
 التحدي الصهيوين                  )١١٢(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٧ من١                                                ٢٠٠٧ - أيار            
 

  

  
  

  ن ون يغادرويطانّيالرب

  اليونيل بيهنر : إعداد 

   ٢٠٠٧/ ٢ /٢٢: حّدث يف
  
  

  جملس العالقات اخلارجية

   
  
  

 مركز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية: ترمجة

  



 التحدي الصهيوين                  )١١٢(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٧ من٢                                                ٢٠٠٧ - أيار            
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 بريطـاني الالملف    والذي يتناول  ،جيةمجلس العالقات الخار   منشور في موقع      مهم تقريرل في هذا العدد ترجمة   

ـ    معهد واشنطن  منشورة في موقع  مهمة   ت اإلشارة في هذا التقرير الى دراسة      تّمقد  و .بصرةفي ال  ت ، التي تّم

  واإلهتمامومن الجدير بالمالحظة، الهدوء الذي يسبق العاصفة:  وعنوانها عد المائةبالثالث العدد في ترجمتها 

، على الجهـة    الى األرشيف  حةصفالط  وسن   م  التقرير  مكان هذا   نقل بأن هذا المعهد وبعد مرور حوالي الشهر      

 بأن ظ هناحمن المال، و؟؟؟!!!عاصفة في البصرة:  وهو مثيرنة األولى لموقعه، وتحت عنوا حاليمنى من الصف  

  !!! بدأت بالتزامن مع نشر هذا التقرير في شهر شباط الماضي؟؟؟بصرةفي الاألخيرة اإلضطرابات 

  :فيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

، ويمكنه أيضاَ أن يؤخر خطط الواليات والقلقيقول بعض الخبراء إن التناقص يجب أن يكون سبباَ لالهتمام 

  المتحدة النهائية لالنسحاب التدريجي
 

ويقول آخرون ، ومنهم ريتشارد بتس ، مدير معهد دراسات الحرب والسلم في جامعة كولومبيا ، إن قوات 

] وجود قوات البلدان األخرى [ الكثير من " ويقول إن . التحالف ليست أساسية في مهمة الواليات في العراق

  ". بأنهم اليؤدون مهمات قتالية إنك التسمع عنهم الكثير ، مما يوحي". هو شي رمزي 
  

قال وزير الدفاع روبرت غيتس إن خطط بريطانيا لتخفيض عدد القوات في البصرة من المحتمل أن تؤثر 

  على جهود الواليات المتحدة لتعزيز قواتها في بغداد
  

إن تسليم السلطة للقوات التي يسيطر عليها الشيعة في الجنوب يمكن أن يكون لها تأثيراَ على جهود 

  الواليات المتحدة للقضاء على المليشيات الشيعية في أماكن أخرى
  

  ومع ذلك يقول آخرون بأن بريطانيا قد تركت البصرة والمناطق المحيطة بها بيد المجموعات

   الشيعية شبه العسكرية
 

ياَ يكتب ميشيل نايتس و إد ويليامز بأن البصرة تحت السيطرة البريطانية قد تحولت من كونها مركزاً  عالم

  حكومة سرقة تستخدم من قبل الميليشيات اإلسالمية" غنياَ بالنفط إلى معقالً للعنف اإلجرامي و 

  ". لملئ خزائن حربهم 
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  التحليل اليومي

  يطانيون يغادرون ر الب

  

