداعمين للصدر تحركـوا فـي انتخابـات      

كبر كتلة في البرلمان    أاء حركته   طعكانون األول إل  

. ، وهذا بدوره جعله يسيطر على أربـع وزارات          

آالف الرجال من االتباع تركوا بيوتهم وأعمـالهم        

عندما دمر االنفجار المرقد الشيعي في سامراء في        

 الصدر ليالً ونهاراً     ات شباط ، تسابقوا الى مقر     ٢٢

   .دخل العراق في حرب طائفيةأ ا مماقتال انتقاملل

وبالوقت الذي بقيت معارضته للتواجد العـسكري       

ـ       ن ميليـشيات   إاألمريكي في العراق لب قضيته ف

الـى  حركة الصدر قد دعـت جـيش المهـدي ،           

التضحية بخسائر كبيرة في انتفاضتين عـسكريتين       

ضد القـوات األمريكيـة ذات التـسليح األفـضل        

اليـوم   . ٢٠٠٤والتدريب األفضل وذلك في عام      

قيـادات الـصدر والتحلـيالت      تقولـه   ووفقاً لما   

ن الحركة تدخر قوتها بانتظار خروج     إالخارجية ، ف  

  .القوات األمريكية 
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قناعـاً  إشـخاص   بوضوح هو اكثـر األ    "والصدر

جوسـت  في العراق، كمـا قـال       " وأكثرهم شعبية 

،  ، مـدير مـشروع الـشرق األوسـط         هيلترمان

 بـشكل   وامالم يثـار   . "مجموعة األزمات الدولية  

ن، ألنهـم   ون الصدريين سيبقون هـادئ    إمباشر ، ف  

" . يعلمون ان وقت األمريكان في العراق له نهاية       

ة غيـر   يلماذا يغامرون بخـسارة رئيـس     "كما قال   

ضرورية باألفراد ؟ األمريكان من وجهة نظـرهم        

  " .  وهم في طريقهم للمغادرة…قد اندحروا 

ة في بيته البسيط في النجف ، ثثفي غرفة أمامية مؤ   

   .وافق على هذا الرأي أحد المساعدين الكبار للصدر 

تجه الصدر لقتالهم ، كان قد فُـرض        إفي أول مرة    

خ أ( ،   رياض النوري  قال ذلك السيد  . علينا القتال   

يعكس اعتقاد الحركـة مـن ان        . )لصدرزوجة ا 

القوات األمريكية والقادة المـدنيين قـد أثـاروهم         

 . ٢٠٠٤للمواجهة مع اتباع رجل الدين في عـام         

، " سيد مقتدى ، لم يريد القتال     . لم يكن لدينا خيار     "

لقب الـشرعي الـديني     ل مستعمالً ا   ذلك قال نوري 

 لن يفعل أحد ذلك مجدداً      ،مرةفي هذه ال  . "للصدر  

ولكن في الوقت   . االٌ الناس المجانين والمضطربين     

 ال  ، من وجهة نظر الصدر    ، تنظيم الحاضر ، فترة  

  "تستوجب هذه األمور

حتى االن ، عمالق الشيعة لم يبدأ بالحركة ، ولكن       "

" . اذا ما وصلت األمور الى الطريـق المـسدود        

قد "نيين الشيعة   ن المسؤولين الدي  إأضاف نوري ، ف   

   .هذا يعتمد عليهم،يأخذون قرار تحريكه 

  .يقول نوري " ن لديهم الصبر الكافيحتى اآل

  

   

   بناء الحركة

الحركة التي يقودها اليوم الصدر قد أخذت شـكلها         

) الـديني (في حوزات النجف ، المركز الالهوتي       

لعالم الشيعة ، حيث ان رجال الدين في النـصف          

عشرين كانوا يبحثون لمواجهة ما الثاني من القرن ال

ـ           ةكان في ذلك الوقت يتنامى من حركـات علماني

قام الصدر بنفسه منذ    .  في الوطن العربي     ةوقومي

الغزو الذي قادته الواليات المتحدة بالعمـل وفـق         

كـان قـد    برامج اجتماعية وصحية للشيعة الفقراء      

 ، عـام    آية اهللا محمد صادق الصدر    بدأها والده ،    

 والد الصدر مع ولدين اثنين له عـام         قتل . ١٩٩٠

 في حادث اغتيال يعتقد انه بأمر من الرئيس ١٩٩٩

  .العراقي صدام حسين 

دولة إسـالمية   "ي لحركة الصدر هو     ئانهالهدف ال 

ع اقدم فـي     ، مشر   بهاء االعرجي   كما قال  "ةموحد

 مدينة  .تهمقابال احدى   الكتلة السياسية الصدرية في   

 تحـت    التـى  ناطق األخرى الصدر في بغداد والم   

سيطرة الصدر ، تغطي النساء شـعرهن بوشـاح         

المـدارس  . حسب النموذج اإلسـالمي المحـافظ       

اإلسالمية التي تعمل مع مكتب الصدر تساعد فـي         

حل المشاكل االجتماعيـة مثـل الطـالق واإلرث         

 وهناك  .واألمور األخرى طبقاً للشريعة اإلسالمية      

 ـ       مقاتلين يد يش المهـدي   عون انهم جـزء مـن ج

 الذي سمي على اسم شخص يعتقـد  ـ الصدري  

بعض المسلمين انه سيرشد العالم في حقبـة مـن          

ينفـذون  .  القيامة    يوم العدل واأليمان الحقيقي قبل   

تـضمن منـع    تالمبادئ اإلسالمية المتشددة التـي      

مساعدة في تنفيذ األوامـر والتعليمـات      الالكحول و 

  . التي هي خارج المحاكم اإلسالمية 
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هيكل الحركة متين الى درجة عالية ، وهي علـى          

تباعها  أل يظمة حزب اهللا الى حد بعيد ، تبن       نخط م 

دولة داخل دولة بالوقت الذي تحـرز فيـه علـى           

 .حصتها من السلطة في الحكومة الرسمية العراقية 

تقديم بالصدر ، مثل حزب اهللا ، يبني شعبيته جزئياً  

ألنـه  . لطبيـة   الخدمات االجتماعية مثل العناية ا    

ــشفيات  ــصحة ، المست ــى وزارة ال ــسيطر عل ي

تباعه يحملون أطفـالهم    أن  إادات في العراق ف   يوالع

الى المستشفيات العامة وهم مزينـون ببوسـترات        

 ،يـدفنون أمـواتهم    . رجل الدين الشاب  ) صور(

ويغسلهم عمال من أموال الصدقات من الصدر في        

دينـار   ٥٠٠٠مقبرة الشيعة في النجف بمبلغ قدره       

ممـا  ) ١٥(مـن   ) ١( دوالر وهذا  ٣,٤٠الى حوالي 

سر األموات خارج نطاق الشبكة الخيريـة       أتدفعه  

كما يرعى الصدر مؤسسة الشهداء ، التي    . للصدر  

   .القتلىتدعم المحاربين القدماء وعوائل 

 المتبع مـن قبـل حركـة        الخمسوبموجب نظام   

 ة ، يالصدريين والعديد من المجاميع الشيعية الرئيس     

حيث يدفع المتمكنون ماليـاً خمـس مـدخوالتهم         

واستثمارات رأس المال او كالهما الـى قـادتهم         

للصدر في النجف في    المزدحم  في المقر    . ونالديني

الشهر الماضي ، كان هناك سيل من الرجال يصب       

. في دعوة الصدر للتجنيد لبناء مرقـد سـامراء          

 .اء  يعرضون خدماتهم كعمال بن   والشباب األقل عمراً    

ن يعرضون األموال النقدية ، بضمنهم جـد        وآخر

متفاخر يصطحب حفيده يمشي بخطى ثقيلة وهـو        

دوالرات أمريكية  ) ٥(يقبض بيديه ورقتين من فئة      

  .للتبرع بها 

أننـا  "يصف االعرجي بناء مؤسسة الصدر فيقول       

نرى ان المقاومة حالياً يجب ان تكـون سياسـية          

  " . وليست عسكرية

  ة تجنب المواجه

كانت العالقة الـصدرية مـع قـوات االحـتالل          

فـي  . األمريكي عدوانية ، بل وعنيفة في وقت ما         

 الذي كان   بول بريمر  ،   ٢٠٠٤وقت مبكر من عام     

في وقتها على رأس اإلدارة األمريكية في العـراق       

وكان " خارج عن القانون  "كان قد أعلن ان الصدر      

ـ         تهم الناطق الرسمي لبريمر قد أعلن مذكرة قتل ت

. الصدر بطعن رجل دين شـيعي حتـى المـوت           

القوات الصدرية حاربت ضد القطعات األمريكيـة       

في مدينة الصدر والنجف وفي المناطق الجنوبيـة        

 ،  ٢٠٠٥ولكـن فـي انتخابـات       . في تلك السنة    

 ، ومع   ةشاركت حركة الصدر في العملية السياسي     

بقية األحزاب الشيعية األخـرى تـسلموا الـسلطة      

  .  من الحكومة اَ جزءواصبحوا

اليوم ، ظلت حركة الصدر تحـذر مـن القـوى           

األمريكية التي تحاول فرض النظام في الفوضـى        

 جـيش   وامقـاتل يقيم   .طنابها في بغداد    أالضاربة  

المهدي علناً نقاط تفتيش في مدينة الصدر واألماكن        

األخرى ويقفون في تقاطعات الطـرق ويـضعون        

رور في مدينة الصدر    أنفسهم بين المسارين من الم    

حياناً يأخـذون   أو. ويفتشون كل سيارات األغراب   

ما السنة العرب ويحتجزوهم او يعدموهم ، حسب        

ولكنهم يخفون سالحهم عن    . شهود من السنة    قال  

 يخفون مـسدساتهم فـي حـزام        ،أعين األمريكان 

ــادقهم  ــون بن ــابهم او يخف الخاصــرة تحــت ثي

  . االوتوماتيكية خلف األبواب 
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 تتجول الدوريات العسكرية األمريكيـة فـي        عندما

. ن دوريات جيش المهدي تختفي      إمدينة الصدر ، ف   

 ،  كابتن تروي وايمن  في الشهر الماضي،كما يقول     

أحد قادة الوحدات األمريكية الصغيرة يشرف على       

 ،مدينة الصدر   تدريب وحدة من الجيش العراقي في       

كان يقود قافلة عـسكرية يوميـة عبـر طرقـات           

 جـيش المهـدي     ااختفى مقاتلو ف ، ارع المدينة وشو

  . عن األنظار تماماً 

أفراد جيش المهدي يلبسون المالبـس المدنيـة ،         

يقفون في الطرق الرئيسة لمدينة الصدر في نقـاط         

رسمية ، يراقبون اقتراب     وال   تفتيش غير نظامية    

فيختفـون عـن    ) دبابات الهمفي العائدة لـوايمن    (

ـ       شود النـاس الـذين     األبصار ، موزعين بـين ح

  . ينظرون الى األمريكان 

 يزور ما يفترض انـه نقـاط        وايمن كان   وعندما

فـي ذات    الـصدر     في مدينة  لجيش العراقي لتفتيش  

 لم يجد أي جندي من الجيش النظامي فـي          صباح ، 

ذلك الموقع لمراقبة مرور الـسيارات المفخخـة ،         

  . والمختطفين وما أشبه 

يع األخيرة ، ولكن كالً     لقد تصاعد التوتر في األساب    

ن يتجنبون أي   من الصدر والقيادة األمريكية لحد اآل     

نوع مـن التحـدي الـصريح الـذي قـد يقـود             

ولما تصاعد العنف الطائفي في الـشهر       .للمواجهة

الماضي ، بدأت القوات األمريكية مرة ثانية تتحرك 

 .وأماكن أخرى   ضد أهداف معينة في مدينة الصدر       

ن علـى القـول بـأنهم       وحريصالقادة األمريكان   

فقط الذين يشك انهـم وراء      " المجرمين"يستهدفون  

فرق الموت من دون ان يجددوا المواجهـات مـع          

  . جيش المهدي 

ف حد األشخاص الرسميين في حركة الصدر عر      أ

 قال انه فـي الـشهر       بو حسن الذهبي  أنفسه بأنه   

. الماضي امر قادة المنظمة بالتقيد بصورة عامـة         

 ٦٦للصحفيين بعد تفجير قتل على األقل       ذلك  قال  

يـداه  . شخصاً في شارع مزدحم في مدينة الصدر        

كانتا الزالتا سوداوان بسبب الدهون مـن سـحب         

اذا : "الجثث والجرحى بعد االنفجار ، الذهبي قال        

واذا مـا   . ننا سنحارب   إما قالت القيادة حاربوا ، ف     

  " .  فنحن ممتنعون،قالوا ال 

  لفون متنافسون ومتحا

يام الغزو الذي قادته الواليات المتحـدة عـام         أفي  

 اليـوم ،    . ، لم تكن ميليشيا الصدر موجودة      ٢٠٠٣

 في  .يبلغ عدد أفراد جيش المهدي عشرات اآلالف        

 غامضاً هدف الـى     اَمرأ اصدر بريمر    ٢٠٠٤عام  

. تفكيك ميليشيا جيش المهدي من دون تحديد موعد 

ليـشيا بموجبـه    األمر تضمن تعليمات تستطيع المي    

  .فى ذلك الوقتاالستمرار في العمل في 

الميليشيات تسربت بالتدريج الى مفاصل الحكومـة       

 انها تعمل   ;ة ، حركة الصدر ليست وحدها       يالرئيس

بالتوازي مع حركة شيعية أخرى ، وهي المجلـس         

األعلى للثورة اإلسالمية في العراق برئاسة عبـد        

   .العزيز الحكيم

أفرادهـا   .  بدر لواءعروفة باسم   ميليشيا الحكيم م  

يسيطرون بشكل كبير على وزارة الداخليـة بعـد         

 حيث شكلت مغاوير وقوى شرطة      ٢٠٠٥انتخابات  

أخرى ، تنظيمها افضل وتسليحها افضل من جيش        

المهدي ، ويعود الفضل في ذلك لعقود من المساندة         

 .اإليرانية عندما كانوا في المعارضة ضد صـدام         

ـ    فـي  دي بالـشرطة الجديـدة      يشارك جيش المه
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تـسربت  . القيادات العليا في الدرجات الدنيا وليس  

الميليشيتان الشيعيتان معاً الى قوى األمن العراقية ، 

آالف األشخاص ممن والئهم لألحزاب الدينية بدالً       

  .من حكومة الوحدة الوطنية 

هذا باإلضافة الى الوزارات الصدرية األربعة التي       

كري وهم جزء من دائـرة       ألف عس  ٧٠٠٠٠تظم  

ت ، حسب معلومات    آحكومية تعرف بحماية المنش   

بينما يقول القـادة العـسكريون      . وزارة الداخلية   

األمريكان ان هذه الدائرة قـد توسـعت وتكـاثر          

 بعيداً عن أنظـار     ١٤٠٠٠٠أفرادها الى اكثر من     

قائد عسكري أمريكي كبير سابق قال      . األمريكان  

ت على عالقة باالختطـاف     آان مقاتلي حماية المنش   

  .والتمثيل والقتل والجرائم األخرى 

 الـى المعركـة      ان تنزال  انكال الحركتين تستطيع  

 .في ظرف ساعات    آالف الرجال المدنيين المسلحين     

الحكيم ، قائد المجلس األعلى ، أعلن التباعه فـي          

  .  مقاتل ٢٠٠٠٠٠ يجند كانون األول انه يستطيع ان

كـل  . "كثـر مـن ذلـك       وحركة الصدر تدعي ا   

 ،  الفتالويقال ذلك   " . العراقيين هم جيش المهدي   

ـ            ىوهو قائد مدني لمؤسسة الـشهداء ، التـي تعن

بعوائل الشهداء والجرحى من ميليشيا الصدر كمـا        

  . وتقدم الخدمات االجتماعية األوسع التباع الصدر 

الفتالوي حاله كحال بقية المسؤولين الـصدريين ،        

 ،وظاهرياً. المهدي بالميليشيا   يرفض تعريف جيش    

 ضد أي محاولة مستقبلية لتفكيـك       ،كحركة تكتيكية 

جـيش   " دعاهـا ب   ،بدالً من ذلـك    . تالميليشيا

ألنهم في الحقيقة ناس عاديون ينتزعـون       " الشعب

 مخازنها لالستجابة عنـد الحاجـة او        منأسلحتهم  

 اشـاهد مراسـلو   . دعوة رجال الـدين الـشيعة       

ير من األسلحة فـي مدينـة       الواشنطن بوست الكث  

 شباط يـوم تفجيـر سـامراء        ٢٢الصدر في ليلة    

  . بضمنها قاذفات رمانات وأسلحة اوتوماتيكية ثقيلة 

 بدر للمجلس األعلى    لواءجيش المهدي الصدري و   

 متنافسان تقاتال قتاالً  مريراً على الـسلطة فـي           –

المنطقة الجنوبية ذات الهيمنة الشيعية فـي الـسنة         

 تعاونا عندما اقتضت مصالحهما ذلـك       ..الماضية  

بعد تفجير سامراء ، رجال بدر والصدر سـاروا         

عالنية الى المناطق الشيعية المجاورة من مركـز        

 فـوج بغداد ، كل واحد يحمل بيرق يشير الـى ال         

  .  الذي ينتمي اليه لواءوال

ن األمريكان ان الميليشيات الشيعية     ويقول المسؤول 

لعراقية ولكن الواليـات    تشكل خطراً على الدولة ا    

المتحدة عليها ان تتمسك بما تقوله هي والحكومـة         

ورد . العراقية من ان هدفهما تفكيك الميليـشيات        

رس في الـشهر الماضـي ،       غذلك في تقرير الكون   

ر يهناك خطـة تطـو    "وقالت وزارة الخارجية ان     

في إيقاف الميليشيات من    " لمساعدة القادة العراقيين  

  .حزاب الشيعية العراقية ان تتحكم في األ

وهناك تقرير متشائم آخـر ورد مـؤخراً مـن ان        

وليم . السفير البريطاني المنتهية مهمته في العراق       

اذا أردنـا ان    " والذي تسرب قسم من تقريره       بيتي

 فعلينا  ،فوضىالحرب أهلية و  النتجنب االنزالق الى    

ان نمنع جيش المهدي من ان يتطور ليكون دولـة          

، كما هو الحال مع حزب اهللا وما فعله         داخل دولة   

  " . في لبنان وان هذا األمر له األولوية

  " نتماء الى جيش المهدييدعون اإل"

