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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
الخطـة الجديـدة    لذي يتنـاول  وا،مجلس العالقات الخارجية منشور في موقع لملف مهم في هذا العدد ترجمة 

   .، لتأمين العاصمة بغداد واألنبار قرار الواليات المتحدة زيادة عدد قواتها في العراقب والمتمثلة :للعراق

  :فيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

 و لكن بدون الحل ال يمكن أن يكون هناك حل سياسي بدون األمن ،: إن النقاش حول العراق يتوقف على هذا المأزق 

  السياسي ال يمكن أن يكون هناك أمن
 

  وكذلك فإنها يمكن أن تساعد على نقل مسؤولية الفشل من كاهل األمريكان إلى كاهل المسؤولين العراقيين
 

إن هذا يطرح أسئلة حول ما إذا كانت واشنطن و الحكومة التي يقودها : قال هاس في شهادته أمام مجلس الشيوخ 

هدف الحكومة العراقية، و كما يبدو تأسيس بلداَ تحفظ فيه حقوق و : "تشتركان بنفس األهداف في العراق وهوالشيعة 

  "مصالح األغلبية الشيعية فوق كل المصالح والحقوق األخرى
 

  و يعترف مسؤولون عسكريون بأن عملية تأمين مدينة بحجم بغداد بشكل تام قد تستغرق سنين
 

  غيتس قال بأنه يتوقع ظهور نتائج في غضون أشهر. ر الدفاع روبرت أمعلى الرغم من أن وزي
 

حالما يتم تحقيق االستقرار، سوف تُركز القوات العسكرية األمريكية جهودها حينذاك على مسألة إعادة تأهيل االقتصاد 

  وتحويل العمليات التي تتعلق باألمن إلى السلطات العراقية
 

من خالل مساعدة القوات العراقية بتحقيق األمن : طة دفاعية أكثر من كونها هجومية يقول المحللون أن طبيعة الخ

  لسكان بغداد، وليس بقتل أكبر عدد من المتمردين
 

القوى العاملة وتخفض " توازن"أخبر الجنرال بيترويس بشهادته أمام الكونغرس أن القوات الكردية يجب أن تساعد 

  الشيعةمن مستوى الخالفات بين الُسنة و
 

لكن بعض المسؤولين األمريكيين يقولون بأن مدينة الصدر تبقى مصدر العنف في بغداد ويجب أن يتم القضاء على 

  مليشياتها الطائفية
 

  اآلن سوف يتم إعطاء القوات األمريكية حرية أكثر في مطاردة وضرب معاقل المليشيات الشيعية

   بدون تدخل رئيس الوزراء
 

   شهراً لكي تعطي نتائجها١٨الخطة قد تحتاج إلى ما ال يقل توقع كاغان بأن 
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  "هنالك عنف في العراق والسبب يعود إلى عدم وجود إتفاق سياسي بين الُسنة والشيعة واألكراد" 
  
 
يمتلك المتمردون والميليشيات الحافز الذي يدفعهم إلى إنتظار خروجنا وذلك بإخفاء أسلحتهم و االختفاء بين السكان "

  "لمدنيين ومن ثم العودة إلى الظهور حالما تكون الظروف واألرضية مناسبة لهما
  
 

فبغداد مع قاطنيها الستة ماليين قد تحتاج وجود قوات عراقية وأمريكية مشتركة بقوة حجمها أكثر من ( 

  )جندي١٠٠,٠٠٠
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  التحليل اليومي 

  لعراق لإعالن خطة 

  

  مين بغداد قد تـداعت     أالجهود السابقة للواليات المتحدة لت    

   ) أسوشيتد برس/سمير مزبان( 

  اليونيل بيهنر : عدادإ

٢٠٠٧ /١٨/١   

ال : إن النقاش حول العراق يتوقف على هذا المـأزق          

 سياسي بدون األمن ، و لكن       يمكن أن يكون هناك حل    

إن  . بدون الحل السياسي ال يمكن أن يكون هناك أمن        

نقـضاء  إ يؤكد اآلن على األمن ، بعـد         بوشالرئيس  

 بليون دوالر في    ٣٠٠ثالث سنوات مع إنفاق أكثر من       

       ى كـل   محاولة إلجراء إصالح سياسي في العراق ، أد

ن ذلك إلى القليل من التحس .  