           ون توديعهم للعراقنالجنود البريطانيون يعل

   )أسوشيتد برس/تصوير نبيل الجوراني( 

   ٢٠٠٧ /شباط/٢٣

  نر هيونيل بيال : ادعدإ

 د ، وال  يوجد فيهـا تمـرّ     البصرة ليست بغداد ، ال    

 األقلعلى  ( ختطاف  إ ت عمليا أوسيارات مفخخة   

 أمـاكن توجـد فيهـا      ، ال ) في الوقت الحاضـر     

 المدينة الغنية بالنفط  ولكن هذه    . األجانب للجهاديين

لقـد  .  خطورة   بأقلفي جنوب العراق هي ليست      

 أعلـى  كحد   إصابة مائة   طانيةدت القوات البري  تكّب

      سـنوات   أربـع قبـل    األمنيةمنذ توليها الواجبات    

تقـول  ) .  جنود التحالف في العـراق       إصابات( 

 مـن   ٦٠٠,١ تـسحب     سـوف  بأنها اآلنبريطانيا  

ل دورها الرئيـسي    وتحّو) نيويورك تايمز ( جنودها

 األمـن  دور التدريب ودعم قـوات       إلىفي القتال   

 هذا االنسحاب في تناقضٍِِِِ واضح       ويكون .العراقية  

  . في بغداد األمريكية عملية تعزيز القوات مع

 التوضيح الرسمي لالنسحاب الجزئي البريطاني      إن

 القــوات البريطانيــة  إن ، أوالً: هــو ذو شــقين 

 ، معطية لجنودها التزامـات      األرضمنتشرة على   

وقد . وكذلك في جنوب العراق أفغانستانفي جنوب 

 من القوات   ٨٠٠ إلضافةط على بريطانيا    تم الضغ 

 طالبان فـي    لمقاتلة) لوس أنجلز تايمز  ( اإلضافية

 البريطـانيون   ولونؤالمـس ، يقول   ثانياً . أفغانستان

 قد تفحصوا المنطقة التي حول البصرة بشكل        بأنهم

ي معظم   لتولّ اآلنن القوات العراقية جاهزة     إكبير و 

يين بلعب دور   بريطان ، مع قيام ال    األمنيةالواجبات  

 بـأن  ديك تـشيني  يتفق نائب الرئيس     ،الداعم فقط 

" تحسن بـشكل مثيـر      " الموقف قرب البصرة قد     

ة نجاح  مورحب باالنسحاب البريطاني بوصفه عال    

 فـي    بارتل بريز بـل    يكتب الصحفي البريطاني  . 

 االنتخابــات العراقيــة إن: " النيويــورك تــايمز 

والعمليات الدستورية في جنـوب العـراق كانـت     

 منه في    والنتائج األمن من ناحية كبر  أناجحة بشكل   

   ." من البالد أخرى منطقة أية

ـ        ن توصـيف   أولكن بعض المحللـين يقولـون ب

نه تقدم هو تفكيـر دال      أاالنسحاب البريطاني على    

 )١( تقريـر فـي    . أحواله أحسنعلى الرغبة في    

 ، األدنـى لمعهد واشنطن لسياسة الـشرق   حديث  

ـ  د وليمـز  إ  ميشيل نـايتس و     من ليثبت  ك   ن أب

مـن كمـا    آ لم تترك جنوب العراق بشكل       ابريطاني

مجلـس   عـضو    ، نايتس ويخبر. توحي التقارير   

ن البصرة  أ ب برنارد غويرتزمان  العالقات الخارجية 

ـ     بـشكل   شيعيةأهلية  حرب  "تلعب دور المضيف ل

ينما قامت القـوات البريطانيـة بـبعض      وب ."فاعل

الخطوات االيجابية ، مثل وضع حد للفـساد فـي          

 الكلي قد   األمنن  أ ب نايتسمراكز الشرطة ، يقول     

المضاد للعصابات ،   ضطرب بسبب العنف والعنف     إ

 مـن   واإلكثاروموجة من عمليات تهريب النفط ،       

  . مثل العبوات االنفجارية األسلحةصنع 

---------------   
 الثالـث بعـد     دد في الع  المهمتمت ترجمة هذا التقرير   ) ١(

   الهدوء الذي يسبق العاصفة: وعنوانهةالمائ
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نـشقاق  إ إلى يضاَأحاب البريطاني   قد يشير  االنس   