المسؤولون األمريكـان الكبـار وقـادة الحركـة         

الصدرية كالهما يقول ان العديد مـن المـسلحين         
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يدعون انتماءهم الى جيش المهدي وهـم يعملـون         

 الصدر ،   خ زوجة   أ نوري،. خارج سيطرة الصدر  

و آخرين يلومون العناصر المارقة بتصعيد عمليات    

العديـد  . القتل واالختطاف منذ تفجيرات سامراء      

من الهجمات منذ تموز قد تركزت علـى تهجيـر          

السنة من المناطق التي يسيطر عليها الشيعة فـي         

  . بغداد 

، كما قال   " انا أقول ان الشر موجود في كل مكان       "

وكذلك الخير  "بلة في بيته في النجف      نوري في المقا  

موجود ، بالضبط كما هو الحـال فـي اليهوديـة           

  . والمسيحية فهو كذلك في اإلسالم 

قد يكونوا رجال عصابات يدعون االنتمـاء الـى         

جيش المهدي وهم الذين يفعلـون هـذه األعمـال          

منون بالمبادئ ، انهم يفعلون     ؤولكنهم ال ي  . السيئة  

ال . البس جـيش المهـدي      ما يريدون ويلبسون م   

انهـم  "، كما يقول نـوري      " يتبعون تعليمات القيادة  

ينكشفون عندما تكون هناك أوامر من القيادة العليا        

 ولكـنهم يـستمرون     ، يفعلوا شيء   ال بالتوقف وان 

أي شخص ال يمتثل لمثل هذه األوامـر        . بأعمالهم  

الصادرة عن مكتب الصدر فهو ليس عضواً فـي         

  " .جيش المهدي

ـ   د تفجير سامراء ، يبدو ان هناك        بع نظم انتقـام م

 ، كمـا يقـول      يينالصدرواسع النطاق فى حلقات     

لقد كان   . "مجموعة األزمات الدولية   من   هلترمان

. الصدر واضحاً تماماً عندما قال ال ينبغي االنتقام         

، لم ينصت   ، ة ببساط وليس من الواضح ما اذا كان     

احدة للعالم  و..  يعطي رسالة مزدوجة     او انه كان    

  " . تباعهالخارجي ، وأخرى أل

غير قادرين علـى تـشخيص ميليـشيا الـصدر          

 الـسياسية ، األمريكـان      االقتراب منه بالطرق    او

أصيبوا باإلحباط في آمالهم في كبح جماح جـيش         

  .  بدر لواءالمهدي ، وكذلك 

سهل بكثير لو كان لهذه المجـاميع       أسيكون األمر   "

يكلي مع مقرات واضـحة      تنسيق ه  ،غير القانونية ،

ـ      "  اليها عترج  ي فـي   ، هذا ما قاله دبلوماسي غرب

 أجابته على سـؤال     عند،بغداد في الشهر الماضي   

 عدم التقدم في عهود الواليات المتحـدة         سبب عن

واخيراً ،  . والحكومة العراقية في تفكيك الميليشيات    

المجلـس  و ،يقول هيلترمان ، ان جـيش المهـدي       

 لكـال المجمـوعتين ال      ةالسنوالمنافسين  ، األعلى

ـ   اال إل  ونيحتاج ، حتـى    ةنتظار الفرصة المالئم

تتزايد المعارضة للحرب بين الشعب األمريكي مما       

  .سيرجع القوات األمريكية الى بلدها 

   هلترمانكما يقول " وعندها سيبدأ الصراع الحقيقي"

   من النجف ساهم في هذا التقرير رالمراسل جوناثان فن

  جيش المهدي في تصعيد العنف الطائفي دور : غداً 

  الخلفية

  تحالف المصالح:المالكي والصدر 

  اب كادر المؤسسة اليونيل بيهنر ، من كتّ: أعداد 

   ٢٠٠٦ / ١٠ /٢٤في 

  مقدمة 
وضع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فـي        

مواجهة مع المسؤولين األمريكان لرفضه ، او في        

مقتـدى  ح ميليشيا   األقل عدم قدرته على نزع سال     

 ، بجيش المهديميليشيا الصدر، المعروفة . الصدر

همة بتنفيذها عدد من الهجمات ضد متمردين سنة تم
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وقوات التحالف ، وميليشيات منافسة أخرى مثـل        

يعتمد المالكي على الصدر في الـدعم        .  بدر لواء

السياسي حيث يسيطر على كتلة برلمانيـة كبيـرة         

حويل وتهدئة قاعدته المدنيـة     ويبذل جهداً كبيراً لت   

يقـول الخبـراء ان التحـالف بـين         . والمحافظة  

الطرفين يشكل تهديداً جدياً للجهود األمريكية لتسليم       

الواجبات األمنية للحكومة ذات عمر أربعة اشـهر        

  .والبدء بسحب القوات األمريكية 

  عالقة المالكي بمقتدى الصدر ؟ هي ما 
 المحـافظ ،    عوةحزب الد  قمة   فيالمالكي، عضو   

يتمتع بدعم سياسي من مقتدى الصدر ، وهو رجل         

خلـف الـدعوة    ". دين شيعي مناهض لألمريكان     

كما يقول مساعد زميل اقدم في مركز       " يقف الصدر 

 اَ  ان حزبه كان حزب،ولي نصرالعالقات الخارجية   

الصدر نفسه لم يكن لـه رئـيس        . قاطعاً للروابط   

)  من هذا العام   كمرشح في وقت مبكر   (وزراء آخر   

المجلس األعلـى   تقبله كل من الواليات المتحدة و     

المجلس هو أعلـى     . للثورة اإلسالمية في العراق   

عبـد العزيـز    حزب شيعي ، والذي تصادم قائده       

ن المالكي أالمشكلة هي  ". مراراً مع الصدر الحكيم

قد اعتمد في نهاية االمر كلياً على مقتدى الـصدر          

 والتـي   ،اميع األخرى هناك  والحكيم ومختلف المج  

بصراحة تامة ، ال مصلحة لها في عمـل الـشيء       

 ، خبيـر    بوالك. م  أ كينث   هذا ما قاله  . " الصحيح

 ، في مقابلة    زغنيمعهد بروك في الشرق األوسط في     

وكلمـا ازدادت   ،    العالقات الخارجيـة   مجلسمع  

ـ      يلاعزلته عن المحسنين     ن إه مـن األمريكـان ف

 رجال الدين مثل الـصدر      كثر من أالمالكي يقترب   

ية اهللا العظمى على السيستاني طلباً للدعم ضـد         آو

 مـن خـدمات     كينيث كـاتزمن  كما يقول    . العنف

  .رس غبحوث الكون

   العراق ؟هل يشارك المالكي الصدر أهدافه في  
ان وجهات نظرهم تتداخل اكثر من كونها تتناقض        

 ، كما يقول الخبراء ، ولكـن        ى اآلخر  مع أحدهما

 . السياسي   توفيقاللفهما بالدرجة األولى نوع من      تحا

للصدر بعض المصالح المكتسبة في رؤية المالكي       "

 ، كما يقول  " ينجح الن البديل قد يكون اكثر مشكلة      

المجلـس  كالهما يضمر الشكوك من      . ولي نصر 

 والـذي   – األعلى للثورة اإلسالمية فـي العـراق      

قتـدى   مراراً مـع م     بدر لواء ،تواجهت ميليشياته 

. الصدر في جنوب العراق والحليف القوي إليران        

 يـدعمون   الصدر وال المالكي  واكثر من ذلك ، فال      

وال يريد ايٍ منهما    . حرب أهلية كاملة في العراق      

 . للبلد ان يتمزق الى مناطق شـبه حكـم ذاتـي          

 ، هي ان الـصدر ، علـى          بوالك المشكلة ، يقول  

 امامل ال   خالف المالكي ، سوف لن يقوم بأي تناز       

. لسنة وال الميليشيات الشيعية األخـرى   اميليشيات  

وهذا مما يدفع كالً من الميليشيات السنية والشيعية        

األخرى الى اإلصرار على موقفها كما ان الصدر        

نسحاب فوري للقوات األمريكية وهو ما      قد دعى إل  

  . ال يوافق عليه المالكي 

  رئيس الوزراء عدم القـدرة علـى       أثبتلماذا  

  تخليص العراق من الميليشيات ؟ 
يعتمد رئيس الوزراء المالكي بشكل كبيـر علـى         

الكتلة الصدرية التي تسيطر علـى ثلـث مقاعـد          

باإلضافة ،   . البرلمان في الدعم السياسي والداخلي    

الى ان قطاعاً كبيراً من الغالبية الشيعية في الحقيقة         

ال تفضل تفكيك هـذه الميليـشيات ، كمـا يقـول            

وحتى اذا ما اراد المالكي العمـل ضـد         . "راءالخب
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" . نه سيقلق من ناحية الرأي العـام      إالميليشيات ، ف  

 ، مـساعد أسـتاذ فـي        عبـاس كـاظم   كما يقول   

مدرسة الدراسات البحرية   الدراسات اإلسالمية في    

الكثيـر مـن    .  في مـونتري ، كاليفورنيـا        العليا

العراقيين يرون ان مجاميع الميليشيات هـذه هـي         

ـ لكحـامي  : به ما تكون بحزب اهللا اللبناني     أش  ألم

نهـا  إ. "قدم الخدمات األساسـية     مالفراغ األمني و  

كما "  الميليشيات ضارة بالعراق    تقول إن  نأة  فارخ

انهم الجهة الوحيدة التي تقدم شيئاً ذا       . "يقول كاظم   

هـي  ] للعـراقيين [ان المـشكلة    . معنى للطرفين   

ت التـي تحميـك      والميليشيا  الفوضى االختيار بين 

  " . مقابل ثمن

المالكي ضد   بعض ما يسمع من شكوى       وما ه 

  من واشنطن ؟
يقول بعض صناع السياسة في الواليات المتحدة ان        

فـي  رئيس الوزراء العراقي قد اظهر عدم الرغبة        

نزع سالح وتفكيك الميليشيات الشيعية مثل جـيش        

 وعلى الـرغم مـن الجهـود       . المهدي الصدري 

قلع جذور الفساد في وزارتي الداخليـة        ل التدريجية

والدفاع العراقيتين ، بضمنها طـرد اثنـين مـن          

ن المالكي لم   إالرتب العليا مؤخراً ، ف    ذوي  الضباط  

يتحرك ضد أفراد الميليشيات الشيعية في صـفوف        

بعـض المـسؤولين    . الشرطة العراقية والجـيش     

طبيعتـه غيـر    يقولون في أحاديثهم الخاصـة ان       

بينمـا يقـول    . نع القرارات الصعبة       لص   مناسبة

آخرون انه ضحية ترتيبات تقاسم الـسلطة التـي         

ان األمـر   . "أضعفت قابليته ليحكم بصورة فاعلـة     

ليس مجرد ان يصدر امراً بإعفاء احد ما وينتهـي          

آخـرون يقولـون ان     . ، كما يقول كـاظم      " األمر

مـع المـسؤولين األمريكـان       تـصادم    المالكي قد 

األمنية األخيرة للتفتيش مـن     بخصوص العمليات   

بيت لبيت في بغداد واألمـاكن األخـرى والتـي          

  .تركزت بصورة رئيسية على المناطق الشيعية 

   األمريكية األخيرة للمالكي ؟ ماذا وراء االنتقادات 
يقول بعض الخبراء ، ان األمر مـرتبط باالجنـدة        

السياسية الداخلية للواليات المتحدة وكذلك باإلحباط      

موظفي البيت األبيض والبنتاغون الذين أرادوا      بين  

 ويقول آخرون ان األمر قد يعكـس        .تأمين بغداد   

خطط البيت األبيض القادمة لتغيير استراتيجيتها في 

كما " . فقد يكون المالكي هو كبش الفداء     . "العراق  

  .انمكاتزيقول 

فقد يكون هناك تحرك لتغيير المسار في العراق ،         "

 تكون االدارة األمريكيـة تمهـد       ومن المحتمل ان  

الطريق لتوجيه اللوم الى رئيس الوزراء المـالكي        

 " لفشله في التسوية واتخاذه اإلجراءات الضرورية     

ن مضيفاً ، ان    اوهناك احتمال آخر كما يقول كاتزم     

الواليات المتحدة قد تميل باتجاه حل شامل يغيـر         

األمور بـشكل كلـي باسـتقالة وزراء المـالكي          

شيء مـا يـشبه     " مجلس وزراء آخر ،      وتنصيب

  ] " . ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الحكومة المؤقتة  [مجلس الحكم

هل رئاسة المالكي لمجلس الوزراء معرضـة       

   للخطر ؟
 تليس. في المستقبل المنظور ، ال ، يقول الخبراء         

 فرصة النقـالب عـسكري الن       ،واقعفي ال هناك  

، كمـا   ] حرفي بالكامـل  [العراق يفتقر الى جيش     

كما انه من غير المحتمل ان يعـزل         . يقول نصر 

من قبل الواليات المتحدة الن الخيارات المقبولـة        

خر من الدعوة ،    آاذا ما غيرت المالكي بقائد      ."قليلة

واذا ما خرجـت    . أضاف نصر   " فال شيء سيتغير  

 يـدان  الد بـة ن هـذا سـيفتح عل     إ ف ]الدعوة[خارج  
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يقول الخبراء ان مستقبل المالكي سـيعتمد        .بكاملها