  ن الرئيس قد أمر بوضع     إ ف )١( الخلفيةن هذه   و كما تبي

 ألجـل   من الجنود اإلضـافيين   " واحد وعشرون ألفاَ  "

مين أكثر المناطق سخونة في بغداد و محافظة االنبار         أت

 وبـالطبع   –في جهد عسكري متواصل إلنقـاذ البلـد         

  .  من كارثة –المنطقة 

-----------------  

  :ية وعنوانهاتمت ترجمة هذه الخلفية في الصفحات التال )١(
  .خطّة بوش لتحقيق األمن في بغداد

  

توجد إشارات واعدة على أن خطة الرئيس لنشر قوات         

مجلس العالقـات  خبر رئيس أ. إضافية قد تكون فاعلة  

 ، والـذي كـان علـى        هاس. ريتشارد أن  ،الخارجية

 بخطة نـشر قـوات إضـافية ، لجنـة           العموم مشككاَ 

ن الخطة ربما   أبالعالقات الخارجية في مجلس الشيوخ      

ـ     "توفر الزمان والمكان  " ن أ للسماح للحكومة العراقية ب

تزيد من إمكانية قواتها العسكرية و قـوات الـشرطة          

 في المواضيع التي لم تحل بعد مثل تقاسم         وتحقق تقدماَ 

وكذلك فإنها يمكـن أن تـساعد علـى نقـل           . الدخل  

مسؤولية الفشل من كاهـل األمريكـان إلـى كاهـل           

  . لعراقيين المسؤولين ا

طّهـر  "لقد قللت جهود مماثلة لمكافحة التمرد بذلت لـ         

 من العنف وعـززت االسـتقرار فـي        "وأمسك و إبن  

 ويقـر .  والموصـل    )نيويـوركر ( تلعفر   مناطق مثل 

ن هذه الخطـة محفوفـة      أمسؤولون عسكريون كبار ب   

  .  ممكنة ابالمخاطر ولكنه

ومة وتبقى بالطبع الشكوك تحوم حول ما إذا كانت حك        

ن تحافظ على   أ تستطيع   نوري المالكي رئيس الوزراء   

 للقوات في بغداد في      مماثالَ كان هناك نشراَ  . وعودها  

 لكن عدم قدرة العراقيين وعدم رغبتهم الصيف الماضي

القوات األمريكية قد   " طهرتها"المناطق التي   " مسك"في  

 قد عـارض فـي      المالكيوكان  .ضت تلك العملية    وق

لواليات المتحدة العتقال قادة الميليشيات     السابق جهود ا  

ن عمليات االعتقـال    إالشيعية ، وعلى الرغم من ذلك ف      

شـتملت علـى   إالواسعة في األسبوع الماضي ، والتي      

 إلقاء القبض على مساعد كبير لرجل الدين المعـروف        

. أنطوني أتـش  يقول  . وحت بتغيير   أ قد   مقتدى الصدر 

ــمان ــن كوردس ــات الدول م ــز الدراس ــة و مرك ي

برنارد  مجلس العالقات الخارجية   لعضو   اإلستراتيجية

 المالكيالحقيقة هي إننا قد ضغطنا على        :" غويرتزمان

وربما لم يكن يريد للقيام بأشياء ربما لم يكن يقدر عليها 
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 ، المحلل السابق في     آركن. وليام أم يكتب   . "بها "مالقيا