 البريطاني وقـال    – األمريكيي في التحالف    ممتنا

مهما تكن محاوالت البيت    "   كندي دواردإالسيناتور  

ـ       إلطالة األبيض ن الحكومـة   إ هـذا التحـالف ، ف

  بـوش عن الرئيس     قررت االنفصال  البريطانية قد 

   ." خارج العراقإلى قواتها وتحريك )غولف تايمز(

 فحسب في سلـسلة     األخيرةيطانيا هي الدولة     بر إن

 وأوكرانيـا  اسبانيا ، ايطاليا     – التحالف   أعضاءمن  

 اتـساع   إن.  عسكرية كبيرة     قوات  التي تسحب  –

 سـكانها   أوساط  لها شعبية بين   تالحرب التي ليس  

وكما .  عامل مؤثر بأنها  إليهاالخاصة يجب النظر 

 ف من  ، فقد تضاءل التحال    )٢( الخلفيةتوضح هذه   

 مـن  ٢٥,٠٠٠مت حـوالي     قدّ ن بلداَ ي وثالث ةخمس

  بلـداَ  ني وعـشر  ةخمـس  إلى ٢٠٠٣القوات في   

 ، الغالبية العظمى أعلى من القوات كحد ١٥,٠٠٠و

 نسبياً وتعمل بشكل    اآلمنمنها تتمركز في الجنوب     

  .عمار  والدعم وإعادة اإل في مهمات التدريبأساسي

  

  

---------------  
  :  وعنوانهاما يلي تمت ترجمة هذه الخلفية في)٢( 

  تحالف الراغبين     

  

  

  

  

  

  

  الخلفية

   "راغبينال"تحالف 

  في هيئة التحرير كاتب/ هنريونيل بيال  :بقلم

   ٢٠٠٧/شباط /٢٢: بتاريخ 

  ةمقدم

  ؟ التحالف لتضاء األهمية من مدى أي إلى

  ؟ التحالف في ةمهّم ناتبمكّو أسهمت البلدان أي

 في األمريكية للقوات رصغأ تحالف يعني ماذا

  ؟ العراق

  ؟ البلدان تنسحب لماذا

  ؟ ونالمحلّي ونالسياسّي يلعبه دور أي

 واتهاق بسحب بريطانيا قامت إذا سيحدث ماذا

  ؟ العراق من

  ؟ البصرة مينأت في البريطانيون نجح هل

 في اآلخرون التحالف أعضاء يلعبها األدوار أي

  ؟ العراق

  ؟ التحالف قوات لها ضتتعّر اإلصابات من كم

   ةمقدم

تضاءل حجم ومدى قوات التحالف بقيادة الواليات       

 ٢٠٠٣ االحتالل في العراق عام      إتمامالمتحدة منذ   

في مؤخرا بريطانيا وهـي العـضواالكبر      وأعلنت

بعد الواليات المتحدة ، خططـا لـسحب         االئتالف

 القادمـة و    األشهر العراق في     جندي من  ١,٦٠٠

.  ادوار الدعم و التدريب إلىلتحويل دورها القتالي 

ن هـذا   أ و بريطانيون ب   أمريكيونويقول مسؤولون   

 األمـن ن االنسحاب الجزئي هو عالمة ايجابيـة أل    

 من الجنوب ، حيـث تتمركـز        أجزاءن في   يتحّس

 أنهناك قوات التحالف بشكل رئيـسي ، وحيـث          
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نكمـاش  إ إن ."زديـاد إتتقـدم ب   " القوات العراقية 