ما اذا سـتغير الواليـات المتحـدة        : على أمرين   

استراتيجيتها بشكل كامل ومهم في العـراق فـي         

األشهر القادمـة ، ومـا اذا سـتتحرك الحكومـة           

بعاد الحكم  العراقية لألمام باتجاه خطط الفيدرالية إل     

   .لألقاليمأقوى عطاء سلطات إ عن بغداد والمركزي

الى عادة النظام    قوة حقيقية إل   ةهل للمالكي أي  

  لعراق ؟
معظم الخبراء يقولون ان المالكي يفتقر الى القـوة         

الكافية لكبح جماح الميليشيات العراقيـة بـصورة        

بـل  . "مالئمة والوصول الى اتفاق تقاسم السلطة       

ـ        مجلـس    او هوليس لديه السيطرة حتى على فرع

 الميليشيات  والوزراء ، فضالً عن نشاطات القاعدة       

البعض يقول  . ، كما يقول كاظم     " الكردية والسنية 

انها ليست شخصية المالكي بل مركزه الذي يقـع         

ليس المالكي شخصاً ضـعيفاً بذاتـه       . عليه اللوم   

ولكنه مسؤول عن مؤسسة ضعيفة جـداً ، وهـي          

فـي الحقيقـة أي     رئاسة الوزراء ، التي ليس لها       

لقـد  : "ويصف نـصر    . أسنان ، كما يقول كاظم      

يعتمد علـى أحـزاب     ،  واجه أزمة رئيس وزراء   

وجماعات قوية من ناحية ودستور يسلبه الفاعليـة        

مـن  [من ناحية أخرى النه يتطلب أغلبية سـاحقة         

للتصويت لكي يكون قادراً على عمل أي       ] البرلمان

لمـوارد ،   يقول آخرون انه يفتقر الـى ا      " . شيء

المالية منها والمادية ليـستطيع الحكـم بـصورة         

ويشير الخبراء الى المهمة الصعبة في      . صحيحة  

كيفية رد فعل الشرطة على هجمات المتمردين مع        

  القياسـي  تسلمهم رواتب دون المستوى المعاشـي     

  .ومعدات غير مالئمة وال كافية 

ن يفعل لتهدئة العنـف     أماذا يستطيع المالكي    

   ؟الطائفي
القليل جداً ، كما يقول الخبراء ، من دون مساعدة          

كان يـسعى لعقـد    . خارجية من الواليات المتحدة     

مؤتمر المصالحة الوطنية في الشهر القادم ولكـن        

بعض الخبراء يتساءلون عما اذا كان له أي تـأثير          

كما اقترح عفواً عاماً    . على الشد والتوتر الطائفي     

سابقين ممن لم تـتلطخ     عن المتمردين والبعثيين ال   

وفي نهايـة المطـاف ،      . "أيديهم بدماء األمريكان    

، " عليك ان تكون مالكاً لكي تحصل علـى العفـو      

 العفو ،   ذخرونمن هم الذين سي   . "كما يقول كاظم    

يقول الخبراء  ان الحرب األهليـة       " للسيستاني ؟   

واطئة المستوى في العراق تُكسب سياسياً ولـيس        

 ال يتفقون على خارطة الطريـق       عسكرياً ، ولكنهم  

  ..األفضل لمستقبل العراق 

  عبد العزيز الحكيم

  ) التركيبة الذاتية لعبد العزيز الحكيم(

  علي   . جي . عباس .د: بقلم 

   ٢٠٠٦ / ٢ /٢٣الجزيرة ، 

بعد عدة أسابيع من االنتخابات العامة العراقية في        

 ،  االئتالف العراقي الموحد  كانون األول رشح      ١٥

 الذي فاز بأغلبية المقاعـد باالنتخابـات ، اخيـراً         

 مثـل   . لمنصب رئيس الوزراء     إبراهيم الجعفري 

 ،  لعبد العزيـز الحكـيم    انتخاب الجعفري تراجعاً    

المجلس األعلى للثـورة اإلسـالمية فـي        رئيس  

واألكثر أهمية ، انه يمثل لحظة نادرة في         . العراق

ـ         دة تاريخ العراق حيث تـستثمر المنظمـات العتي

  . المنتدى الديمقراطي لالنتصار على سلطة النخبة 
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 ، السفير األمريكي فـي بغـداد   زلماي خليـل زاد  

تعاون مع الحكيم والقيادات الكردية لضمان ترشيح       

.  لمنـصب رئـيس الـوزراء        عادل عبد المهدي  

باإلضافة الى الجعفري ومهدي كان هناك مرشحان       

 . حسين الشهرستاني ونـديم الجـابري      :آخران  

هذان المرشحان كانا متحمـسين إلنهـاء احـتالل         

ـ      محاولـة لتقـسيم     ةالعراق ويستنكرون بعنف أي

كالهما رفـضا   . العراق او طمس هويته العربية      

  . من قبل سلطات االحتالل والحكيم 

ويبدو ان للمعلقين السياسيين مشاعر مختلطة عـن        

في افتتاحية  . الحكيم ويعاملوه بقسوة غير اعتيادية      

) ٢٠٠٦ كـانون األول     ٢١في   (ورك تايمز النيوي

وبغض . دعته بمثير الفتن السياسية وتهديد العراق       

النظر عما اذا كانت هذه هـي شخـصية الحكـيم           

ـ          ن هـذا   إالطبيعية الحقيقية بشكل دقيـق ام ال ، ف

المدافعون عنه يعتبرونـه    . التساؤل مطروح فعالً    

. سياسيا عنيفاً يدافع عـن قـضاياهم بـال تعـب            

 يعتبرونه مثير للخالفات حيث غالباً مـا        خصومه

  .ن يحلها أيوجد المشاكل بدالً من 

والمقربون من األوضاع الـسياسية فـي العـراق         

وتاريخه يقولون ان الحكيم سياسي شكلته األحداث       

ثم وضعته في مركـز المـسرح        خارج سيطرته، 

 – ١٩٥٨ان سـنوات النكبـات مـن         . السياسي

نــه الكبــار ،  والمــوت المأســاوي إلخوا١٩٦٣

ومشاكل المنفى في إيران كانت لها تـأثير علـى          

  . شخصية الحكيم 

في الخمسينات كان المجتمع العراقي مجتمعاً ثقافياً       

فكرياً نشطاً مع وجود حركات تقدمية تسيطر على        

 الى  عبد الكريم قاسم  بعد مجيء   . المشهد السياسي   

سـن الحـزب     . ١٩٥٨ تمـوز    ١٤السلطة فـي    

قي من خالل دعمه للحكومة قوانين      الشيوعي العرا 

ــشؤون  ــصادي وال اإلصــالح الزراعــي واالقت

الشخصية والمدنية األخرى والتي ضربت بمـالك       

  . األراضي ومؤسسات مصالح النخب األخرى 

هذه التطورات أضرت بالطبقات العليـا للمجتمـع        

وكان ينظر اليها بكثير من الخوف من األنظمة في         

كال النظـامين   . عودية  كل من إيران والعربية الس    

) والد عبد العزيز   (آية اهللا محسن الحكيم   تقربا من   

ــ ــه ان ي ــا من ــدة سوطلب ــة الجدي تنكر الحكوم

ضد النظـام   صدر آية اهللا الحكيم فتوى      أ.وبرامجها

   .والحزب الشيوعي 

السائدة فـي   " التقدمية"وتاثراً باألفكار والنظريات    

ـ        زب ذلك الحين وعمق الدعم الشعبي للنظام والح

الشيوعي رفض بقية العلماء الذين يشكلون الحوزة       

رفضوا مجارات  ) وهي المجتمع التعليمي  (العلمية  

 ، عم مقتـدى     محمد باقر الصدر  الحكيم ، بضمنهم    

  . الصدر 

آية اهللا محـسن    ونتيجة لهذا األجراء ، فقد اصبح       

معزوالً عن عامة النـاس ، بينمـا        ، فعلياً، الحكيم

خـرين زادوا مـن دعمهـم       آيات اهللا المؤثرين اآل   

لإلصالحات االقتصادية ولتطلعات الـشعب فـي       

هذه األحداث أثـرت بـشكل      . الحرية واالزدهار   

أساسي في آية اهللا محسن الحكيم وتركت جرحاً في         

لذا فقد  . عائلته ، من بينهم ولده الشاب عبد العزيز         

كَبر والمرارة العميقة في نفسه تجاه الحوزة الشعبية 

  .  التقدمية

 ،   بـاقر  مهدي ومحمـد  ) األكبر منه ( الحكيم   ةأخو

كانا شخصيتان ديناميكيتان ، كان كالهما قياديـان        

موهوبان ذكيان ، مهدي كان يبحث عـن تغييـر          

سياسي في العراق من خـالل التجنيـد الـسياسي          
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الفعال للطلبة في أواخر الستينات وفي وقت مبكر        

  . من السبعينات 

دان مـن قبـل نظـام       غتيل الحقاً فـي الـسو     أثم  

 األخ الثاني كان قائـداً محنكـاً    بـاقر  محمد.صدام

اظهر التزاماً قوياً بتغيير نظام     . مفكراً بعيد النظر    

 ، سعى ألخراج    ٢٠٠٣صدام وبعد الغزو في آذار      

. القوات األجنبية وبناء حكومة ديمقراطية شـاملة        

اغتياله في آب من    . كانت رسالته وطنية ال طائفية      

 يعتمـد   رشدة ترك عبد العزيز من دون م      تلك السن 

   .عليه 

 كانت له رؤية واضـحة ،       محمد باقر الحكيم  أخوه  

وترك لعبد العزيز الحكيم مسؤولية نقل الرسـائل        

عبد العزيـز   اقتنع  . والمناورة في الحقل السياسي     

 بدوره هذا وفهم انه يفتقد الـى الشخـصية          الحكيم

  . خوه  ألالكاريزمية ذات الجاذبية والفتنة التي

ان عيشه في إيران كمنفي لعدة سنوات قد شـكلت          

كـان فـي إيـران      . مظهر الحكيم وشخـصيته     

معسكران من العراقيين الالجئين واألسـرى مـن        

هؤالء األسـرى كـانوا     . الحرب العراقية اإليرانية  

بصورة عامة من الوطنيين وكانت لهم فكرة مبهمة        

 آية  عوكانت غالبيتهم م  . غامضة عن أسرة الحكيم     

اما  . اهللا محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر      

الالجئين الذين رحلوا من قبل صدام ألسباب طائفية     

فكانوا في حالة استياء مريرة من النظام في العراق         

  وهذه الفئنة هي التـي     . ملوا بها   ووالطريقة التي ع

تمسك بها الحكيم والتـي يبـذل جهـده ودعمـه           

  . األخالقي والمادي لها 

في األشهر األخيرة ، كثف خصوم الحكيم اتهاماتهم    

 فـي . له باعتباره أداة إليران والواليات المتحـدة        

إيران ، بدا ان الفئة اإلصـالحية تـساند حركـة           

بينما المحافظين الحـاكمين    . الصدر وليس الحكيم    

مين سالمة وبقاء   أت: في إيران كانت لهم أولوياتهم      

من النجف في العراق ، النظام وبناء بنية قم ، اكثر 

والهـدف  . كمركز فكري وديني للمسلمين الشيعة      

الثاني هذا ربما ينسجم مع أهداف الحكيم في حوزة         

ضعيفة ال تـرتبط بالـشؤون الحياتيـة اليوميـة          

وهذا األمر قد يـسمح لـه ان        . للعراقيين العاديين   

يظهر نفسه كبطل وحيد لقضية الناس في الوسـط         

   .والجنوب من العراق

ن رغبة الحكيم في بقاء القـوات       إولنفس السبب ، ف   

ق لممثل األمريكـان فـي      ياألجنبية وظهوره كصد  

. بغداد ليس بالضرورة دليالً على انه أداة أمريكية         

ن مصالحه تبدو متفقة مـع أهـداف        إوالى حد ما ف   

المحافظين الجـدد وهـي أضـعاف المؤسـسات         

  . السياسية والثقافية العراقية 

خيرة ، قوى الحكيم عالقاتـه مـع        في األشهر األ  

بل واكثر  . ممثلي قوى االحتالل اكثر من ذي قبل        

من ذلك فقد زار اربيل في شمال العراق ، ووعـد           

األكراد بتقسيم العراق الى ثـالث منـاطق شـبه          

وقد اغضب هذا غالبية العراقيين الـذين       . مستقلة  

اعتبروا التقسيم المقترح  بمثابـة تهديـد للنظـام          

ومنذ ذلك  . اطي والسالم واألمن في العراق      الديمقر

جنـدة  أ، ليتبنى   اَ كبير اَواجه الحكيم ضغط  . الحين  

: وطنية ، وذلك من منافسين اثنين قـريبين منـه         

   . حزب الدعوة وحركة الصدر

في الحقيقة ، لقد كانت جهود الحكيم منـذ اغتيـال          

 قد انصبت على خلق بيئة تؤدي       ٢٠٠٣ عام   هاخو

لقد فهم انه ال يملك فكرة      . سياسياً  الى تثبيت نفسه    

واضحة من ناحية وال القابلية التي كانـت ألخيـه          
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وهذا ما يفـسر نزعتـه       . المرحوم لقيادة العراق  

للتأكيد على الطرح الطائفي وإصراره على تشكيل       

حكومة مركزية ضعيفة وتشكيل فيدراليـة علـى        

  . األساس الطائفي والعرقي 

ه غير الناجحة الختيار    ن مناورات إونتيجة لذلك ، ف   

عادل عبد المهدي ، بدالً من الجعفـري ، ليكـون           

رئيساً للوزراء شكلت تهديـداً لمركـزه القيـادي         

وسيطرته على المجلس األعلى للثورة اإلسـالمية       

كالٌ من الجعفري ومهـدي يفتقـدان       . في العراق   

فيما يخص الجعفري، علـى     . جاذبية الشخصية   ال

انضباطاً فكريـاً ولـم     كل حال ، مهدي لم يظهر       

القابلية الفكرية  . يعرف بالرؤيا الوطنية الواضحة     

والشخصية العفيفة قد ال تكون سبباً لتقديم       للجعفري  

نفسه للحكيم فقط بل بالتأكيد سـتعرض تـصميمه         

  .  للخطر كذلك للعراق

وبعد ترشيحه ، أعلن الجعفري انه سيسعى لبنـاء         

وياتـه فـي    وقد حدد أول  . عراق ديمقراطي موحد    

حكومة تعتمد الشفافية ، وتكشف الفساد ، وتـضع         

واكثر من  . جدوالً زمنياً النسحاب القوات األجنبية      

ذلك فقد رفض الدعوة الستعمال العراق كمـوطئ        

  .قدم لمهاجمة وغزو البلدان المجاورة 

مثل هذه االجندة كانت انذاراً للسياسيين الـداعمين        

 لتحريـف   فقد كـان هـؤالء يـسعون      . لالحتالل  

  . برنامجه بمنعه من تولي مركز رئيس الوزراء 

يعتبر العراق في مفترق طرق تاريخي وهو بحاجة        

الى قائد يؤشر الطريق في األوقات الصعبة ، امـا          

القادة الـذين يهتمـون فـي ممارسـتهم الـسلطة          

لمصالحهم الشخصية ولمجـرد البقـاء الـسياسي        

رقـي  والذين يعتمدون على التقسيم الطـائفي والع      

واذا  . ببساطة ، لن يبلغوا هذا التحدي التـاريخي       

ـ          ن الـزمن   إكانت الحقيقة هي بنـت زمانهـا ، ف

 لوضع اجنـدة    ةسيخبرنا ما اذا كان للحكيم الحكم     

جديدة للعراق ، بشكل يؤكـد بنـاء الديمقراطيـة          

والعراق الموحد ام انه الشخص الذي سيقود الـى         

  .تفكيك العراق 
اذ ومـدير اإلدارة الدوليـة ،       علي أست . جي  . عباس  . د  

  .نديانا في بنسلفانيا إجامعة 

  الميليشيات العراقية 
   من كُتاب الكادر –اليونيل بيهنر : المؤلف 

٢٠٠٦/ ١٠ / ٢٦   

  المقدمة

ان وجود الميليشيات وفرق الموت في العراق يهدد        

بإثارة المشاكل بين الواليـات المتحـدة وحكومـة     

العـسكريون  .  نـوري المـالكي   رئيس الوزراء   

األمريكان والحكومة العراقيـة يوجهـون اللـوم        

للميليشيات بشأن االختطافات الجماعيـة والقتـل       

رفض رئيس الوزراء دعوات واشـنطن      . الطائفي  

لجدول زمني او إنذار نهائي للحكومـة العراقيـة         

كما انتقد الغارة التي قادتهـا      . لتفكيك الميليشيات   

 الحي الشيعي   ،لصدرمدينة ا الواليات المتحدة على    

 واألرض الخصبة لتوليـد أفـراد       ،الفقير في بغداد  

خبارية األخيرة تقـول ان     التقارير اإل . الميليشيات  

قـسمت الـى    إن قد   جيش المهدي الميليشيات مثل   

كثر مناطقية والؤها في مكـان      أصغر ،   أمجاميع  

  . كثر تطرفاً أخر وتحركاتها آ

   العراق ؟الميليشيات المختلفة فيما هي مجاميع 

يقول الخبراء أنها مختلفة ، أنها أعداد متنامية من         

مجاميع صـغيرة ، محليـة المنـشأ ، عـسكرية           

األسلوب تشكل من العشائر المحليـة والزعمـاء        
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الكثير منها حمـل    . الدينيين ، واألحزاب السياسية     

 ٢٠٠٦السالح ضد التمرد السني منذ تفجير شباط        

كبر أاك ميليشيات   وهن. للمرقد الشيعي في سامراء     

مرتبطـة بـاألحزاب    البيـشمركة    و  بدر لواءمثل  

السياسية القيادية في العراق ، مشكلة على أسـاس         

طائفي ، وتتواجد لفرض النظـام فـي مناطقهـا          

  .الخاصة 

  كم عدد الميليشيات في العراق ؟

التقديرات تختلف ، ولكن المسؤولين االستخباراتيين 

ـ        ٢٣ى االقـل    والعسكريين يقولون ان هنـاك عل

 الواشنطن بوست  ، حسبما ورد في      ميليشيا عاملة 

وتتراوح من ناحية القدرات والفاعلية والغالبيـة       . 