شككين وهو  أيضاَ من الم    دائرة االستخبارات العسكرية    

ـ   إ : " )واشنطن بوست   ( بالخطة   ه فـي   ن العراق كلّ

 تة والـوالءا  صراع مذهبي وصراعات حول الـسلط     

 تطعـن فـي     مافيا يشبه نشاط ن كل تحرك    إ". "للدولة  

 في هـاس قال  ". ائليةحماية العال على أساس –الخلف  

ن هذا يطرح أسئلة حول     إ:  مجلس الشيوخ    أمامشهادته  

حكومة التي يقودها الـشيعة     ما إذا كانت واشنطن و ال     

هـدف   ":تشتركان بنفس األهداف في العـراق وهـو       

الحكومة العراقية، و كما يبدو تأسيس بلداَ تحفظ فيـه          

حقوق و مصالح األغلبية الشيعية فوق كـل المـصالح          

  " . والحقوق األخرى

 ل محللون عسكريون عما إذا كانت عمليـة نـشر         أيس

يقـول  .  العمل    جندي كافية لتأدية   ن ألف يواحد وعشر 

 مجلس العالقـات الخارجيـة     عضو الدفاع األقدم في   

 نـسب   رن عملية نشر القوات لم تـوفّ      ،إ ستيفن بايدل 

وهي بصورة عامة جندي واحد لكـل         (القوة الالزمة 

ويقول آخرون  . لمواجهة ناجحة للتمرد   ) ن مدنياَ يخمس

للقوات ربما ال يكون قادراَ علـى       ن مثل هذا النشر     أب

 تحطـيم معنويـات الجنـود       باإلضافة إلـى  المساندة  

   . )االيكونومست(

 بوشقر الرئيس   أ زيادة في اإلصابات، كما      يمكن توقع 

ن حـدود   إ، ف و أخيراَ .  كانون الثاني ١٠خطابه في   في  

و يعترف  .  الفترة الزمنية تبقى مفتوحة وبشكل غامض     

مسؤولون عسكريون بأن عملية تأمين مدينـة بحجـم         

ن أ، على الرغم من     تستغرق سنين   بغداد بشكل تام قد     

 يتوقع ظهور    قال بأنه   غيتس .روبرت أم وزير الدفاع   

ن مخـاطر   إالكل يتفق على    .  في غضون أشهر     نتائج

 ، من جامعة بغـداد     نبيل سالم  الفشل كبيرة وكما يخبر   

سوف يدفع ثمناَ   ن الشعب العراقي    إ "االسوشيتيد برس، 

ن إمم المتحدة ف   لأل وفي العام الماضي و طبقاَ    . " غالياَ  

     أربعة و ثالثين ألفاَ من المـدنين قـد تـوفى           أكثر من   

    . في العراق )بالت صن ( 

  الخلفية

  ة بوش لتحقيق األمن في بغدادخطّ

  في هيئة التحريرر ، كاتب نيونل بيهال: الكاتب

١٨/١/٢٠٠٧  

  مقدمة

  بغداد؟ خطة خصوصيات هي ما

  المستهدفة؟ تكون سوف المجاورة المناطق أي

 الجهود عن تختلف الخطة هذه يجعل الذي ما

  بغداد؟ تأمين مسألة في السابقة

  فقط؟ بغداد الحالية الخطة تشمل هل

  بالخطّة؟ العراقية الحكومة رأي هو ما

  الخطة؟ هذه إلنجاز المطلوبة الفترة هي ما

  تنجح؟ قد الخطة أن يبين الذي الدليل هو ما

  للخطّة؟ العامة اإلنتقادات بعض هي ما

 بخسائر المدن حرب من النوع هذا ُينذر هل

  أكثر؟ أمريكية

  مقدمة

يـدة للـرئيس    يتمركز جوهر خطة االستقرار الجد    

، ) تأمين بغداد (بوش حول تحقيق األمن في بغداد       

سـيتم   . الخريطة المتداخلة وهي موضحة في هذه     

 نشر نسبة كبيرة من القوات األمريكيـة اإلضـافية   

 في العاصمة بغداد ألجل تـوفير       ١٧,٥٠٠والبالغة  

 على عكـس الجهـود    . الحماية للسكان المحليين    

 الخطة الجديدة وجود    السابقة لتأمين بغداد، تستدعي   

 جنود أمريكيين أكثر إلشراكهم مع القوات العراقية،      

 خالية وواضحة المعالم على مدار      ناطقالبقاء في م  
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 حرية أكبر للتصرف مـع      إعطاءالساعة ، وأيضاً    