 أمريكيـة التحالف يتزامن مع عملية نشر قـوات        

 في محافظتي بغداد واالنبار لكنه قد يعرقل        إضافية

   . نشر القوات في العراقإعادةجهود في النهاية 

   ل التحالف ؟تضاء األهمية أي مدى من إلى

 جندي  ٢٥,٠٠٠ دولة حوالي   ثمان و ثالثون   زتجّه

 ٢٠٠٣حتالل العراق في عـام      إبوقت قصير بعد    

 و  ةخمـس  إلـى وقد تضاءل ذلك العدد من البلدان       

 ،  أعلـى  من القوات كحد     ١٥,٠٠٠ و  بلداَ عشرين

  نـسبياَ  اآلمنتتمركز الغالبية العظمى في الجنوب      

 و  والدعموتعمل بشكل رئيسي في مهمات التدريب       

 أهميـة  األكثروقد حدث التقليص     . راالعما إعادة

 عندما  ٢٠٠٥ عام   أيلولف في شهر    في قوة التحال  

 ٣,٠٠٠ ايطاليا بسحب كـل قوتهـا البالغـة          بدأت

المـشاركين   وبلغاريـا    أوكرانياوقد تبعت   . جندي  

 لواشنطن في الحرب ، تبعـت ذلـك          والءاَ األكثر

 فـي    من قواتهـا   األعظمبسرعة و سحبت الجزء     

 وعلى مدى األشهر القليلـة القادمـة،      .السنة التالية 

 ٧,٠٠٠ مـن     لتقليل تواجد قواتها     تخطط بريطانيا 

وتخطـط  .  أعلـى كحـد    من الجنود    ٥,٥٠٠ إلى

 لسحب جنودها البـالغ     آبالدانمارك بحلول شهر    

 سحب  أيضاَوتدرس ليتوانيا   .  جندي   ٤٦٠عددهم  

  . ن ي والخمسةجنودها الثالث

  التحالف ؟ في ة نات مهم بمكوأسهمتأي البلدان 

جندي بعد   ) ٧,١٠٠ ( األكبرتضع بريطانيا القوة    

ـ    وبعد بريطانيـا   .الواليات المتحدة    كبـر  أن  إ ، ف

، وبولنـدا   ) ٢,٣٠٠(القوات تعود لكوريا الجنوبية     

 ،) جندي٨٠٠ (استراليا وجورجيا لكل منها   ،)٩٠٠(

وكانت ايطاليا تشكل قبل    . جندي  ) ٦٠٠(ورومانيا  

  .كبر قوة تحالف في العراق أثالث نسحابها إ

 في األمريكيةر للقوات صغأماذا يعني تحالف 

  العراق ؟

 يكـون  أن يجـب    التناقص إنيقول بعض الخبراء    

 يـؤخر خطـط     أن أيـضاَ  لالهتمام ، ويمكنه     سبباَ

 .الواليات المتحدة النهائية لالنـسحاب التـدريجي        

 العلوم الـسياسية فـي      أستاذ ،   باري بوزن ل  أويس

مـن يحـل     "  : للتكنولوجيا   سستوماسو ج معهد  

 يكانت قواتنا في العراق في منحن     د  لق" " محلهم ؟   

 ، واليوم هم في   ٢٠٠٣ر عام   امتصاعد منذ شهر اي   

في هذا هو    السبب   أظن أن  إنني.  مستوياتهم   أعلى

الء  من هؤ  أن نحل محل بعضاَ   انه كان ينبغي علينا     

  ، ومـنهم   آخـرون ويقـول   ". في التحالف   الناس  

 ، مدير معهـد دراسـات الحـرب         ارد بتس تشري

 قـوات التحـالف     إنعة كولومبيا ،    والسلم في جام  

. فـي العـراق      في مهمة الواليات     أساسيةليست  

وجـود قـوات البلـدان      [ الكثير من    " إنويقول  

نك التـسمع عـنهم     إ". هو شي رمزي     ] األخرى

   ." ون مهمات قتالية  اليؤّدبأنهمالكثير ، مما يوحي 

  لماذا تنسحب البلدان ؟

اطنـون مـن    ل المو أ ، يس  اإلصاباتبسبب ارتفاع   

ق ح ذلك يـست   أنهل  : العديد من البلدان المتحالفة     

 العديد من تلك البلـدان      إن: الجهد ؟ يقول خبراء     

 مـا مـن المـساعدة        في مقابل شكالَ   قدمت جنوداَ 

 بوشل المثال ، تعهد الرئيس      على سبي  . األمريكية

 ٢٠٠٥عام   له في شهر تشرين الثاني        زيارةَ أثناء

لجنودهـا  "  ليـون دوالر  م١١ منغوليا بتقـديم     إلى

في العراق كجزء من عمليـة      "  الشجعان   ١٢٠الـ

 أغريـت وقد   . األبيضللبيت  " خطوات التضامن "