الكثير منهم فرع مـن تنظـيم       . منهم من الشيعة    

 الذي تنامى تطرفه فـي      جيش المهدي مثل  ،  اكبر

وبينما كانت هذه الميليشيات في     . األشهر األخيرة   

، بالدرجة األولى ،  تستهدف ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤عامي  

البعثيين السابقين ، ومجاميع الميليشيات المتنافسة ،       

او القطعات األمريكية ، صارت اليوم تستهدف كل        

بعـض  . العراقيين على أساس طائفتهم وعـرقهم       

 ويستلهم أفكاره   حزب اهللا العراقي  منهم يحمل اسم    

  . من الميليشيا اللبنانية 

  ما هو جيش المهدي ؟

مي على اسم شخـصية شـيعية       جيش المهدي ، س   

يبشر بها ، وهو ميليشيا من عدة آالف من األفراد          

مقتدى هم لرجل الدين المناهض لألمريكان ،       ءوال

معظم أفراده مـن العـاطلين ، الـشباب          . الصدر

 والمدن العراقية الجنوبيـة  مدينة الصدرالشيعة في  

نتفاضتين عـام   إقادت هذه الميليشيا     . النجفمثل  

ن تقبل بوقـف    أقوات األمريكية قبل     ضد ال  ٢٠٠٤

مـؤخراً   . ٢٠٠٤إطالق النار في تـشرين األول       

اتهمت بتنفيذ أعمال انتقامية ومذابح بأسلوب فـرق        

ويقول بعض الخبراء ان هـذه      . الموت ضد السنة    

وحـدات  تتـشكل مـن      وال   ةالمجموعة غيرمنظم 

اعتقـد ان   . "مرتبة ذات أهداف سياسية واضـحة       

 منظمـة   ت، اجتماعية ، ليس   الصدريين هم حركة    

 خبيـر   ن كول اجوخبر به    أ هذا ما " . الى هذا الحد  

النيويـورك  في الشرق األوسط في جامعة مشيغان       

   . تايمز

تباع جيش المهدي تسربوا الى وزارتي الداخليـة        أ

بعض سيارات الشرطة في بغداد . والدفاع العراقية 

المخلصون للـصدر ،    . تحمل شعار المنظمة علناً     

ين لم يحصلوا على مناصب سياسـية رسـمية         الذ

يحتلون ثالثين مقعداً في البرلمان ، ممـا يعطـيهم      

  . دوراً قوياً في السياسات العراقية 

  شمركة ؟ يمن هم الب

انهم جيش التحرير الكردي ، والذي يترجم حرفياً        

عناصر القوات هـذه ،     " . المواجهون للموت "الى  

ينات ، قاتـل    التي تمد جذورها الى سنوات العشر     

 –ضد جيش صدام حسين خالل الحرب العراقيـة         

اإليرانية وتحالف مع التحالف الذي قادته الواليات       

البيشمركة اليوم ، يعتقد  . ٢٠٠٣المتحدة في حرب 

خدم كقوة  ت مقاتل تقريباً و   ١٠٠٠٠٠أنها تتألف من    

ة لحكومة الكرد اإلقليمية شمال العراق      يأمنية رئيس 

ـ    أ.  ن أروا وباسـتمرار علـى      كراد العـراق أص

شمركة سيبقون على ما هم عليه كقـوة مقاتلـة          يالب

كشرط لبقائهم على والئهم لبغداد بدالً من البحـث         

كما طلب المسؤولون األكراد ان . عن دولة مستقلة 

ال تعمل القوات األمنية للحكومة العراقية المؤقتـة        
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في كردستان العراق اال بتـرخيص مـسبق مـن          

  . دستان حكومة إقليم كر

   بدر ؟ لواءما هو 

للمجلس األعلى للثورة   انه الجناح المدرب ايرانياً     

 ، أقوى حزب شـيعي فـي        اإلسالمية في العراق  

العراق ، المنظمة تأسست من قبـل المعارضـين         

سرتهم أالذين  ، العراقيين الشيعة والجنود األسرى     

 اإليرانيـة   –إيران خالل فترة الحـرب العراقيـة        

وخالل االحتالل الذي قادتـه     .  ١٩٨٨ – ١٩٨٠

الواليات المتحدة ، وخالل اإلجراءات الحكوميـة       

 ٢٠٠٣الصارمة لمنع مجاميع الميليشيات في عام       

 مقاتل قـوي    ١٠٠٠٠غيرت الميليشيا المؤلفة من     

عمار عادة اإل  بدر الى منظمة بدر إل     لواءاسمها من   

قـت  أبلقـد   . والتنمية وتعهدت بنـزع سـالحها       

ى كل حال ، على سالحها ، وتعمل        المجموعة ، عل  

مناطق التى تسيطر عليها الـشيعة فـي        الاليوم في   

جنوب العراق ، حيث عدد من الحكومات اإلقليمية        

يسيطر عليها ممثلـوا المجلـس األعلـى للثـورة          

 وعلنـاً عـن     ةالمجلس يدافع بصراح  . اإلسالمية  

تشكيل منطقة تدار من قبل الشيعة تحتوي تـسعة         

 امقاتلو. النفط في جنوب العراق     محافظات غنية ب  

بدر تواجهوا مراراً مع القوات البريطانية بالسالح       

  . في البصرة وقوات جيش المهدي في المنطقة 

  ين تحصل هذه الميليشيات على تمويلها ؟ أمن 

 زلماي خليلزاد غلبها من إيران ، السفير األمريكي       أ

يقـول  .  فـي آذار بـذلك       الواشنطن بوست   لغبأ

 التي لها روابط    –ء ان المخابرات اإليرانية     الخبرا

قديمة مع قادة المعارضة الشيعية الـسابقة عنـدما         

كان العديد منهم قد نُفي الى ايران في الثمانينـات          

 تزود السالح والمال الى الميليشيات      –والتسعينات  

 ةمن ناحي  ، بدر لواءالمتنافسة مثل جيش المهدي و      

، ى فى العـراق   الستمرار مستوى معين من الفوض    

ومن ناحية ثانية لدعم الشيعة اتباعهم ، ومن ناحية         

  . خراج القوات األمريكية من العراق ثالثة إل

لماذا ال تستطيع الحكومة العراقية تفكيك هـذه        

  الميليشيات ؟ 

مناً مهماً  أيقول بعض الخبراء ان الميليشيات توفر       

د لذلك فالعدي ، في األماكن التي تعج بالعنف الطائفي     

من المسؤولين في الحكومة التي تقودهـا الـشيعة         

ويقول آخرون ان الشيعة    . تدعمهم بصورة صامتة    

الذين يشكلون غالبية السكان العراقيين ، يفـضلون        

 ،  حـزب اهللا فـي لبنـان      الميليشيات ألنها ، مثل     

نها إ. "يعملون كحماة ويوفرون الخدمات األساسية      

، كما  "  للعراق ن الميليشيات سيئة  إن تقول   ألخرافة  

مـساعد أسـتاذ للدراسـات      عباس كـاظم    يقول  

. مدرسة البحرية العليا للعـراقيين      الاإلسالمية في   

هو االختيار بين الفوضـى     ] للعراقيين[ان المشكلة   

  . والميليشيات التي تحميك مقابل ثمن 

ما هي سياسة المسؤولين األمريكـان تجـاه        

  الميليشيات ؟ 

ألمريكية قـد قاتلـت     ن القوات ا  أعلى الرغم من    

بجانب الميليشيات العراقية ووحدات الكوماندوز في 

الماضي ولكن رسمياً تعارض الحكومة األمريكيـة   

و في أوقات مختلفة     وجود الميليشيات غير المجازة   

ن األمريكـان وزارة الداخليـة      و، شجع المـسؤول   

عادة تدريب أفراد الميليشيات وتجنيدهم     العراقية إل 

 للمساعدة في قتال التمرد الذي      – في قوى الشرطة  

 ، مستشار ماثيو شيرمنيقوده السنة ، وفقاً لما قاله 
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 ، كانت   ٢٠٠٤في  . سابق لسلطة التحالف المؤقت     

هناك خطة من قبل الجيش األمريكي للقبض علـى        

ن يتوصل قائد الميليشيا هـذه      أالصدر او قتله قبل     

  .الى هدنة و يعد بااللتحاق بالعملية السياسية 

  تحليل عسكري

 و الــسقوط فــى أمــا الــصمود  إ

  العاصمة هى مفتاح المهمة :بغداد

   ٢٠٠٦ /٢٣/١٠  -وردون غ. ر آميشيل : بقلم 

 بعد ثالث سنوات مـن      – تشرين األول    ٢٢بغداد،  

العنـف  قليل درجة   وتعنيف  محاولة مقاومة تمرد    

المميت في العراق ، تلعب القوات األمريكية آخـر    

  .غداد األمنية خطة ب: أوراقها 

الخطة ستراجع و تصحح وتُعـدل فـي األسـابيع          

ن األمريكان  والقادمة ، حيث يحاول القادة العسكري     

وتصاعد عمليات القتل و زع ن يغيروا من حالة الفأ

  .التهجير القسري والتفجيرات 

ن هنا ال يرون بديالً مناسـباً       وولكن القادة العسكري  

لعنـف عنـد    معقوالً الستراتيجيتهم لوقف شـدة ا     

اال الميليشيات والتمرد والمواجهـات المـسلحة ،        

ومـن  . قمعهم بالقوى األمنية العراقية واألمريكية      

ر من خالل السكان عن طريـق       اصنتثم محاولة اإل  

مشاريع إعادة البناء وتعهدات الحكومـة العراقيـة        

ال توجد خطة شـاملة جـاهزة       . ة  يبصورة رئيس 

  . ذه هي القضية ه. يستطيع الجنراالت األخذ بها 

العاصمة العراقية، كما يحلو للجنراالت ان يقولوا ،        

هي مركز الجذب بالنسبة لمعظم المهمة األمريكية       

يمهم ، اذا ما طغى النزاع الطائفي       يتق. في العراق   

 . يزول سوف   استقرار العراق ن سبب   إبغداد، ف في  

ن تأثير  إذا ما تحسن في بغداد ف     إ ف ،والعكس صحيح 

اية المطاف ، سينعكس فـي األمـاكن        ذلك،في نه 

  .األخرى من العراق 

 غزو العراق ، بدأت القوات األمريكيـة مـن          عند

. خارج البلـد وشـقت طريقهـا نحـو الـداخل          

 هي العمل   ،ةياالستراتيجية الحالية ، بصورة رئيس    

  . من الداخل باتجاه الخارج 

، هكذا الحـظ    " وحيثما تتجه بغداد ، يتجه العراق     "

 ، الذي قاد    يرليتش بيتر   يفتنانت جنرال الموقف الل 

  . القوات األمريكية في العراق 

 – منها الجديد ومنها ليس بالجديـد        –أفكار عديدة   

تناقش في واشنطن ، مثل التقسيم الطائفي للعـراق         

حكومة العراقية الحالية والعديـد   الوالذي تعارضه   (

 .وار العراقي جمع ال وبدأ مباحثات  ;)من العراقيين

وهو ما فعلته الحكومة العراقيـة الحاليـة        (ران  إي

بعض من  ) بالفعل ، بينما لم تفعله الواليات المتحدة      

 ، ببـساطة  ،هذه األفكار يبدو بحاجة الى المراجعة     

  .لعدم وضعه موضع االختبار 

ن االستراتيجية األوسع قد تُعدل ،      إف،وعلى كل حال  

. وال شيء ينفع اذا ما مزقت بغداد تمزيق بيروت          

لمزيـد مـن    لن تأمين بغداد ليس بـشرط كـاف         ا

 خطة  ةاستقرار العراق ، ولكنه شرط ضروري الي      

  . بديلة ال تؤدي بالعراقيين الى الموت 

من الصعوبة رؤية خطة عراقية ناجحـة اذا مـا          

  .فشلت في حماية مواطني العاصمة 

 الثانيـة ،    "معاً الى األمـام   "العملية الحالية سميت    

 الجهد بدأ في تموز بتقليل العنف المرحلة الثانية من

االسم يعكس االفتراض الرئيس من ان      . في بغداد   

الحكومة العراقية ستكون الشريك المـساوي فـي        
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بالـضرورة ،   . لسيطرة على عاصمتها    ل تهااستعاد

تتطلب خطة األمن تقارب عسكري وسياسي موحد       

، طالما ان هدفها ليس هزيمة عدو فـي معركـة           

 النظـام لمدينـة ابتليـت       بـسط خارجية ولكـن ل   

  .بالميليشيات والتمرد 

ولكن النتائج المبكرة للحملة قد أثـارت تـساؤالت         

مهمة عما اذا كانت حكومة رئيس الوزراء نوري        

عدت فعـالً لالمـساك بالمهمـة     أكامل المالكي قد    

  . بصورة فاعلة

جـي ، دي    قال الميجر جنرال    " أنها فترة حاسمة  "

 الرابعة والقائد األقـدم      ، قائد فرقة المشاة    ورمانث

  . للقوات األمريكية في بغداد 

ان لم  . "كما قال " اما ان يغتنموا الفرصة او تفوتهم     "

ن على حكومتنا ان تعيد ترتيـب مـا         إتغتنموها ف 

   " .ت دعوتيليستلك سنقوم بفعله ، و

وحيث أنها ستأخذ عدة اشهر لتأمين الشروع بإعادة        

 المتجـاورين   البناء ألنه سيكون وسط العديد مـن      

ين وهذا ما ستركز عليه الخطـة ، يقـول         عالمتناز

القادة األمريكـان انـه ال يمكـن تقيـيم حيويـة            

لحد . االستراتيجية بصورة مالئمة قبل نهاية السنة       

ي حال ، فهناك نقص فـي المـوارد         أن ، على    اآل

وزارة الـدفاع قـد جهـزت       . وكذلك في النتائج    

لعراقي التـي   كتيبتين من ستة كتائب من الجيش ا      

   . ورمانثطلبها جنرال 

بعض الـضباط   .  وارقام المسألة ليس مسألة أعداد     

العسكريين األمريكان يقولون انهـم يعتقـدون ان        

الجيش العراقي قد يكون اكثر فاعلية من الـشرطة         

. العراقية ، واكثر ثقة من قبل المواطنين المحليين         

تخلت ن العديد من الكتائب العراقية قد       إومع ذلك ف  

اتباع األوامر والذهاب الـى      من   عن مواقعها بدالً  

وفي . بغداد ، وذلك طبقاً لما قاله ضباط أمريكان         

ن إرسالهم الى العاصمة    إالوحدات ف هذه  مثل حالة   

  . او تسريحهم أمر واحد 

بعض قوى الشرطة العراقية التي يستوجب علـى        

 من الميليـشيات ،   للوااألمريكان العمل معهم قد تس    

ى وحدات الشرطة الوطنية العراقية قد سحبت       احد

بالفعل من الشوارع واعد لهـا برنـامج تـدريب          

يقوم االمريكان بمراقبة دقيقة لعـدد      . ادائها لتحسين

من مراكز الشرطه التى كما يقولون قد ارتبطـت         

 ويقدموا تقريراً بذلك للحكومـة      ببعض الميليشيات 

  .العراقية 

ـ ة وراء الخطة    يان الفكرة الرئيس   ن تقـوم   أ تكان

 – ٦٠ لمدة   ة بمسك مناطق مطهر   القوات األمريكية 

. مليات البناء االقتصادي    ع خاللها    تبدأ  يوماً ،  ٩٠

م تسلم القوات األمريكية هذه المناطق الى الشرطة        ث

العراقية ووحدات الجيش ، لكي تتفرغ القطعـات        

األمريكية للتحديات األمنية في مكـان آخـر مـن          

ود القوات العراقيـة الكافيـة ،       ولعدم وج . المدينة  

حال ، هذه العملية قـد بـاءت بالفـشل           يأعلى  

واصبح األمر اكثر صـعوبة لمنـع الميليـشيات         

  . والمتمردين من التسلل الى المناطق المطهرة 

 قـال   " هي الـسالح المرفـوع     ة ان القوة المؤثر   "

نحن نستطيع التطهيـر ولكـن       . ورمانث الجنرال

شخص ما مكانـك لبنـاء      كيف تطهر اذا لم تترك      

القدرات المدنية هناك واالٌ فـسنعود الـى نفـس          

رى انك عندما تسير فـي مكـان        تاالٌ  . المستنقع  

ن عجالت المركبات تطهر الحفر من الماء       إطيني ف 

   .من الحفرة ولكنه يعود اليها عند خروج العجالت 
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ن تأخر الحكومة العراقية في برامجها لتحسين   أكما  

