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 مركز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية: ترمجة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
تـأتي   و ،معهد األعمال األمريكي   في موقع    تين منشور تين جداَ  مهم لمقالتين إستراتيجيتين  في هذا العدد ترجمة   

 لجماعة المحـافظين    العقل اإلستراتيجي  المذكور بإعتباره يمثل     أهمية هاتين المقالتين من خالل أهمية المعهد      

هـذا   المقمين فـي      ومن خالل أهمية الكاتبين     اآلن،  مفاصل القرار اإلستراتيجي األمريكي    يملكون  الذين الجدد

،  فردريك كاجـان ديفاألول الس . ويكتبون عنه وبشكل متواصل  يترددون على العراق وبإستمرار     والذين المعهد

 خطة زيادة عدد القوات األمريكية في       ور وباإلشتراك مع أحد الجنرالت األمريكان     العقل اإلستراتيجي الذي ط   

 التطرق الى هذه الخطة     ، وقد سبق  هذا العام ت سابق من بداية      في وق  شالعراق التي تبنّاها وأعلنها الرئيس بو     

، وتم التعريـف بـسيرته الذاتيـة         من هذه السلسلة   مانين التاسع والث  العددفي  ملخصها التنفيذي   ة  مترجتمت  و

ترجمت الكثير من كتاباته  الذي  راؤول غيريشتهو السيدالثاني و . األعداد السابقة من هذه السلسلة وخبرته في 

   . األعداد السابقة من هذه السلسلةالعراق ، وتم التعريف بسيرته الذاتية وخبرته في عن 

س نتائج هاتين المقالتين األوضاع في العراق اآلن، و      م  تقيضمن خطة   عدد القوات األمريكية   قرار زيادة     تتلم 

    .فرض القانون

  :ما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العددفي

رئيس وزراء البالد الشيعي ، العنيد ، الوطني الغيور نوري المالكي يظهر بصورة متزايدة أنه رجل قوي 

  الشخصية وشجاع
 

المالكي والصدر ليسوا حلفاء طبيعيين من الناحية الثقافية أو المزاجية ، حزب المالكي هو حزب الدعوة 

  المتنوع العنيد وهو من بيئة إجتماعية مختلفة عن األتباع الشباب غير المتعلّمين الذين يمثلون قوة الصدر
  

وفي الحقيقة ، يبدو أن رئيس الوزراء المالكي يقود أفراد حزبه، حزب الدعوة ، القليلي الخبرة،  والتشكيلة 

  من النشطاء الشيعة, المحمكة من الوطنيين المتزمتين واألنصاف غربيين 

   إلى أحضان الديمقراطية البرلمانية 
  

فإن للدعوة إحتراماَ بين الشيعة ، فقد كانت التعبير المنظم وعلى الرغم من كونها حركة غير جماهيرية ، 

، ) ١٩٨٠ – ١٩٣٥(األول عن الوعي الشيعي السياسي وقد ولدت ، جزئياً ، في عقل محمد باقر الصدر 

  أعظم رجال الدين المحدثين ومصدر هيبة عائلة الصدر المستمرة
 

تزامن مع رجال الدين الكبار في النجف بقيادة آية اهللا إذا ما تبنت الدعوة، الديمقراطية ، فإن إلتزامها ، وبال

شريطة أن القيادة  –العظمى على السيستاني ، من المحتمل أن يضمنوا إستمرار االلتزام بالديمقراطية 
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  العراقية الحالية ال تتحطّم بحرب طائفية شاملة ، وهو سيناريو محتمل فقط عند إنسحاب

  ق أمريكي متعجل من العرا
 

وبالتأكيد فإن الفهم الذي يتركّز على معارضة إجتثاث البعث يقدر له أن يفشل طالما أن الغالبية الشيعية 

  العراقية ، ومن المحتمل الكرد ، أيضاً ، تعارض أية صفقة قد تسمح للنخبة من البعثيين

   السنة العودة إلى الحكومة
 

  آية اهللا العظمى السيستاني كان محقاً بهذا الشأن ، وكانت وزارة الخارجية ووكالة المخابرات 

  المركزية على خطأ
 

قد يتوقّف التمرد السني عندما يعرف السنة، الذين أدمنوا على السلطة وفهموا أن الشيعة بتقدير من اهللا هم 

من جماعة من الدرجة الثانية ، من أعماق قلوبهم أنهم ال يستطيعون أن يربحوا ضد الشيعة ، وإن 

  فهم إال سوءاًاالستمرار في القتال لن يزيد موق
 

من دون خطة اإلنتشار األخيرة فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتطلّع إليه السنة العراقيون هو الحرب و 

خطة "إذا ما كان هناك معتدلون مؤثرون محتملون بين السنة العراقيين العرب ، فإن . الموت والمنفى 

  ملهم األخير لتغيير طابع الرفض لديهم وتكتيكات مجتمعههي أم" االنتشار
 

تقدماً حقيقياً في توفير األمن " خطة االنتشار"ينبغي أن تظهر . نحن كذلك ، لدينا إلتزامات بخصوص العراق 

  ٢٠٠٨في بداية 
 

إن لم نستطع نحن والعراقيين أن نفعل هذا ، فإن المتطرفين من الشيعة سيستمرون ، وستكون مجرد مسألة 

وقت قبل أن يقرر المجتمع الشيعي بشكل جماعي، إن السنة كمجموعة هم خارج حدود المقبول ، وإن حرباً 