  حالما . ون الُسنة كذلك  المليشيات الشيعية والمتمرد

القـوات   يتم تحقيق االسـتقرار، سـوف تُركـز       

ريكية جهودها حينذاك على مـسألة      العسكرية األم 

وتحويل العمليات التي تتعلق     إعادة تأهيل االقتصاد  

   .باألمن إلى السلطات العراقية

  ما هي خصوصيات خطة بغداد؟

ـ        تطبيـق   ئيقع على عاتق الجنود األمريكيين عب

الخطة، بالعمل إلى جانب نظـرائهم العـراقيين ،         

ألجل خلق حضور فعلـي أقـوى فـي المنـاطق           

علـى نقـيض    . اورة التي يسود فيها العنـف     المج

أن طبيعة الخطة   المهمات السابقة، يقول المحللون     

من خالل مساعدة : دفاعية أكثر من كونها هجومية 

القوات العراقية بتحقيق األمن لسكان بغداد، وليس       

بعض محاور الخطة   . بقتل أكبر عدد من المتمردين    

   :هي

م الكونغرس  أمايس ببيتروفقاً لشهادة الجنرال  •

وهو رئيس هيئة األركان المشتركة سـوف يـتم         

مبدئياً زيادة عدد القوات األمريكية فـي بغـداد ،          

جندي ٣١,٠٠٠ جندي، إلى    ٢٤,٠٠٠والبالغة حالياً 

هنالك أيـضاً ثالثـة     . باإلضافة إلى وجود لوائين   

)  جنـدي  ١٠,٠٠٠يضم تقريباً كـل منهـا       ( ألوية

متحدة في حالة   تضعها الواليات ال  " والتي يمكن أن    

 ".نتظار األوامر للذهابإالجهوزية ب

سوف يتم توزيع القوات األمريكية ضمن مناطق        •

أو أجزاء بغداد التسعة بحيث سيتم حماية كل جزء         

منها من قبل الشرطة العراقية أو لواء من الجيش         

تضم (  العراقي بالتعاون مع كتيبة أمريكية واحدة     

بع سرايا تتـألف    جندي مقسمين إلى أر   ٦٠٠تقريباً  

سيتم في النهاية زيادة    ).  جندي ١٥٠كل سرية من    

-٤٢,٠٠٠عدد قوات األمن العراقية في بغداد من        

 . فرد٥٠,٠٠٠

سوف يتم تمركز القوات األمريكية في المناطق        •

قواعد "المجاورة الخاضعة للحماية والتي تعرف بـ

تضم باألساس ثالثين ونيف من      ("األمن المشتركة 

 بمشاركة أقرانهم   )ةبأسرمراكز الشرطة المجهزة    

على عكس المهمات السابقة التـي      . من العراقيين 

كانت تغادر فيها القوات األمريكية المناطق حـال        

سوف يبقى الجنـود    نتهاء عمليات التطهير فيها،     إ

، "٢٤/٧ " ومحددة مناطق واضحة ن في   واألمريكي

 .  سمها المسؤول العسكريوكما ر

ثنين أو ثالثـة مـن      سوف يكون هنالك وجود إل     •

 ،  البيـشمركة الكرديـة     قوات األلوية العراقية من  

والتي تمتاز بنظاميتها العالية لكن هذا بدوره قـد         

أخبـر الجنـرال    . متعاض العـرب الـُسنة    إُيثير  

 أن القـوات     بشهادته أمـام الكـونغرس     بيترويس

القـوى العاملـة    " توازن"الكردية يجب أن تساعد     

 .وتخفض من مستوى الخالفات بين الُسنة والشيعة

، عبود قنبر سوف ُيشرف القائد العراقي، الفريق       •

على خطة األمن هذه، ويساعده قائـدين معينـين         

يتوليان القيادة المشتركة لنـصفي بغـداد حيـث         

 .ُيشرفان على عمليات غرب وشرق نهـر دجلـة        

ن في  و واألمريكي نوسوف يشترك الضباط العراقي   

أنه  من   ي مسؤولية قيادة العمليات، على الرغم     تولّ

ى  سـيتولّ  قنبرلم يتم مباشرة توضيح فيما إذا كان        

  .مسؤولية قيادة القوات األمريكية

تخطط القوات العسكرية األمريكية لمضاعفة أو       •

حتى زيادة عدد الغرف المتنقلة العسكرية إلى ثالثة 

مـع قـوات األمـن      أضعاف، والتي يتم إشراكها     

العراقية لغرض تدريب العراقيين على عمليـات        
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 ضبط األمـن ومقاومـة       و المحافظة على النظام  