جاري ، المياه والمنشآت الصحية قد      الكهرباء ، الم  

لقد كان متوقعاً ان مثـل      . أعاق ايضاً هذه الجهود     

هذه البرامج العراقية ان تبدأ قبل رمضان ، العطلة         

شهر والتي قاربـت علـى االنتهـاء ،         مدتها  التي  

  . الثاني تشرين وستبدأ في 

وفي غياب برامج عراقية بعيدة المدى ، فقد رعى         

 لتحسين الوضع الـصحي     سيطة ب األمريكان جهود 

سـتوفر فـرص    واصالح الخدمات وهذه البرامج     

عمل وتساعد الطبقات الدنيا من المجتمـع علـى         

  . الكسب 

لو ان   ،اَ سوء زداد كان سي   ربما ومع العنف الطائفي  

األمريكان لم يبذلوا هذه الجهود ولكن عدد القتلـى         

لقـد  .  كان مـؤمالً      حسبما في منطقة بغداد لم يقل    

ورمان ، الذي   ال ث  جثة في قاطع الجنر    ٥٢وجدت  

يشمل بغداد وبعض من ضواحي المدينة شـماالً و         

تشرين ) ١٤(جنوباً خالل األسبوع الذي ينتهي في       

 لألسبوع المنتهـي    . جثة ١٧٦األول ، تم إحصاء     

 جثة ، ان    ١٤٣ تشرين األول ، تم إحصاء       ٢١في  

 جدير بالمالحظة منذ بدأ العملية ولكن       صهناك تناق 

  . زالت االرقام عالية ال

هناك عدد من األفكـار ، تنـاقش فـي اللقـاءات            

الزال األمريكان يـأملون    . الخاصة لوضع خطة    

. قوات عسكرية عراقية إضـافية      بالحصول على     

ويأملون كذلك باقتناع الحكومة العراقيـة بتطهيـر        

. مراكز الشرطة من الميليشيات المتـسربة اليهـا         

   .  قابلة لالشتعالها مناطقهي بدورمناطق العاطلين 

القوات األمريكية  قامت بالفعل بتحويل بعض من        

قواتها الى مناطق جديدة ذات عنف عـاٍل ، وقـد           

كما وتجـري   . تجري المزيد من التعديالت كذلك      

مناقشة تقليص المنطقة العسكرية التي تسيطر عليها 

الفرقة األمريكية التي تعسكر فـي بغـداد والتـي          

 جنوباً نحو مـدن النجـف وكـربالء         حالياًتتوسع  

كوسيلة لزيادة كثافـة القطعـات األمريكيـة فـي          

  . العاصمة 

كما اقترح بعض الـضباط نـصب المزيـد مـن           

والـسماح  . بعض اجزاء المدينـة     لعزل  الحواجز  

هذه الفكـرة   . مراقبة بعض المنظمات في الجوار      ب

 ولكـن   ،الميليشياتالقضاء على   سياسة  تقف ضد   

  . لمسؤولين العسكريين كوسيلة نافعة يدافع عنها ا

 محلهـا فـي      في ان إبقاء الفرقة العسكرية الرابعة    

 من إرجاعها الى الوطن عنـدما كانـت         بغداد بدالَ 

ة يستبدل بفرقة الخيالة األولى قد يزيد بصورة رئيس   

ولكن لـيس   . عدد القطعات األمريكية في المدينة      

لدراسة هناك ما يشير الى ان مثل هذه الفكرة قيد ا         

  . الجادة 

وبالتحليل النهائي ، يقول الضباط األمريكـان ، ان         

ويتطلـع  .  يقع على العـراقيين      من االمور الكثير

تقـوم  لالعسكريون األمريكان الى حكومة المالكي      

خيراً بتفكيـك الميليـشيات وتـدمجها بـالمجتمع         أ

وليس من الواضح ان الحكومة سـتقدم       . العراقي  

لما ان بعض المـسؤولين     على مثل هذه الخطوة طا    

قالوا انه ال يمكن تفكيك الميليشيات   الكبار  العراقيين  

  . حتى يتوقف التمرد السني 

ن األمريكـان ان الحكومـة      وكما يقول المـسؤول   

العراقية بحاجة الى المزيد من التعزيـزات لمنـع         

امتالك األسلحة المحضورة وتسريع عمليات إعادة      

  . مل للعاطلين يجاد فرص العإاألعمار وبرنامج 
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كثر مما  أن جزءاً من المشكلة هي أننا نريد ذلك         إ"

لجهد باورمان ، ملمحاً    ثهذا ما قاله الجنرال     " يفعلوه

يجعـل العـراقيين يتجنبـوا      ن يبذل ل  أ يجب   الذي

ننا بحاجة  إ. "الخالفات الطائفية وبناء عراق موحد      

لقلق على  بايبدءوا  وأن  الى إيقاف قلقهم عن أنفسهم      

" . حـدة الوطنيـة   وحصل على ال  نوبهذا  . العراق

ن نـستمر   أولحين حسم ذلك األمر علينا      "وأضاف  

   ."بالمعركة

الواليات المتحدة تسلم العـراق جـدوالً       

  زمنياً جديداً للدور االمني 

  ديفيد كالود: بقلم 

   ٢٠٠٦  /٢٢/١٠واشنطن 

تضع الواليات المتحدة مسودة جـدول       –واشنطن 

لمعالجـة االنقـسامات    زمني للحكومة العراقيـة     

 في الوضع األمني فـي      اَالطائفية وتبني دوراً اكبر   

  .البالد ، هذا ما قاله مسؤول أمريكي اقدم 

تفاصيل المخطط الكامل الذي سيقدم الـى رئـيس         

 قبل نهاية هذا العام على ان        نوري المالكي  الوزراء

ينفذ خالل السنة القادمة وما بعـدها ، الزال قيـد           

 المسؤولين قالوا انه للمرة األولـى       ولكن. عداد  اإل

يحتمل ان يطلب من العراق ان يوافق على تحديد         

جدول معين لألساسـيات ، مثـل نـزع سـالح           

الميليشيات الطائفية ووضع مقاييس لألداء السياسي      

واالقتـصادي والعـسكري يـستهدف االســتقرار    

  .االقتصادي 

وعلى الرغم من ان الخطة ال تهدد السيد المـالكي          

ـ  –سحاب القوات األمريكية    نإب ن العديـد مـن     إ ف

يرات يالمسؤولين يقولون ان إدارة بوش ستتبنى تغ      

في االستراتيجية العسكرية وعقوبات أخرى اذا ما       

تبنيها او فشل في تنفيذ األمـور       عن  امتنع العراق   

  .الحرجة فيها 

، قدم في البنتاغون ممن يكتبون المسودة       أمسؤول  

يين قد استشيروا عند كتابة     قال ان المسؤولين العراق   

 . قبل نهاية العـام       عليها لتوقيعلالخطة وسيدعون   

حاق بنا  ولكنه أضاف اذا ما فشل العراقيون في اللّ       

" يمنـا ينعيد توجيه تق  "ن علينا ان    إفي هذا المجال ف   

   .لالستراتيجية األمريكية في العراق

وفي تصريح صدر يوم السبت مساءاً قال النـاطق         

 ، لقد كان    ردلماغنيكول   األبيض ،    الرسمي للبيت 

ولكنه لم يحدد أي مـن      " غير دقيقاً   "حساب الزمن   

  .المسؤولين وجدوا ان الوقت غير دقيق 

زلماي  والسفير   جورج كيسي يضع الخطة الجنرال    

 وكذلك كبـار المـسؤولين العـسكريين        خليل زاد 

  .والمدنيين في العراق مع موظفي البنتاغون 

شار األقرب لـدى البيـت      جورج كيسي كان المست   

الحوار عن الوضع في العراق حيـث       عند  األبيض  

وكان هو وخليل زاد    . كثف في األسابيع األخيرة     ت

 في يوم السبت عـن       بالفديو قد اشتركا في مؤتمر   

لقاء استراتيجي مع الـرئيس بـوش والمـوظفين         

ـ دمنهم نائـب الـرئيس      ضب. األقدمين لإلدارة    ك ي

 والجنـرال    راسـفيلد  دونالدوزير الدفاع   و ينيتش

 ، القائد األعلى للقوات األمريكية في       جون ابي زيد  

 رئيس األركان   بيتر بيس الشرق األوسط والجنرال    

  .المشتركة 

يجاد الطرق لجعل العراقيين يخطون     إأننا نحاول    "

الى بر األمان ، وذلك بدفعهم الـى األمـام ، الن            

هذا ما قاله موظـف اقـدم فـي         " . الوقت قد حان  
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أننا ال نستطيع البقاء هناك الـى       "دارة وأضاف   اإل

  ." األبد

ن ، تجنبت ادراة بوش اسـتعمال التهديـد         لحد اآل 

بموعد نهائي للتقدم في العملية ، ان الحديث عـن          

كم على العراق ان    يتطلب تحديد   شروط محددة قد    

 ،يستعجل في تحمل مسؤولية اكبر في حكم البلـد        

. ألمريكيـة   وكم ستكون سرعة انسحاب القطعات ا     

CBS  األخبارية أوردت تقريراً يقول ان البنتاغون 

يدرس هذه األسئلة ، ولكـن التفاصـيل األوسـع          

للخطوط الزلت تحت الدراسة وان النقاط األساسية       

  يفصح عنها   لمقياس األداء التي يجري دراستها لم     

  .بعد 

أننا ننسق مع العراقيين منذ اشـهر بسلـسلة مـن           

أخذوا بها لفرض المزيد من     اإلجراءات يمكن ان ي   

السيطرة على بلدهم ، هذا ما قاله الناطق الرسمي         

ولتشكيل قواعـد لميثـاق     "للبيت األبيض وأضاف    

  " .االماموطني بين كل الجماعات في العراق باتجاه 

محددة التي ينبغي علـى  الخطوات اليجاد  إان فكرة   

 قد بينها الموظفون األقدمون     ، بها المالكي ان يأخذ  

شرط عـدم   بين يدعمون الخطة ولكنهم تحدثوا      الذ

ان رغبتهم في مناقشة خطـة لـم        . ذكر أسماءهم   

 على األقل   ،عزمهم  ظهرقد أ ، كتمل مسودتها بعد    ت

 اإلدارة جانـب    المرونـة مـن      الظهـار  ،جزئياً

 علـى توصـيات     لتأثير مسبقا ، وربما ل  ةاالمريكي

مجموعة الدراسة الخاصة بالعراق المـشكلة مـن        

 والمـسؤولة   جيمس بيكر ، والتي يرأسها    الحزبين  

مـن  . العـراق   عن  عن تشكيل ستراتيجية جديدة     

توصيات في نهاية هذا العام او      الالمتوقع ان تصدر    

  .بداية العام القادم 

دفع اإلدارة اقرب الى الفكرة التي يـدافع        الخطة ت و

والتي تدعو الى تحديد موعد     . عنها الديمقراطيون   

للقطعات األمريكيـة مـن     نسحاب مرحلي   إللبدء ب 

جبار الحكومة العراقيـة لحـل      العراق كطريقة إل  

  .من المسؤولية ن تأخذ المزيد أانقساماتها الداخلية و

ـ ان اإلحباط يتزايـد بـين        ضباط العـسكريين   ال

األمريكان األقدمين والموظفين المدنيين في العراق      

 السيد المالكي لفشله للتحـرك       بشأن وفي البنتاغون 

مة ضد الميليشيات الـشيعية وعلـى       بصورة حاس 

وحتـى التهديـد    . الجهات األخرى بشكل أوسـع      

تواجـدها   اإلدارة تقييم  بموجبه   الضمني الذي تعيد  

هكـذا قـال    . في العراق ربما لن يكـون كافيـاً         

  .مسؤولون اقدمون 

في بغداد ، يراقب القادة العراقيون المناقشات عن        

ياسي كثب ويعبرون عن حراجة تنامي الضغط الس      

  .في الواليات المتحدة لسحب القوات 

التوتر بين واشنطن وبغداد وصل الى نقطة جديدة        

 الـذي   المالكيفي يوم االثنين عندما اتصل السيد       

 ليحـصل   بوشتولى المسؤولية في مايس بالرئيس    

على تأكيدات على عدم نيه أمريكا في تجريده من         

وبعد المكالمة أعلن البيـت األبـيض ان        . منصبه  

  .السيد بوش قد تعهد بدعم كامل للعراق 

 الى مناقشة بشأن مقياس     رامسفيلدشار السيد   أوقد  

األداء في يوم الجمعـة فـي المـؤتمر الـصحفي           

للبنتاغون الفتاً النظر الـى ان الـسيد خليـل زاد           

يعملـون حاليـاً مـع الحكومـة         "يوالجنرال كيس 

ساسـية مثـل    أيرات  يالعراقية لتطوير مجموعة تغ   

جوانب مهمـة مـن      تسلم   قدون بإمكانية   متى يعت 

  " .المسؤولية
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لقد أكد على أهمية نقل المزيد من مسؤوليات األمن         

. كمـا قـال     " انه بلدهم   . "والحكم الى العراقيين    

 نسيتوجب عليهم ان يحكموه ، وسيتوجب عليهم ا       "

 يفعلوا ذلك   نيوفروا األمن له ، وسيتوجب عليهم ا      

  .ً  جالآعاجالً وليس 

توقعاتـه   قلل من    لسيد رامسفيلد سرعان ما     ولكن ا 

، ةوقد ال نستطيع اجراء تغييرات اساسـي      : وآماله  

وفي بعـض الحـاالت      ، وقد يكون الوقت متأخراَ   

وفى حاالت اخرى عنـدما نحقـق هـذه         ، مبكراَ

التغييرات نجد أن علينا العودة ثانية الـى الـوراء          

   . "لتغيرها ثانية

ي مقياسها الخـاص    ومة السيد المالك  كلقد أعلنت ح  

لألداء ، بـضمنها تأسـيس آليـة لنـزع سـالح            

في هـذا األسـبوع، قامـت      . الميليشيات الخاصة   

الحكومة بإقصاء عدد من قادة مغـاوير الـشرطة         

ولواء حفظ النظام ، وكالهما كان قد تعرض للنقد         

بسبب اختراقه من قبل الميليشيات الشيعية بصورة       

يادات العليا في خطوة أولى واسعة ضد القككبيرة ، 

  .قوى الشرطة غير المنضبطة 

 العنف في بغداد واألمـاكن األخـرى        تعاظمولكن  

مؤخراً قد ازداد بشكل كبير او بأعلى مما وصـل          

يقول المسؤولون األمريكـان ان     . اليه سابقاً بكثير    

أحد الخطوط المقترحـة كانـت إعطـاء الجـيش          

العراقي الدور القيـادي فـي األمـن الـداخلي ،           

  .فيض دور وحدات الشرطة وتخ

لقد أكدت إدارة بوش على بناء الشرطة هذا العـام          

بشكل يستطيع معه اخذ الدور الرئيس في تـوفير         

التـنقالت قـد تعتبـر       . األمن في عدد من المدن    

اعترافاً آخر على ان ازدياد العنف الطـائفي فـي          

بغداد واألماكن األخرى قد اظهر مشاكل عميقة مع        

ة والتي كانت تالم من قبـل       بعض وحدات الشرط  

  .السنة لتنفيذها هجمات طائفية 

لقد وقعت االستراتيجية األمريكية في العراق فـي        

 هذا األسبوع بسبب الهجمات التي تنفـذها        فوضى

ميليشيات شيعية في العمارة ، وهي مدينة جنـوب         

وبسبب اعتراف الناطق الرسمي العسكري     . بغداد  

   .تعثرتتأمين بغداد قد األمنية لاألمريكي بأن الخطة 

وفي خطابه المذاع يوم السبت ، أكد السيد بوش ان          

 في تخطيطها وستجري كـل      ةاإلدارة ال زالت مرن   

   ".  للنصريرات الضروريةيالتغ

الذي تغيـر   "وأضاف ان هدف النصر لم يتغير و        

قادتنا فـي   . هو التكتيكات المستعملة لتنفيذ الهدف      

فهمهـم وإدراكهـم    ستمرار  إارض الواقع يعدلون ب   

  " .للواقع لكي يسبقوا العدو وخصوصاً في بغداد

ن انهم الزالوا يتحاورون عما ينبغي      ويقول المسؤول 

إدخاله في قياس األداء والفتـرة التـي ينبغـي ان           

الخطة من المحتمـل ان     . تعطى للعراقيين لتنفيذه    

تشمل عدد من الوزارات العراقية ، بما فيها وزارة         

لية والدفاع التي تكـافح مـن اجـل         المالية والداخ 

تخفيض درجات الفساد وتقديم افـضل الخـدمات        

  .ن واألساسية كما يقول المسؤول

 يأمل في نهايـة     هقال الجنرال كيسي هذا الشهر ان     

و سـبعة محافظـات تحـت       أالسنة ان تكون ستة     

. حالياً ، اثنان منها فقط      . سيطرة اإلدارة العراقية    

من الخطـة خطـوط     ض من المحتمل ان تت     ان كما

 القواعد العسكرية األمريكية كما قـال       لتسليمزمنية  

  . ن والمسؤول
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ليـه  إان القرار بشأن المدى الذي ينبغي الوصول        