ـ  بإمكانيـة بولندا في تواجدها في العـراق        مين أ ت

 بعقود أومكاسب لها في عملية االعمار بعد الحرب 
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 حـال ،    أي ، علـى     نالبولندييوالعديد من   . النفط  

هم نفـس   ححيث رفضت واشنطن من    آمالهمخابت  

المميزات للحصول على فيزا للواليـات المتحـدة        

 ولفتـرة   األوربي االتحاد   المميزاتحيث ينعم بتلك    

 آخـرون يقول خبراء   .  وفرنسا   ألمانياطويلة مثل   

ن اللوم في العنف المتصاعد في العراق يقع على         أب

  . المعارضة المتنامية 

نودهم يـرون    ج إنمن المحتمل    : " بوزنويقول  

 مما نرى نحن في الـصحف مـن الجثـث           أكثر

 يقولوا لقادتهم ،    أن من الممكن    إنهم". "  الواصلة  

شئ من   يحدث لنا    أنلة وقتٍ  فحسب قبل      أ مس أنها

تذكر  . اآلخر ماضون للنظر في الطريق      إننا ،   هذا

الهولندية سـيئة الحـظ فـي        ةماجرى لتلك الكتيب  

د الـسالم    جنو إن ،   ١٩٩٥في عام    " كاسنييسريبر

 مسلمون بوسنيون قـد     بأنهم الهولنديين الذي اعتقد  

  .  سريبرنييسكاذبحوا من قبل الجنود الصرب في

أي دور يلعبه السياسيون ؟ون المحلي  

في العديد مـن     .  لهم دورا قوياَ   إنيقول الخبراء ،    

أكثـر   عملية سحب قوات التحالف      تأثرتالحاالت  

 منـه   األعـضاء ان  البلـد  السياسية فـي     برامجبال

سـتثمرت  إو.  في العراق    األرضبالظروف على   

 عدم شعبية حرب    ،المجموعات السياسية المعارضة  

والمثـال  . ( ستثارة الدعم العام    العراق العالمية إل  

 لهذا كان االنسحاب االسباني الفوري للقوات       األكبر

دريد واالنتخابات  م في   األنفاقبعد تدمير قطارات    
   ) .٢٠٠٤ عام آذارالرئاسية في شهر 