 .التمرد

  أي المناطق المجاورة سوف تكون المستهدفة؟

سوف تكون المناطق التي     يس ب بيتريقول الجنرال   

تضم مزيجاً من الشيعة والُسنة، خاصةً المنـاطق        

 . أولـى المنـاطق    التي تقع في وسط بغداد، هـي      

وتشمل المناطق المحيطـة بالمنطقـة الخـضراء        

 ينـصح   .المحصنة وشرق مطار بغـداد الـدولي      

معهـد   باحث فـي     زميل،   كاغان .فريدريك دبليو 

لخطـة  " والواضع أو الُمـخطط     األعمال األمريكي 

، بعدم القيام بعمليات غزو لمدينة الصدر،       "التحشيد

 شـيعي،   وهي منطقة فقيرة تضم أكثر من مليوني      

ألن ذلك قد ُيحطم القاعدة السياسية التـي يعتمـد          

قد ُيثير ذلـك حـرب      عليها رئيس الوزراء وأيضاً     

شوارع بين جيش المهـدي والقـوات العـسكرية         

لكن بعـض المـسؤولين األمـريكيين       . األمريكية

يقولون بأن مدينة الصدر تبقى مصدر العنف فـي         

بغداد ويجب أن يـتم القـضاء علـى مليـشياتها           

  .طائفيةال

ما الذي يجعل هذه الخطة تختلف عن الجهود 

  السابقة في مسألة تأمين بغداد؟

على نقيض الجهود السابقة لتطهير وإحكام القبضة       

على المناطق المجاورة والتي آلت إلـى الفـشل،         

سوف يكون للقوات األمريكية، في الواقع، قـوانين        

في . المليشيات الشيعية   أكثر تحرراً لمطاردة   ،عمل

عتقلت القوات األمريكيـة    إتشرين األول الماضي،    

المسؤول األعلى لجيش المهدي، فتظاهر الـشيعة       

 اآلن  .ومن ثم أمر رئيس الوزراء بإطالق سراحه      

سوف يتم إعطاء القوات األمريكية حرية أكثر في        

مطاردة وضرب معاقل المليشيات الشيعية بـدون       

سـوف  وفقاً لهذه الخطـة،     . تدخل رئيس الوزراء  

القوات األمريكية كذلك حالمـا يـتم تطهيـر          تبقى

مناطق معينة من المتمردين بدالً من االعتماد على        

يقـول   .القوات العراقية بفرض الـسيطرة عليهـا      

ما حكم علـى خطـة      ن بأن هذا    والخبراء العسكري 

عملية الضربة المشتركة في الـصيف الماضـي        

  .الفشل والتي تم إعدادها لتأمين بغدادب

  الخطة الحالية بغداد فقط؟هل تشمل 

نشر حوالي  هي أيضاً تُطالب بضرورة     . بالطبع ال 

، أساسـاً   االنبار جندي أمريكي في محافظة   ٠٠٠,٤

لضرب القاعدة وحركات التمرد األخرى في غرب       

 أن العنف في بغداد والتمرد في       كاغانكتب  . بغداد

د والـسبب يعـود   االنبار مترابط بشكل وثيق ومعقّ 

وتقتـضي  . "ات المختلفـة لألطـراف    التأثير" إلى  

الخطة أيضاً مضاعفة عدد ما ُيسمى بفرق إعـادة         

 وهي وحدات تأهيل    -)PRTS( اإلعمار المحلية   

 والتي حققـت    الريفية المناطقعسكرية ومدنية في    

 وزيادة  ٢٢ إلى -بعض النجاح سابقاً في أفغانستان    

 في عدد المختصين في     ،تصل إلى خمسة أضعاف   

باإلضافة .  في أرجاء البلد   ٥٠٠لى  إعادة اإلعمار إ  

 عـشرة مليـارات   منح المسؤولين العـراقيين     إلى  

  .عمارجهود إعادة اإل دوالر إضافية لإلسراع في

  ما هو رأي الحكومة العراقية بالخطّة؟

في تشرين الثـاني الماضـي؛      . أنها غير واضحة  

 رسمياً سـحب    نوري المالكي طلب رئيس الوزراء    

بغداد وإعادة نشرها فـي     القوات األمريكية خارج    

 بالتالي إعطـاء    ومحيط المدينة ومحافظة االنبار     

القوات العراقية من الـشيعة واألكـراد المجـال         

كمـا واصـل    . الستعادة النظـام فـي العاصـمة      

المجلـس   المالكي وكذلك أعضاء فـي       امستشارو
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، وهو حـزب    األعلى للثورة اإلسالمية في العراق    