كتابة المسودة من المحتمل ان يتـأثر بقـدرة         عند  

. يستطيعون تنفيذه   على ما   السيد المالكي ووزراءه،  

 ولكن المسؤولين األمريكان يناقشون ما اذا ينبغـي       

 المـسؤولين   ه مـن   ينبغي تبديل  ن الذى مو ،هتحديد

العراقيين الذين يعتبرون غير أكفاء او فاسـدين ،         

كما يدرس المـسؤولون    . كما قال أحد المسؤولين     

جدوالً زمنياً لوزارة الدفاع العراقية لوضع نظـام        

مناسباً للرواتب ، واإلطعام ، وتجهيزه بالمعـدات        

ـ          راف وهو عمـل الزال يخـضع لمراقبـة وأش

المستشارين األمريكان الى حد بعيد وينفذ من قبـل   

المقاولين الذين ال ينجز بعضهم عملهـم بـصورة         

  .ن وجيدة ، كما يقول المسؤول

  : تت والعراق : وبردورفر أ 

  ختالف التشابه واإل

  رتزمان، محرر مستشاريوغبرنارد : أجرى المقابلة 

وبردورفر، رئيس المعهد أدون : جرت المقابلة مع

مدرسة جامعة جونز هوبكنز ،  في  الكوري–األمريكي

  تز للدراسات الدولية المتقدمة ني أتشبول 

٢٠٠٦ / ١٠ /٢٣   

  

 ، خبير في الشؤون اآلسـيوية ،        وبردورفرأدون  

 ونتائجه الـسياسية    "تت " مهماً عن هجوم   كتب كتاباً 

نقطة التحول فـي    ! تت  "على الواليات المتحدة ،     

نحـسار  إيقول على الرغم من     " . الحرب الفيتنامية 

ـ         ن إالدعم للحرب العراقية في الواليات المتحدة ، ف

 الـذي   "االنفعال الـداخلي   "الوضع الحالي ينقصه  

 ١٩٦٨أحدثه هجوم تت في الحرب الفيتنامية عام        

 الى عـدم    ن جونسون وندي ل والذي أدى بالرئيس    

  .الترشيح ثانية 

ن ، بالنسبة للعراق لن     وبردورفر انه لحد اآل   أيقول  

 المشابهة للهجوم المفـاجئ     "الـصدمة  "تحصل هذه 

ن تـشنه عـام     أالذي استطاعت القوات الشيوعية     

 ، كما ان الشعب األمريكي لم يطلب منـه          ١٩٦٨

كما لم يحصل تجنيد    . دفع ضرائب إضافية عالية     

اذا ما كلفت الحرب العراقيـة أفـراد        . "عسكري  

الشعب تكاليف مالية عدا ما تـضيفه الـى عجـز           

ن ذلك األمر يـدعو إلثـارة       إالميزانية القومية ، ف   

واذا ما  . "، كما يقول    " االحتجاج من عامة الشعب     

جرى تجنيد المواطنين االمريكان للخدمة العسكرية      

تقد انه سـيكون هنالـك شـعور        في العراق ، فأع   

 "  . داخلي مختلف عن الحرب

 –في األيام األخيرة وردت مقارنات في الصحافة        

 –و في الحقيقة  الرئيس بوش أشار بنفسه الى ذلك 

 ١٩٦٨بين الموقف في العراق اليوم والموقف عام        

 في فيتنام من قبل القـوات       يعقب الهجوم الرئيس  

  في   ت والتي قاد  "عطلة تت "الشيوعية خالل فترة    

 ن جونسون ونديلن يعلن الرئيس    أنهاية األمر الى    

بعد شهرين من ذلك الهجوم انه سوف لن يـشارك          

 ةفي سباق إعادة االنتخاب للرئاسـة لتلـك الـسن         

، وهو كتاب رئيسي في     ! وحيث انك مؤلف تت     .

ن تصف لنا كيف كانـت      أفهل لك   تلك الفترة ،    

 " تـت  "األجواء في حينها وما كانـت نتـائج       

  الحقيقية ؟ 
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انها مقارنة طريفة ، ولكن المقارنـات التاريخيـة         

ففـي حالـة    . حياناً مظللة   أبالتأكيد ليست دقيقة و   

فيتنام ، كان هناك انهيار شامل في الدعم األمريكي         

للحرب بدأ في الصيف الذي سبق ، عندما طلـب          

 بالمائة  ١٠الرئيس جونسون زيادة الضرائب بنسبة      

بهـذا  . لكـي تـدفع للحـرب       على دخل كل فرد     

جراء بدأ الـدعم الـشعبي للحـرب بـالتقلص          اإل

   .ضمحالل السريعواإل

لقد كان رد فعل جونسون لذلك ، بـأن ادعـى ان            

الحرب أصبحت قريبة من النصر ، ومـن بـين          

ولـيم ويـست    األمور األخرى استدعى الجنرال     

 ، القائد األمريكي في فيتنام للتحدث فـي         مورالند

وقـال فـي    ،  القومية في واشنطن   نادي الصحافة 

  .ان نهاية الحرب قد بدأت بالظهور باألفق ،المقابلة

 في القتـال فـي      اَلقد كان هناك في الحقيقة هدوء     

حينها ، ولكن مالم يكن األمريكان يعرفوه هو  ان          

هذا الهدوء كان بسبب ادخار الجانـب الـشيوعي         

   .لموارده ليحشدها لهجوم تت 

 عنيفة للبلد الذي كان قد      لقد كان هجوم تت صدمة    

  . ن تنتهي أُأخبر ان الحرب على وشك 

لقد شنت القوات الشيوعية ، من قوات الفيتنـاميين         

سـموه ،   أالشماليين والفيت كونج الجنوبيين مـا         

هجوماً مفاجئاً متزامناً على كل عاصمة إقليميـة ،         

بل وعلـى كـل قاعـدة وفـي         . وعلى كل مدينة    

 يلقد بدأ ما سـم    . جنوبية  سايغون عاصمة فيتنام ال   

كانون ) ٣١(كانون الثاني و    ) ٣٠(بهجوم تت في    

  . ١٩٦٨الثاني من عام 

  

  

   كان رد الفعل في الواليات المتحدة ؟ ذاما

ال شـيء   . لقد أفزعت وصدمت الشعب األمريكي      

اذا مـا   . ن  منها يشبه ما جرى في العراق لحد اآل       

، انقلب الشيعة على المنطقة الخضراء في بغـداد         

 وقـد تـم تغطيـة       .عند ذاك سيكون التشابه وارداً    

الهجوم بالتلفزيون ، الذي كانت له أهمية كبيرة الن         

يت عبر المحيط الهادي كان قد بدأ منذ اشهر         الالست

فـي   ،لذا فقد اصبح للمرة األولى    . قليلة قبل ذلك    

 المتزامنة ممكنا   –الحقيقة ، كتابة التقارير القريبة      

ية قريبة ، وكانوا يرسلون     لعدم وجود محطة أرض   

ولكنهـا  . الفلم الى طوكيو حيث المحطة األرضية       

كانت تبدو متزامنة وفورية كما لم يحدث ذلك من         

لقد كان االنطباع لدى الشعب األمريكي انهم       . قبل  

يرون الفعاليات العسكرية بصورة حية ونقل مباشر       

ولكـن  . حداث حجم الصدمة    إوقد ساعد ذلك على     

نـا مقتنـع    أ ، الصدمة الحقيقية كانت و     في الحقيقة 

ن الشعب األمريكي فقد الثقة بالحرب ثـم        إبذلك ،   

ثـم  " ان كل شيء على وشك االنتهاء     "عندما ُأخبر   

لقد كانت في الحقيقـة     . بعد ذلك جاء هذا الهجوم      

لقـد  . هزيمة في ميدان القتال للقوات الـشيوعية        

ا تمكنوا من شن هذه الهجمات ، ولكنهم لم يتمكنـو         

من اإلمساك بأي شيء ألكثر من يوم او يـومين ،           

واحياناً اقل من ذلك ، ماعدا بالنسبة لمدينة فيتنـام          

  . يوماً ٢٥لمدة المركزية هيو التي سيطروا عليها 

لقد كان كالنا ، انا وانت، مراسـالن فـي ذلـك            

الوقت، واتذكر انه في واشنطن ، أصـر وزيـر          

 لجانب  اَارالخارجية ، دين رسل ، ان الحرب انتص       

 من ناحية الخـسارة     اَالحلفاء ، واعتقد انها انتصار    

البشرية الن الفيتناميين الشماليين عانوا من خسائر       

  . فادحة 
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هذه نظرة تاريخية من زاوية معينة ،       . هذا صحيح   

بمعنى انها هزيمة بالمعنى العـسكري للفيتنـاميين        

هم أولكنها كانت هزيمة    . الشماليين والفيت كونج    

دارة جونسون وحكومة   معنى السياسي بالنسبة إل   بال

الواليات المتحدة ، وذلك ألنها ساهمت بقوة بفقدان        

بـدأ  ، ومنذ ذلك الحـين فـصاعداً     ، الدعم للحرب 

لقد كان التساؤل عـن     . السقوط يتحدد بشكل حقيقي   

لقد انسحب جونسون من    . كيفية إنهاء هذه الحرب     

 انـه    قـائالً  كـسون يارد ن تشريوانتخب  . السباق  

وحالمـا انتخـب    " بسالم وشرف "سينهي الحرب     

ن يبـدأ  أكانت الطريقة الوحيدة له في تعزيز الدعم   

لقـد كـان يـسحب      . بسحب القطعات األمريكية    

مجموعة من القطعات األمريكية كل بضعة اشـهر        

ثـم انهـارت حكومـة       . ١٩٧٢نتهائهاعام  إحتى  

 تحت ضغط الغزو جيرالد فوردسايغون أثناء إدارة   

   .١٩٧٥فيتنامي الشمالي عام ال

كم كان عدد القوات األمريكيـة فـي فيتنـام          

   ؟ ١٩٦٨الجنوبية عام 

 ووصـل الـى أعلـى       ٥٠٠٠٠٠لقد كان بحدود    

مستوى ، في الحقيقة ، في وقت مبكر مـن عـام            

، في خطابه الذي أعلـن فيـه        جونسون . ١٩٦٩

انسحابه من السباق،أعلن سياسة إيقـاف قـصف        

بدأت بعد  ،  طلب محادثات سالم     فيتنام الشمالية،ثم 

   .١٩٧٣ذلك بقليل،مع انها لم تنجز شيئاً حتى عام 

أي تشابه اليوم مع العـراق ؟ مـن          هل ترى 

 عـدم رضـاه عـن       إنناحية الرأي العام ، ف    

 هناك تظاهرات   تزدياد، ولكن ليس  إالحرب في   

في الشارع كنتيجة لذلك ، كما ال يوجد نفـس          

  ك ؟ هل ترى ذل. رد الفعل العميق 

كال ، ليس لديك ذلك االنفعال الهائل فـي الـداخل           

مثل الذي كان لديك خالل حرب فيتنام وخالل فترة         

واحد منهـا ان هنـاك      . تت ، وهناك أسباب لذلك      

أناس ينتقدون إدارة بوش لعدم طلبه أية تضحيات ،         

ن أ طلـب تـضحيات ،       جونـسون ولكن الرئيس   

اد ذلك  وقد ق . يدفعوا ضرائب إضافية على دخولهم      

لقد كان استنتاجي   . الى بداية سحب الدعم للحرب      

ان الشعب األمريكي كان راغباً ان تكـون هنـاك          

ن يروا الناس تقتل ، ولكنهم أحرب ، كانوا راغبين 

   .جل ذلكأن يدفعوا المال من ألم يكونوا راغبين 

وثانياً ، كان هناك مع ذلك تجنيد للخدمة العسكرية         

خرين امعات والشباب اآل  ثر على طالب الج   االذي  

وقد . ن يخدموا في القتال في فيتنام       احيث يحتمل   

وحتـى مـع    . ثار هـذا  المعارضـة للحـرب         ا

ن حصة الشعب األمريكي    إ جندي ، ف   ٥٠٠٠٠٠ال

والتي كانت في الحقيقة ، مشاركة جـسمانية فـي          

كانت الى حد ما صغيرة ، لكن الجميـع         ، الحرب

لذي بعمر سن   كانوا يشعرون بها ، الن الشخص ا      

ن ،  اآل. التجنيد لم يكن يعلم ابداً ان دوره سـيأتي          

انـه   .بالتأكيد ، ليس لديك شيء من هذا القبيـل          

وال أحد معـرض    . جيش صغير من المتطوعين     

  .لخطر التجنيد 

وهناك عوامل أخرى ايضاً ، ولكني اعتقد ان هذين         

اذا ما كلفت الحـرب النـاس       . العاملين هما األهم    

ير ما تضيفه علـى العجـز القـومي ،          األموال غ 

واذا ما سحب . فستجد الناس يحتجون في الشوارع   

المزيد من الجنود ليخدموا في العراق ، فأعتقد ان         

   .الشعور المحلي عن الحرب سيختلف تماماً

عدم بفلنتحدث قليالً عن قرار الرئيس جونسون       

لقـد نقلـت    . إعادة ترشيح نفسه لالنتخابات     
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نـا وبقيـة    ا، ولقد فزعـت     خطابه في حينها  

ن ألقد كان من المحتمـل      . الصحفيين اآلخرين 

   ، االٌ تعتقد ذلك ؟ وزيف

لقـد كانـت    . في الحقيقة ، من الصعب قول ذلك        

هناك معارضة كبيـرة للحـرب وكـان خـصمه          

وكان . كان ذلك واضحاً تماماً      . كسونيارد ن تشري

. كسون قد خطط بصورة صحيحة للتعامل معه        ين

 هناك أدلة كثيـرة تـشير الـى سـقوط           لقد كانت 

 مختلفـة  اَلقد قال اشياء .  ، حتى قبل تت      جونسون

لقد كان خائفاً من نوبـة قلبيـة        . ألناس مختلفون   

وكان قد أصيب بنوبة سابقة عندما كـان        . اخرى  

ثناء وجوده  أسيناتوراً وكان يخشى اإلصابة بأخرى      

ب عتقد جازماً ان فيتنام هي السب     أولكني  . باإلدارة  

الذي جعلته يتخذ قراره النهـائي بـالخروج مـن          

  .السباق 

فقد . بوشن فيما يقوله الرئيس      اآل اَان هناك أصداء  

 ، مثل بوش ضـد النـاس الـذين          جونسونكان  

نقاتلهم هناك  "ن  أما  إخذ موقفاً   أوقد  " يفرون هرباً   "

ن نقـاتلهم فـي الواليـات       أن يكون علينـا     أما  إو

ضحك ان تفكر بذلك ،     ن من الم  يبدو اآل ".  المتحدة

اوجـد  ، ولكن العداء الجماعي لمناهضة الشيوعية    

 فيتنامياً شمالياً سيقود الى سيطرة      تصوراً ان نصراَ  

الشيوعية على كافة بقية منطقة جنوب شرقي آسيا        

ن مجمل  إبالنسبة لي ، ف   . ومن يعلم اين سينتهي     . 