بولندا لعبت قضية قـوات     وأوكرانيا و وفي ايطاليا   

 انتخابـات  فـي     حاسماَ التحالف في العراق دوراَ   

وفي بريطانيا ، هبطت نسب الموافقة على       . رة  مبكّ

 بـسبب دعمـه   توني بليرسياسات رئيس الوزراء  

  .للحرب ومعارضته لسحب القوات 

واتها  قامت بريطانيا بسحب قإذاماذا سيحدث 

  من العراق ؟

 خطط بريطانيا   إن روبرت غيتس قال وزير الدفاع    

 أنلتخفيض عدد القوات في البصرة من المحتمـل         

تؤثر على جهود الواليات المتحدة لتعزيز قواتهـا        

ـ  يقولون آخرين أنمع   . في بغداد   نـسحاباَ إن  أ ب

  يتـرك فراغـاَ    أن للقوات البريطانية ممكن     جزئياَ

 البريطانيين هم   إن : " بوزنل  يقو.  أثره في   منياَأ

 حصل وتعبوا كلهـم     إذا" أطول عمود في الخيمة     

 تسليم الـسلطة    إن. "معاً  ، سيكون ذلك ضربةً لنا        

للقوات التي يسيطر عليها الشيعة في الجنوب يمكن        

 على جهود الواليات المتحـدة      اَتأثير كون لها ين  أ

  .  أخرى أماكنالشيعية في للقضاء على المليشيات 

دير مو المجلسقدم في    ، العضو األ   وليام ناش قال  

 ، على الهواء  أي بي سيلـ،مركز النشاط الوقائي

 نتشار الواليات المتحـدة   إ إلعاقة الطرق   إحدى إن

 فـي  أكثـر قـضايا   إيجادفي وحول بغداد هو في     

 ، وهـو    دبليو باتريك النغ   يتنبأ"  .وحول البصرة 

واالستخبارات  األوسطرئيس سابق لشؤون الشرق     

ن أ الدفاع ، ب   ارةستخبارات وز إالمضادة في وكالة    

 ضد القوات البريطانية من     يعتراض هجوم رئيس  إ

قوموا بـسحب    ي أن نالبريطانيي يجعل   أنالمحتمل  

.  الواليات المتحدة    لقواترادفة  قواتهم المتبقية والم  

" . في هذا الوضع الهش معنا بليرعلق  " لقد: ويقول

 قواتها في العراق حتى عـام       بإبقاء اوتعد بريطاني 

   .األقل على ٢٠٠٨
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  مين البصرة ؟أهل نجح البريطانيون في ت

 من الواليات المتحـدة     نوولؤوالمساليتفق الخبراء   

سم البيـت   إ ب المتحدث توني سنو خبر  أو. مع هذا   

  قـد  إنهم"  مجموعة من المراسلين مؤخراً      األبيض

 إلـى  اَمـشير  " . األرضالتقدم على    بعض   حققوا

 األمـن  قـوات    ةجهود البريطانيين لتدريب وتقوي   

ستقراراً   إ أكثركانت البصرة بشكل عام     . العراقية  

. قل عرضة للعنف من محافظتي بغداد واالنبار        أو

ن بريطانيا قـد تركـت      أ ب آخرونومع ذلك يقول    

والمناطق المحيطة بها بيـد المجموعـات       البصرة  

 مزاي ت اينانشيالالفوتغتاظ   . الشيعية شبه العسكرية  

نه أ على   خاطئلتوصيف هذا العمل بشكل     : " قائلة  

 تقريـر في  ."  ، خداع    أفضل صوره نجاح هو في    

 ،  األدنىمعهد واشنطن لسياسة الشرق     حديث من   

ـ  د ويليامز إ  و ميشيل نايتس يكتب   ـ ن  أ ب صرة الب

لت مـن كونهـا     تحت السيطرة البريطانية قد تحوّ    

ً  عالمياَ   ـ  إلـى  بالنفط    غنياَ مركزا  للعنـف الً   معق

حكومة سرقة تـستخدم مـن قبـل        "  و   اإلجرامي

  ."  خزائن حربهم ئلمل اإلسالمية الميليشيات

 اآلخرون التحالف أعضاء يلعبها األدوارأي 

  في العراق ؟

 وظـائف مختلفـة فـي       بأداءتقوم قوات التحالف    

معظمها يعمل في مجال غيـر قتـالي ،         . العراق  

س بـشكل   ماعدا القوات البريطانية ، حيث تحـر      

 مثل  وأعضاء. واسع جنوب العراق قرب البصرة      

بولندا تكون مساعدة في تدريب القوات العراقية ،        

، وبشكل بارز اليابان     آخرينعضاءاً  أبينما يكون   

كبر فـي جهـود     أوكوريا الجنوبية ، تنشط بشكل      

فت كوريا الجنوبية بمهمـة     وقد كلّ .  االعمار   إعادة

  .شمال العراق  المتحدة في األممحماية بعثة 

  ضت لها قوات التحالف ؟ تعراإلصاباتكم من 

 ، فقـدت بريطانيـا   ٢٠٠٣ عـام   آذارمنذ شـهر    

ـ     ١٣٢ ـ  جندياً  ، بينما تكّب ة دول التحـالف    دت بقّي

التتضمن هذه   . اإلجمال على   إصابة ١٠٠حوالي  

 ل عمـا  و الـصحفيين    و المتعاقـدين    اإلحصائيات

      . العراق  قتلوا فيآخرين أجانب ومواطنين اإلغاثة

  