يرين فـي تأكيـد     سياسي شيعي ذو قاعدة ونفوذ كب     

عتراضاتهم حول نشر قوات أمريكية أكثـر فـي         إ

 لكن بعد محادثة تليفونيـة مطــولة مـع          .بغداد

ـّع المالكي فيما بعد على خطـة          الرئيس بوش، وق

البيت األبيض الخاصة بتحشيد قوات أكثـر فـي         

 ما بقي مبهماً وغير واضح المعالم هو فيما       . بغداد

قائد المعين من قبله    ، ال  المالكي أو قنبر  إذا سيكون   

زيـرة   أكـدت و   .مسؤوالً عن قيادة عملية بغـداد     

 بشهادتها أمـام مجلـس       كونداليزا رايس  الخارجية

ستندت أساسـاً علـى     إالشيوخ، بأن خطة بوش قد      

 وكبار قادة الحـرب األمـريكيين       المـالكي موافقة  

  .الموجودين في الميدان

  ما هي الفترة المطلوبة إلنجاز هذه الخطة؟

ـ       في    ةحين لم تحدد القوات العسكرية األمريكية أي

 عالمات قد توافق مسألة إنجازها، أخبر       ةفترة أو أي  

 الُمـشرعين بأنـه      غيتس .روبرت أم وزير الدفاع   

يتوقع نتائج هذه العملية في غضون أشهر ولـيس         

مع هذا النوع مـن حمـالت       أندرو  أعوام ويقول   

 عـضو فـي     أندرو أكسيوم مقاومة التمرد، يقول    

أنـت   " واشنطن لسياسة الـشرق األدنـى      عهدم

ستكون على دراية إذا فشلت على األرجح في فترة         

لكن سوف ال تعـرف     " ويتابع أيضاً   . ،" أشهر ستة

إذا ما نجحت بالكامل لفترة قد تصل إلى حـوالي          

 بأن الخطة قد تحتـاج      كاغانتوقع  ". سنوات  عشر  

  . شهراً لكي تعطي نتائجها١٨إلى ما ال يقل 

   الدليل الذي يبّين أن الخطة قد تنجح؟ما هو

أشار بعض الخبراء إلى قصص النجاح السابقة في        

 حيث أعطت عمليات دحر التمرد      تلعفر والموصل 

نتائجها الملموسة وتـم تطهيـر معاقـل التمـرد          

لكن لم يبد أي شخص تأييده من       . والسيطرة عليها 

حيث إمكانية تطبيق أو عمل تلك النماذج في بغداد         

الستة ماليين شخصاً، مـن حيـث حجمهـا         ذات  

ن النقطـة   إ"  أكسيوميقول  . والتنوع الطائفي فيها  

طوال ) كنموذج(ستشهدنا بتلعفرإالجوهرية هي أننا 

فكـرة  ". "  ً العامين المنصرمين، لكننا لم نطبقه أبدا     

 تبـدو   ]فـي بغـداد   [أننا سنبادر إلى تطبيقها اآلن    

يـين  ن تع إلكن مؤيدوا الخطـة يقولـون       ". سخيفة

، الخبير األول في مكافحة     سيديفيد بيترو  الجنرال

 أن المهمة سوف تتم إدارتها      ،التمرد، ُيعطي إشارة  

سوف يتـصرف  " .بشكل أفضل من الجهود السابقة   

هذا ما قاله ضابط سابق فـي وكالـة   ، "بقوة وحزم 

 " Harpers.org إلـى    ،االستخبارات المركزية 

 وتفصيلية دقيقة    هنالك مكان إلدارة   سوف ال يكون  

  ".واشنطنمن 

  ما هي بعض اإلنتقادات العامة للخطّة؟

يقـول  .أنها حل عسكري لمـشكلة سياسـية       

نحن ال نعرف وبدون أي توضيح ما هي        " الجنرال

بالتحديد األهداف السياسية الجديدة التـي تحـاول        

 .تـشارلس جـي   يقول الجنـرال    " اإلدارة تحقيقها 

اصـة   الذي يترأس األعمال التنفيذيـة الخ      بويدن

باألمن القومي في مقابلة أجراها على الهواء مـع         

هنالك رؤيا جيدة مفادها ." ة القوميبرنامج المصلحة

أنه، في نهاية المطاف، سيكون من غير المستطاع        

". ستخدام القوة العسكريةإب] هذه الحرب[أن تنهي 

مجلـس  البارز في   ويوافقه الرأي العضو المساعد     

 حيث كتب قائالً    نصر. ولي آر  العالقات الخارجية 

هنالك عنف في العراق والسبب يعود إلى عـدم         " 