حرب فيتنام ، بقصصها المؤلمة لما حـصل فـي          

يصها ببضعة جمل قيلـت للخبيـر       فيتنام يمكن تلخ  

 فام فان    ، من قبل   بيرنارد فل الفرنسي في فيتنام ،     

 ، الذي كان رئيس وزراء فيتنـام الـشمالية          دونك

 ، قبـل  ١٩٦٢ عام هوشي منه والرجل الثاني بعد    

 التصعيد الـرئيس    جونسونثالث سنوات من شن     

 كان للواليات   ١٩٦٥قبل عام   . للقوات األمريكية   

قليل من مئات المستشارين العسكريين     المتحدة عدد   

 .في فيتنام الجنوبية 

األمريكـان ال   " ،   لبرنارد فول  فام فان دونك   قال  

يرغبون في حرب طويلة غير حاسمة ، وان هـذه          

ننـا  إستكون حرب طويلة غير حاسمة ، لـذلك ف        

لقد تعب  . وهذا ما حدث فعالً     " . سنربح في النهاية  

ن أها  و أستطيع      يأس من  والشعب األمريكي منها    

 . من هذه النزعات في الوضع الحالي        اَرى بعض أ

، لم تكن هناك مقاومة في البداية للقوات األمريكية       

اثناء دخولها الى العراق وقلب نظام صدام حسين ،   

ن ، وبعد مرور عدة سنوات ، يرى الناس         ولكن اآل 

، صراعاً مريراً بين الـشيعة والـسنة و آخـرون         

 ، والواليات المتحدة     متصاعدةَ  أهليةَ اَويرون حرب 

ن الدعم  أعاجزة عن فعل الكثير لها ، والشك في         

انهـا مـرة    ، للحرب قد تقلص الى نقطة مختفيـة      

فـام  كما قال   " حرب طويلة غير محسومة   "اخرى  

   .فان دونك

  .ن أنسى هذا القول أ جداً ، كدت اَ ممتازاَنه تشابهإ

ك كما قلت سابقاً ، ليـست هنـا       . الموقف مختلف   

في حالتنـا   . مثل ما حدث في تت      . صدمة قوية   

ليس هناك االّ عدد مـن المواعيـد النهائيـة          ، هذه

ن إومع ذلك ، ف   . الفاشلة وأخبار سيئة من العراق      

  .          صغر مما هو في فيتنام أالرقم 

هذا الشهر ، والذي يعتبر شهراً سيئاً جـداً ، قتـل            

ام كان لدينا    في الخدمة ، ولكن في فيتن       أمريكياَ ٧٨

  .المئات والمئات من القتلى في األسبوع 

كثر أحسناً ، مجموع القتلى األمريكان في العراق        

  . شخص بقليل ٣٠٠٠من 
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في فيتنام كان عدد القتلى في الشهرين الذين اعقبا         

كثر من هذا العدد ، وكـذلك بالنـسبة          أ هجوم تت 

للحرب ككل ، العدد الرسـمي المـستعمل عـادة          

ي الحقيقة ، عدد اإلدارة الفيدراليـة       و ف  .٥٨٠٠٠

  . قتلوا في العمليات ٤٧٠٠٠هو 

  هل أمريكا في العراق لتبقى ؟ 
     ستيفن ميتز و لورنس آورب: المشارآون في النقاش

   ٢٠٠٦/ تشرين األول  / ٢٣ث في حّد

يعتقد بعض الخبراء ان الواليات المتحدة تنوي          

 طويل المـدى فـي       لها يجاد موطئ قدم عسكري   إ

ان إنـشاء   .  لزيادة تأثيرها في المنطقـة       ،العراق

ت آمليون دوالر واربـع منـش      ٥٩٢سفارة بمبلغ   

بينما يقول آخرون   .  شكوكهميؤكد  " ثابتة"عسكرية  

ان هذه األمور هي رد فعل من البيت األبيض تجاه          

االهتمامات األمنية وسوف تنسحب حالما يـستتب       

. االستقرار وتشكل حكومة وحدة وطنية بشكل ما        

مركـز التقـدم     زميل اقـدم فـي       ،لورنس كورب 

عهد الدراسات  م ، رئيس    يتزوستيفن م  ،   األمريكي

 مزية الوجـود العـسكري       ، يناقش  االستراتيجية

  .طويل األمد في العراق

  
  ٢٠٠٦ تشرين أول ٢٣ - لورنس كورب

يـرات فـي    ي على صواب في ان أي تغ      ستيفنن  إ

 ،لسياسية في العراق ينبغي ان تبدأ من حيث نحن        ا

وليتنا األخالقية ينبغي   ؤوان مصالحنا القومية ومس   

ولكنه مخطئ عندما يقول ان     . ان تحدد إجراءاتنا    

 والذي  ،إعادة انتشار قواتنا على مراحل من العراق      

 شهراً من غزونا ونترك القـوات       ٥٨سيكتمل بعد   

  . هذه المعايير المتبقية في المنطقة لن ينسجم مع

كما انه من غير الصحيح ان ال يكون قرارنا حول          

. مغادرتنا العراق جزءاً من استراتيجيتنا األوسـع        

كون يفي الحقيقة ، قرارنا بشأن العراق ينبغي ان         

ــتراتيجية  ــن االس ــزءاً م ــا ان . ج ــاً كم تمام

يرات سياسية  ياالستراتيجية األوسع جعلتنا نقوم بتغ    

نسحابنا من فيتنام والتخلي عن     إ ك مفاجئة دراماتيكية 

م  ، لـذا     ألانا التايوانيين واالعتراف بالصين     ئحلفا

  .علينا تغيير المسار فوراً في العراق 

 لعبنـا   أوومالم نكن قد حررنا أنفسنا من فيتنـام ،        

الورقة الصينية ، ما كان للحرب الباردة ان تنتهي         

 وفي الحقيقة ، ببقائنا نخوض فـي        .عندما انتهت   

ننا سنرتكب ذات األخطاء التـي      إستنقع العراق ف  م

ان ومن الواضح    . ارتكبها السوفيات في أفغانستان   

م بقدرة الحكومة العراقية علـى حـل        تهعلينا ان ن  

مشكلة االنقسامات الداخلية وتحمـل المزيـد مـن         

ن قدمنا لهم بالفعل وقتاً  كافياً  ولكننا اآل.المسؤولية  

 الـضغط علـيهم      ومالم يسلط بعض   ،إلنجاز ذلك 

نهم سيستمرون باسـتعمالنا    إبتحديد موعد معين ، ف    

وزيـر  . كعكازة لتجنب اتخاذ الخيارات الـصعبة       

 وضع األمور في نصابها     دونالد رامسفيلد الدفاع    

. نه بلدهم   إ" ٢٠٠٦  تشرين األول  ٢٠عندما قال في    

سيستوجب عليهم حكمه ، سيستوجب عليهم توفير       

م فعل ذلك عاجالً غير     األمن له ، وسيستوجب عليه    

   ."جلآ

قل للتمرد  أن مغادرتنا العراق ستعني كذلك دعماً       إ

في العراق وان مجاميع الجهاديين المتطرفين ستفقد      
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 على  فنستيوبالوقت الذي كان فيه     . أداة تجنيدها   

ا ،  وصواب من ان الجهاديين سـوف لـن يهـدؤ         

 ة للتعاملئفسيكون لنا المزيد من القوة العنيفة والهاد

 واخيراً ،   .معهم حول العالم حالما نبدأ باالنسحاب     

ؤدي الى  تن إعادة االنتشار من العراق سوف لن        إف

تراجع األهداف النووية لكورية الشمالية ، ولكنهـا        

ــسكرية  ــارات الع ــد مــن الخي ســتعطينا المزي

 .عامل معهم توالدبلوماسية لل

  
  ٢٠٠٦تشرين أول  ٢٠ - ستيفن ميتز

  في قرار التدخل في العراق مهماً ألمريكا     تقييم  ن  إ

 ،د إطار استراتيجيتها األساسـية المـستقبلية      يتحد

ولكن ينبغي ان ال تقرر كم علينا ان نتحرك الـى           

ميـة  ان مـصالحنا القو   . األمام في العراق نفـسه    

نحـن  . فعل ذلك   تومسؤولياتنا األخالقية يجب ان     

  . حيث نحن بغض النظر كيف وصلنا الى هنا 

وبنفس الطريقة ، فمن المهم ان نفهم تأثير التدخل          

األمريكي في العراق على تنقل الجهـاديين عبـر         

 . وكوريا الشمالية   إليرانالبلدان والطموحات النووية    

رتباط بالعراق عام    قضية فك اال   ولكني ال اعتقد ان   

 سيسبب خفض حركة انتقال الجهاديين عبر       ٢٠٠٧

األمم او يشجع إيران وكوريا الشمالية ان تتخلـى         

  . نحن حيث نحن . عن طموحاتها النووية 

 ان الهدف النهـائي هـو       وانا نتفق الري  اعتقد ان   

 عراق ديمقراطي أي غير معتمد على       االستقرار و 

السؤال هـو كيـف     و. القوة العسكرية األمريكية    

  نصل الى ذلك ؟

شكل ومدى  الذي ينبغي أن يحدد     وال نتفق على ما     

عتمـد علـى    يأن    هل ينبغـي   .التدخل العسكري   

و علـى اجـراءات     الموقف االمني في العـراق      

ي ان يعتمد على النتيجة      هل ينبغ  ؟ة المنتخب ةالحكوم

  ا من اجلها ما يكفي من األموال والدماء ؟ التي بذلن

ن االنسحاب العسكري التدريجي المعتمد     يبدو لي ا  

على جدول زمني نضعه نحن بدالً مـن الموقـف          

األمني او إجراءات الحكومة المنتخبة سيكون لـه        

  : ذا ما كناإ أهمية استراتيجية في حالة 

نحن نعتقد ان الحكومة العراقية المنتخبة لها        •

القدرة على حل النـزاع وان انـسحاباً امريكيـاً          

  .ل ذلك سيدفعها لتفع

 وسـوف   ، يبحث عـن   نحن نعتقد ان التمرد    •

 عمتنيقبل بدور في العملية الديمقراطية ولكنه سـي       

  .التواجد العسكري األمريكي بسبب  فعل ذلك عن

لم نعد نهتم بما يحدث للعراق ونرغب حتى         •

 وكارثـة   ة المروع في المزيد من  الحرب األهلية     

إنسانية او نصر للتمرد كامل او جزئي ، العـودة          

الى الفاشستية ، او فتح التدخل من دول المنطقـة          

    .وضجيجها لدعم حلفاءهم العراقيين وعمالئهم 

أتـذكر   . الحاالت نريدها ال اعتقد ان أي من هذه    و

ان الديمقراطية أسوء   "لقد قال مرة     . تشرشلقول  

 مكني" .  فضالً عن الباقي   …شكل ممكن للحكومة    

ة األمريكية في   الستراتيجيمن ا  هذه الفكرة    استنتاج

ان دعم الحكومة المنتخبة على أمل أنهـا        . العراق  

 الكفاية لتقف على     وستصبح قوية بما فيه    ،تستطيع

  .قدميها هي أسوء سياسية ممكنة 
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  ٢٠٠٦ تشرين أول ١٩ - لورنس كورب

قطعـات  بألننا غزونا العراق ألسـباب خاطئـة و       

ـ        ن الواليـات   إعسكرية غير كافية لتأمين البلد ، ف

كما الحـظ   . يارات جيدة     خ  نآلاحدة ليس لها    المت

لـو انـك أخبـرت      . س فوكويامـا    سيفرانذلك  

 و  قتيـل  ٢٨٠٠األمريكان بأن المشكلة سـتكون      

 بليون دوالر لتكـون فـي       ٤٠٠ جريح و  ٢٣٠٠٠

ص  شخّ .من هذا االمر   ناضحكل ،العراق انتخابات 

  ." اإلخفاق التام" ب  حملتنا العسكريةكسيتوماس ر

 عندما يقول فوائد استراتيجيتنا في       على حق  ستيفن

العراق ينبغي ان تتوازن مع الكلفـة وان موعـداً          

يتماشى مع  معيناً لالنسحاب سيكون له معنى عندما       

لعراقيين والمـصالح   تجاه ا المسؤوليات األمريكية   

ولكنه مخطئ عندما يستنتج ان     . القومية األمريكية   

معينـاً  الفوائد تعادل التكاليف وان تحديد موعـداً        

الستراتيجية االنسحاب او إعادة االنتشار لن تحقق       

 مـصالحنا   يتماشى مـع  ال  ومسؤولياتنا األخالقية   

وعلى الرغم من الثالث واربعين شـهراً       . القومية  

خـالل  . ن الموقف يزداد سـوءاً      إمن االحتالل ف  

السنة الماضية ، عدد الهجمـات علـى األفـراد          

فـي  . بوع   باألس ٨٠٠األمريكان قد تضاعف الى     

 ٧٢ األولى من تـشرين األول،       ةاأليام التسع عشر  

ومـا يقـارب مـن      . فرداً عسكرياً امريكياً قد قتل    

  .خمسمائة جرحوا 

الخـسائر  .  وقد تردى الموقف بالنسبة للعراقيين      

بين القطعات العسكرية العراقية والمدنيـة أعلـى        

فـي  . ن من أي وقت مضى من الحرب        بكثير اآل 

  أى ن مات حوالي ستمائة شخص    الشهرين األخيري 

الناتج اإلجمالي   . ٢٠٠٣كثر مما قتل في كل عام       أ

للطاقة الكهربائية في األسبوع الماضي كان اقل من        

   .٢٠٠٥نفس الفترة من 

التهديد الرئيس لمستقبل العراق ليس التمرد ولكـن        

الـسنية  ) ٢٣(الحرب األهليـة ، الميليـشيات ال        

لسني كأكبر متحـد    ل التمرد ا  محلت  حوالشيعية قد   

 والقـادة العراقيـون قـد       ،لالستقرار في العـراق   

 اعترضوا على طلبـات المـسؤولين األمريكـان        

  . بعض الميليشيات الشيعية بالتخلي عن 

والحضور األمريكي الكبير المستمر في العـراق       

تقريـر  . ايضاً يقوض المصالح األمنية األمريكية      

ات  لتقـديرات االسـتخبار    (٢٠٠٦شهر نيـسان    

يكشف ان العراق قد اصبح سبباً  لتجنيـد         ) القومية

وكل من كوريـا الـشمالية وإيـران        . اإلرهابيين  

تستمر في أسلحتها النووية ألنهـا ال تعتقـد بأننـا           

بالوقـت   ةحقيقينستطيع ان ننفذ عمليات عسكرية      

ـ  ال .خوض فيه في مستنقع العـراق       تالذي    ةمكان

 عليه  مما هي ل  اقتكن يوماً    في العالم لم     ةاألمريكي

  .اكثر مما تتحمل تمددت  قواتنا البرية قد. اليوم 

قـد   ن الجـيش  إف، لتلبية احتياجاته من المجندين     و

على  ،ةوافق على تأجيل تسريح واحد من كل خمس       

الراحة ، والتعلـيم     فترةالرغم من بلوغهم معايير     

ن الضباط من المراتب العليا فـي       أ كما   ،والقابلية  

 هـم   نم بالمائة م  ٩٨ رقّيداً لذا فقد     ج الجيش قليالَ 

  . ميجر  رتبة الىنتبرتبة  كاب

 كموعـد السـتكمال     ٢٠٠٧ان وضع نهاية عـام      

االنسحاب القطعات األمريكية من العراق واعـادة       

 ضمن المنطقة والى أفغانستان ،      ا منه اَانتشار بعض 

وإرجاع البقية الى ارض الوطن لن يضمن النجاح        

فـرص  سيعطينا   و  ،عراقيينوفر الحوافز لل  ي هولكن
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 فـي المـصالح األمنيـة        ةلمغامر لتقليل ا  افضل  

 سنوات  والمغادرة بعد ما يقارب خمس    . األمريكية  

  .هو امر ليس بعيد عن مسؤولياتنا األخالقية 

  ١٠/٢٠٠٥ /١٨ –ستيفن ميتز 

قالـت الحكومـة    .  شمال ايرلندا مثـال ممتـاز       

ـ الخطوات  "البريطانية لشركائها ،     امـر  صعبة  ال

 هذه  اومالم تتعهدو . حيوي لالستقرار الطويل األمد     

ن اموراً معينة   إالخطوات وبموجب موعد معين ، ف     

أي " . ال تريدون حدوثها ، في الحقيقة ، سـتحدث        

رس األمريكـي   غبنفس الطريقة التي يمارسها الكون    

ليدفع حكومة السلفادور لتتعهد إصالحات جادة في       

  . الثمانينات 

لشركاء بـأن األمـور     اخبارك  إيشبه  ولكن هذا ال    

مثل انسحاب كامل للقوات    (التي ال يريدون حدوثها     

ستحدث ، بغض النظر عما     ) األمريكية من العراق  

 حيـث جعـل   الريانا اتفق تمامـاً مـع     . يفعلوه  

المشاركة األمريكية مشروطة بإجراءات الحكومـة      

مر استراتيجي ولكن اتخاذ القرارات     أ هو   ،العراقية

صة بمستقبل المشاركة األمريكيـة ، ببـساطة        الخا

 هو امر غير    ، وصعوبتها  ثقلها   مدى اعتماداً على 

   .مقبول

ال جدال في ان الحكومة العراقية كانـت مخيبـة          

ان إدارة الديمقراطية   . لآلمال من بعض الجوانب     

  والعراق لم ينعم    . فضل الظروف أ فيعب  صامر

م المفتـوح   قادته يتعلمون التحك  . بأفضل الظروف   

بالطيران بينما يواجهون مواقف صعبة مكـرهين       

  بالتأكيد سيرتكبون أخطاء ولكني ال اعتقد ان.عليها

ضعاف العراقيين المنتخبين عن طريق االنسحاب      إ

األمريكي الكامل سيجعلهم اكثر حكمـة واصـلب        

وهذا هو ، في نهاية المطاف ، ما نـسعى          . قراراً  

  .اليه 

نـسحاب ، سـيكون ذا      ان وضع تاريخ محـدد لال     

بأفـضل  ، في حالة اذا مـا تماشـى         ، فقط ،معنى

ة األمريكية تجـاه     مع المسؤوليات األخالقي   ،صورة

ال أحـد    . مع المصالح األمريكية   الشعب العراقي و  

ولكن بالنسبة لي ، على     يعلم ما سيجلب المستقبل ،      

األقل ، ال يبدو قـابالً للتـصديق ان المتمـردين           

إلرهاب ويصبحون مواطنين   العراقيين سيتركون ا  

 جنود أمريكـان    ونديمقراطيين جيدين حالما ال ير    

  .يسيرون في الشوارع 

 االنسحاب البريطـاني    لى ع تا دن  الجنرال اتتعليق

  . ولكننا نحتاج الى وضعها في السياق . مهمة 

  تعكـس الـسياسة      انهـا  تـوني بليـر   ن  اوالً ، بي 

البريطانية بعدم المغادرة قبـل اسـتعداد الجـيش         

. العراقي لتحمل المسؤولية كاملةً للواجبات األمنية       

واألكثر أهمية ، الموقف األمني في جنوب العراق        

.  الدور الذي تلعبه القوات البريطانيـة هنـاك          –

يختلف بأمور مهمة عـن الموقـف األمنـي فـي           

دور الذي تلعبه القوات    المناطق األخرى ، وعن ال    

 قد يكون صحيحاً ان تكـاليف الوجـود         .األمريكية

البريطاني في البصرة يفوق منافعه لكـن ذلـك ال          

ن تكاليف الوجود األمريكـي فـي       ا ، تلقائياً ،يعني

  . فوق المنافع تاألجزاء األخرى من العراق 

   ٢٠٠٦/ تشرين األول  / ١٨  - ورنس كورب  ل

ا يقـول ان الـسؤال       على صواب عندم   ستيفنان  

 ال يكون فيهـا      أن   المهم هو كيف نصل الى نقطة     

 بطريقة تعطي   ،اال القليل او ال يوجد ابداً أي جندي       

الحكومة العراقية المنتخبة افضل الفرص الستقرار      
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 ولكنه كان مخطئاً عندما قال ان الحكومـة         .البلد  

العراقية في موقع افضل لتقرر سـرعة انـسحاب         

، وان الحكومة العراقيـة تقـدم       الجيش األمريكي   

   .فعل ذلكلالجهد المناسب 

حقيقة األمر هي ان الحكومة العراقية ال تقدم جهود         

ويبرز هذا من قرار     .حقيقية لتجعل الموقف افضل   

رئيس الوزراء القـاطع هـذا األسـبوع بتأجيلـه          

إجراءات تفكيك الميليشيات وتأخيره الدعوة لمؤتمر      

اني كي يقلص الهـوة     تشرين الث  ٤المصالحة حتى   

  .الشيعية العراقية واألقلية السنية سعة بين الغالبية المت

ابداً االدعاء ان تحديـد موعـد       " المبالغة"ليس من   

معين لالنسحاب سيدفع او يشجع العراقيين للتوحد       

ان . مـن   سياسياً ولتحمل المزيد مـن أعبـاء اال       

الحقيقة األساسية هي الشيء يمكن ان ينجز مـن         

ـ .  مواعيد نهائية له     دون وضع  ذا مـا أخـذنا     إف

  تـوني بليـر    .الموقف الحالي في ايرلندا الشمالية      

 قد اصدرا انذاراً نهائياً لألطـراف       هيرنأبيرتي  و

المتصارعة ليصلوا الى اتفاق في وقت مبكر مـن         

تشرين الثاني لتشكيل حكومة او يبقوا تحت حكـم         

   .السلطة البريطانية المباشرة لفترة غير محدودة 

ن القول بأن التواجد العـسكري      إواكثر من ذلك ، ف    

األمريكـي ال يـؤجج التمـرد ال يدعمـه القـادة      

رئيس  . رد دانتتشاريالعسكريون فمثالً ، الجنرال 

أركان الجيش البريطاني ، علق قـائالً ان علـى           

بريطانيا ان تسحب قواتها من العراق الن وجودها        

 الجنـود   ان لم يكـن   . يؤجج التمرد ، وال يقمعه      

ن من قبل هجمات المتمـردين      ياألمريكان مستهدف 

ـ رج منهم قد    ٤٠٠فلماذا هناك اكثر من      وا فـي   ح

  األسبوعين الماضيين وحدهما  ؟ 

واخيراً ، انا اوافق على اننا مـدينين  للعـراقيين           

والشعب األمريكي لنفعل افضل ما نستطيع فعلـه        

  ولكن الحكومة  .لتمكين الحكومة المنتخبة من الحكم    

العراقية ال تستطيع ان تحكـم مـن دون تفكيـك           

  . الميليشيات 

عقد مؤتمر المـصالحة الوطنيـة اخيـراً ، هـذه           

لقـد  . الخطوات تظهر إشارة صغيرة على النجاح       

 في وقـت    ،كان السياسيون مترددون منذ انتخابهم    

 ما يعادل عشر كتائـب       فيه فقدت الواليات المتحدة  

  .كان والمارينز بين قتيل وجريح من الجنود األمري

 ٢٠٠٧ان وضع موعداً لالنسحاب في نهاية عـام         

 مـا ينبغـي      على بنبغي ان يحث القادة العراقيين    

كما انه سيعني ايضاً اننـا فـي        . عليهم ان يفعلوه    

العراق منذ خمس سنوات تقريباً وهي مدة كافيـة         

ــا األخالقــي تجــاه العــراقيين  إلنجــاز التزامن

لــذين قــدموا واألمريكــان القتلــى والجرحــى ا

  .التضحيات الكثيرة 

   ٢٠٠٦ تشرين األول ١٧ - ستيفن متز  

الحقيقة المطلقة هي ان معظم العراقيين يريدون ان        

والحقيقـة  . يروا الجنود األمريكان خارج بلـدهم       

ـ األخرى ان معظم األمريكان مع جميـع          ةاالجنح

السياسية يريدون نفس الشيء ، الكونغرس ، يدرك        

الذي  ٢٠٠٥ استقالل العراق عام فسن قانونذلك ،   

يمنع تواجد عسكري أمريكي دائم طويـل األمـد         

 وليس ببـساطة قـرار      ،ن قانون هناك اآل . هناك  

  .سياسي ، وسيحدث ذلك 

ولكن السؤال األساسي هو كيف الوصول الى حالة        

عدم وجود جنود أمريكان او القليل منهم بطريقـة         
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لفـرص  تعطي الحكومة العراقية المنتخبة افضل ا     

  . الستقرار البلد

  الحكومة العراقية  التخلى عن    ، بالنسبة لألمريكان 

المنتخبة وتركها الى أعدائها هو كما اعتقد عكـس         

  .المطلوب ، غير مسؤول ، وغير أخالقي 

بـشكل  ة  ال تتركز المسأل  اذن  في هذا الخصوص        

.  االنسحاب األمريكي    وسرعة  مدى  على  ، كبير  

التـى  المسألة هـي    .  ذلك   الحاالت األمنية ستقرر  

الحكومة العراقية نفسها في افـضل      ،تفرض نفسها 

المواضع لتقـرر المـدى وخطـوات االنـسحاب         

لقد وجدت انه من الـصعب      . العسكري األمريكي   

كومة العراقيـة والـشعب لـم    ل بفكرة ان الح والقب

 كافياً لتأكيد أمنهم الذاتي وهذا يـدفعنا        يبذلوا جهداً 

 أخـشى انـه مـن     . اب كدافع   الى التهديد باالنسح  

غير المحتمل ان   ومن   ،يموقف تنازل و ،   المشجع  

الحـب  "في فن الـسياسة      . جوةيعطي النتائج المر  

وبدالً من  .  غالباً يجلب نتائج غير مقصودة     "العنيف

ن تحديـد   إفإشعال النار تحت الحكومة العراقية ،       

موعد النسحاب كامل بمعزل عن الموقف األمنـي        

  عقـد   الحكومة علـى  مثابة  اجبار    هو ب  ،الحقيقي

صفقة مع المتمردين ، وان تفعل ذلك من موقـف          

  .الضعيف 

 ان الوجـود    ،األحداث في العراق ال تدعم فكـرة      

قد يكون ذلك صحيحاً    . األمريكي يؤجج اإلرهاب    

 ، ولكن عندما تطور النزاع ،  تغيرت         ٢٠٠٣عام  

 ان غالبية هجمات المتمردين   .  األساسية   ةميكيادينال

  نحـو    نحو األمريكان ولكـن    ةاليوم ليست موجه  

األمريكان ، او   ب معظمهم ال عالقة له        و،لعراقيينا

ن تركيز  إوبهذا الخصوص ، ف   . على البنى التحتية    

علـى مـن    النزاع ليس على الوجود األمريكي بل       

  . حكم العراق ي

لـشعب األمريكـي بفعـل      للعراقيين ول نحن ندين   

ان الحكومة المنتخبـة    ما نستطيع لتأكيد    ماألفضل  

طريقة واحدة   لدينا   و. في بغداد قادرة على الحكم      

مـدى  عن قرارهـا بـشأن       الدفاع   يلفعل ذلك ه  

وعنـدما يحـين    .  االنسحاب العسكري    سرعة  و

ن القادة العراقيين سيخبرونا    إ ، ف  لخروجالوقت لنا ل  

  . بذلك 

  ٢٠٠٦/ تشرين األول  / ١٦ -لورنس كورب 

 يسببساطة ل " التي يقول فيها     ستيفناتفق مع أفكار    

 أي تبقـي بالنسبة للواليات المتحـدة ان      " لها معنى 

على كل حال   . حضوراً عسكريا كبيراً في العراق      

اعتقد انه على خطأ عندما يقول ان اقتـراح         لكني  ،

انسحاب كامل من العراق وشيك ومحتم سيـشجع        

المتمردين ويقود الحكومة العراقية الى االعتقاد بأن       

في الحقيقة ، ان العكـس هـو        .تهادنهم  ا ان   عليه

 ان إعالن الواليات المتحـدة مغادرتهـا        ،الصحيح

 قواعد دائمة   ةننا سوف لن نبقي أي    إ و ،بموعد معين 

 بهذا فقط سيكون لنا أمل فـي خلـق          ،في العراق 

عراق مستقر بما فيه الكفاية وال يهدد مصالحنا في         

  .المنطقة 

غزونا لشعب العراقي   ووفاء لمسؤولياتنا األخالقية لل   

ني أضع تاريخ نهايـة عـام       إ ف ،الحاليوضع  ولل،

سفارتنا الـى   كما ينبغي علينا تقليل حجم       . ٢٠٠٧

عـالن جـدول زمنـي و       إن  إ. حجم اكثر قبوال    

التمرد ، ولـن     ةانسحاب كامل سيقوض في النهاي    

 ٩٤ ان    الـى     وتشير استطالعات الرأي   .يشجعه  

ـ      سفة القاعـدة ،    بالمائة من العراقيين يرفضون فل

 بالمائة تعتقد ان الوجود العسكري األمريكـي    ٧٨و
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 ٧١يثير المزيد من العنف بدالً من السيطرة عليـه ، و          

 بالمائة يوافقون   ٦١بالمائة يريد خروجنا خالل عام ، و        

  .على الهجمات على األمريكان 

ـ      ن الـسفير األمريكـي والقـادة       إإضافة الى ذلك ، ف

الحـرب  (بأن العنف الطائفي    ن  العسكريين يعترفون اآل  

 وأصـبح التهديـد األكبـر       ،تفوق على التمرد  ) األهلية

اذا تتشتت  ان هذه الحرب األهلية يمكن لها ان         . للعراق

 من العراق نهايـة     الخروج. ما حصلت تسوية سياسية     

 سوف لن يعطي العراقيين الدوافع المناسبة       ٢٠٠٧عام  

تعزيز األمن  ، بل ستسمح كذلك للواليات المتحدة ل      فقط  

العام الشامل بإعطائها القدرة على إرسال المزيد مـن         

أفغانستان وإرجاع الحرس الوطني ليحمـي      الجنود الى   

يشنا المتمدد وضعيف العدة للمهمات     ج ويحرر الوطن،

  .األخرى 

   ٢٠٠٦/ تشرين األول  / ١٥ -ستيفن ميتز 

ان الهدف األمريكي االستراتيجي األساسي في الـشرق        

التأكيد على حريـة    : بقى ثابتاً منذ السبعينات     األوسط  

على الرغم من اتهـام     . تدفق النفط الى السوق العالمي      

على النفط ، كم    " السيطرة"الواليات المتحدة بأنها تريد     

  . ينتج وأين يذهب ، ولكنها لم تفعل ذلك ابداً 

هناك أمران يتدخالن بمسألة تدفق النفط مـن المنطقـة     

 دولة تميل الى التالعب بأسـعار       سيطرة: دون عائق   

النفط ألغراض سياسية ، او نزاع داخلـي يحـد مـن            

أيلـول ، وسـعت الواليـات       ١١ بعد  . إنتاجه وشحنه   

 المتحدة أهدافها فتضمنت تقليل او إنهاء دعم اإلرهـاب         

. لقد وجد التحدي طريقاً لـذلك       . قبل دول المنطقة    من  

األمريكي في  كان أحد الخيارات هو التقليل من الظهور        

اآلخر كان قطـع الطريـق علـى         والخيار. المنطقة  

يرات فـي األنظمـة الـسياسية       يحداث تغ إاإلرهابيين ب 

االسـتراتيجية  قاد  الثاني من هذه الطرق     . واالقتصادية  

 ولكن هناك مؤشرات علـى ان       ،األمريكية لعدة سنوات  

الـى  صناع السياسة األمريكية    ب  تعود مشاكله وتكاليفه 

  .األول 

ن االستراتيجية األمريكية األكثر تأثيراً فـي       إهكذا ، ف  و

المنطقة هي بمنع هيمنة دولة معادية وإحباط النزاعات        

 هذا هو الفهم    .خلية بصورة غير مباشرة او عن بعد      الدا

الوحيد الذي يدعم األهداف األمريكية وبأقل التكـاليف        

  .والمخاطر 

 تواجـد    الـى  وسبب ضعيف يـدع    اال   هناكليس  

وقـد  .  في قلب المنطقة     يأمريكي رئيس عسكري  

يسبب هذا معاداة سـكان المنطقـة مـن دون ان           

 شـيئاً فـي حمايـة       يضيف الى القدرة األمريكيـة    

  .ببساطة لن يجدي نفعاً .مصالحها الحيوية 

توفر تلكي  ف. ، خصوصاً في العراق      محيراَ مراَأهنالك  

الظروف النسحاب القطعات العسكرية األمريكية ينبغي      

.  هناك   بقائهاإ ب الواليات المتحدة ان تظهر رغبتها    على  

 ،إشارة الى ان انسحاباً كامالً وشيكاً او ال مفـر منـه           

 الحكومة العراقيـة لالعتقـاد      سيشجع المتمردين ويقود  

مـن مركـز     [دوارد لوتـواك  إ .  مهـادنتهم  بوجوب  

أوضـح مـرة ان     ] الدراسات االسـتراتيجية الدوليـة    

اقض فقد يـستوجب األمـر      االستراتيجية لها منطق متن   

 ،في الواقـع  ،فعل  نأحياناً ان نشير الى قصد معين لكي        

  .ويتضح هذا في العراق اليوم . خر آ اَمرأ

يـستطيع األمريكـان     " تون تشرشل سون وكما الحظ   

 بعد ان يستنفذوا كل     …دائماً ان يفعلوا الشيء الصحيح      

 فـي   ن   اآل نحن في هذه الحالة   " . االحتماالت األخرى 

 ان حضوراً عسكرياً أمريكيـاً واسـع        .رق األوسط الش

النطاق وطويل األمد في العـراق سـوف لـن يخـدم            

  .المصالح األمريكية بأفضل الطرق الفاعلة والمالئمة 

اإلدارة الحالية او   في هذه   ن صناع السياسة األمريكان     إ

 إدارة مستقبلية ، تدرك هذا وستفعل الشيء الصحيح         ةأي

ى تشكيل أمن المنطقة مـن دون       االحتفاظ بالقدرة عل   ـ

  .أعداد هائلة من الجنود في قلبها 
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