  ".وجود إتفاق سياسي بين الُسنة والشيعة واألكراد      
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تُقدم خارطـة ترسـم      واإلستراتيجية الجديدة ال    " 

 ."الطريق خارج هذا اإلطار

 يقـول الخبـراء     .أنها لفتـرة وقتيـة فقـط       

 العسكريون أنه من غير الممكن أن يستمر تحشيد       

فقد كتب العضو   . القوات داخل بغداد لفترة طويلة    

  ستيفان بايدل  مجلس العالقات الخارجيةالبارز في

يمتلك المتمردون والميليشيات الحافز الذي يدفعهم      "

إلى إنتظار خروجنا وذلـك بإخفـاء أسـلحتهم و          

االختفاء بين السكان المدنيين ومن ثم العودة إلـى         

رضية مناسـبة   الظهور حالما تكون الظروف واأل    

 ".لهم

ـ    . القوة غير كافية   نسب  دي  طالب بعض مؤي

-٨٠,٠٠٠عمليات التحشيد فـي األسـاس بـين         

جندي لغرض تأمين بغداد ومقاطعة أو      ١٠٠,٠٠٠

فقد أشاروا إلى تفضيلهم نسبة قوة      . محافظة االنبار 

فبغداد مـع    (  مدني ٥٠أو  ٤٠متمثلة بجندي لكل    

 قوات عراقية   قاطنيها الستة ماليين قد تحتاج وجود     

وأمريكية مـشتركة بقـوة حجمهـا أكثـر مـن           

 ).جندي١٠٠,٠٠٠

شـدد القـادة   . التسلسل القيادي غير واضح    

ن أن الخطة الجديـدة هـي       ون األمريكي والعسكري

جـورج  فكرة عراقية وقيادة عراقية، لكن الجنرال       

، قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق،       كيسي

ريكية تحـت أمـرة     سوف تبقى القوات األم   " قال

 ".القيادة األمريكية، ال غير

قالـت  . القوات العراقية غير ُمعـّول عليهـا      

 في شهادتها أمام    كونداليزا رايس وزيرة الخارجية   

بأن رئيس الـوزراء    " واثقة" الكونغرس أنها كانت  

 بالشكل  اوعد به  التيلقوات  ا سُيقدم   نوري المالكي 

ايدة بين  لكن هنالك شكوك متز   . ينبوالوقت المناس 

الحكومة  مصداقية في الكونغرس حول     المشرعين

 اوعودهتفي بالمالكي  في العراق لكي    التي يقودها   

 . قوات عراقية أكثرتقديمفيما يخص 

هل ُينذر هذا النوع من حرب المدن بخسائر 

  أمريكية أكثر؟

ن أنه شيء محتمل جداً     وُيحـذّ ر الخبراء العسكري   

العاشـر  ابه في    في خط   بوش قال الرئيس . حدوثه

يجب أن نتوقع خسائر أمريكية      " من كانون الثاني  

 علـى كيـف     فالعديد سوف يعتمد  . "وعراقية أكثر 

وفي أيٍ  من أجزاء بغداد سوف تتمركز القـوات          

إذا ما بدأنا بخطة قتالية     "  أكسيوم يقول. األمريكية

خاصة  "".أكثر شدة يتوجب علينا توقع خسائر أكثر      

و مواجهة الميليشيات، سوف    ً إذا حاولت التخلص أ    

لقد قادت جهود   ".ترى حقيقةً  قتاالً شديد الضراوة     

مماثلة لتأمين مدن العراق إلى خسائر واضحة في        

الجنود األمريكيين، وأكثرها بروزاً هي التي حدثت 

حيث قُتـل   ( ٢٠٠٤ في تشرين الثاني      الفلوجة في

مـا  ( ٢٠٠٦وأيضاً في بغداد في تموز      ) جندي٧١

لـون مـن    يقول محلّ ). وا  ندي قد قتل  ج ٨٠ بيقار

النموذجي أن تكون الخسائر في المراحل األولـى        

 حملة للقضاء على التمرد أكثر مما هي فـي          ةألي

  . مراحلها التالية واألخيرة

  

  

  

 
  