  شاملة من التطهير الديني ستصبح أمراً محتمالَ
 

  وطالما أن بيتراوس و المالكي والسيستاني في سدة المسؤولية فإن األمور قد تُحل
 

أن تتوقف زعامة الحزب الديمقراطي عن فعل أي شيء مشترك مع هؤالء السنة العرب الذين أرادوا الفشل 

  دائماً للعراق الجديد
 

  دةفي هذه المرحلة المبكرة ، كان التطور اإليجابي األكثر أهمية هو تصاعد العدائية تجاه القاع

  ي في المجتمع السن
 

وقد حقق التحالف تقدماً سريعاً بشكل غير متوقع أيضاً في تخفيض قوة مقتدى الصدر ، بضمنها قتل و أسر 
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  ي عنصراً من جيشه جيش المهد٧٠٠
 

  تغير خطاب الحكومة العراقية بشكل مثير ، وهناك إشارات مبكرة على الرغبة المتزايدة لمحاولة 

  المصالحة بين العراقيين العرب
 

فهي تتميز بمشاكل , محافظة ديالى, بالوقت نفسه تزداد بعض التحديات األخرى، وعلى وجه الخصوص

  لجدية ال تعتبر سهلة أو سريعة الح
 

ليس هناك وقت محدد معلن لزيادة التواجد األمريكي ، على الرغم من إن التعليقات العامة تقول إنه سيستمر 

  ٢٠٠٨على األقل خالل الخريف القادم وربما في أوائل 
 

وقد إزدادت االتصاالت بشكل مثير خالل الشهرين الماضيين ، من كل من السنة والشيعة تطلب المساعدة 

وتحذّر من عبوات ناسفة أو هجمات تجهز للقوات األمريكية والعراقية كما يتصل الناس بهذه الخطوط 

  ليقدموا الشكر عندما يرفع خطراً معيناً من الشوارع
 

أمسك التي ستكون الجزء  –و  –لقد وضعت أغلب الخطط العسكرية في األشهر األخيرة األسس لعمليات طهر

  ةالمركزي للخطة الجديد
 

أمسك قد جدولت لتبدأ في أواخر مايس أو حزيران ، وستأخذ أسابيع لتكتمل ،  –و  –غالبية عمليات طهر 

  ةمنطقة بعد منطق
 

األعداء ينبغي دحرهم، في حالة القاعدة واإلسالميين . إن التمييز بين األعداء و المخربين أمر مهم جداً

  اآلخرين ، ال مفر من إلقاء القبض عليهم أو قتلهم 
 

من غير الممكن وال مستحسن قتل أو مسك جميع أفراد جيش المهدي أو فيلق . المخربون ينبغي معالجتهم 

   هذه المجاميع يتطلب مزيجاً من القوة والسياسةالتعامل مع . بدر 
 

ينبغي إزالة القادة السيئين ومسهلوا األعمال الوحشية ، ولكن تقليل الدعم الشعبي لهذه المجاميع المتطرفة ، 

  ةوكسب المعتدلين وسحب بعض المقاتلين إلى وظائف مستقرة تعتبر مهمة سياسي
 

إن إستمرار هجمات اإلرهاب في العراق  أمر مأساوي  ومقلق ، ولكنها لم تعد مرة ثانية إلى ما كانت عليه 

  من سعة إنتشار العنف الطائفي الذي إندلع أواخر السنة الماضية
 

إن الفكرة القائلة بوقوع العراق في فخ حرب أهلية ال نستطيع إال أن نسمح لها باالستمرار حتى تصل إلى 
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  بكما إنه ليس مبرراً لإلنسحا, نتيجتها النهائية هو أمٌر ال يمكن إثباته 
 

يعود إنخفاض القتل الطائفي بسبب الزيادة الدراماتيكية في الشراكة بين الشرطة العراقية والجيش العراقي 

  اقل منهوالقوات األمريكية، لقد تورطت الشرطة العراقية تورطاً شديداً في عمليات القتل  والجيش أ
 

من الناحية األخرى ، أظهرت الحكومة العراقية ، رغبة شديدة في إعتقال وإدانة وطرد من الوظيفة حتى 

  بالنسبة لكبار القادة الشيعة عندما يقدمون مع شهادة مناسبة على جرائمهم
 

  في الوقت الحاضر ، أصبح القتال ضد القاعدة في العراق أمراَ مركزياً أكثر منه من العنف الطائفي
 

يقول البعض إن مغادرته إلى إيران كانت جزء من جهد لطلب زيادة الدعم اإليراني لحركته إن صح هذا فإن 

  إنسحاب وزراءه قد يشير إلى بدأ الصدريين رد العدوان بصورة أوسع
 

 نيسان هو تنامي ٨ إلى ٣ثارتني أكثر من غيرها أثناء زيارتي للعراق للفترة من إن أحد أهم األمور التي أ

إن اإلصرار على الدليل بدالً من المعلومات االستخباراتية كقاعدة . رغبة العراقيين في ممارسة سيادتهم 

  إللقاء القبض على المشبوهين تعكس الى حٍد بعيد الرغبة في رؤية دور القانون

  قيفته في العرا يأخذ دوره ووظ
 

محافظة ديالى هي . إن النجاح في العراق أمٌر غير مؤكّد ، وإننا نواجه تحديات رئيسية في بعض المناطق 

  قعالم صغير يجمع كل مشاكل العرا
 

وتزايد التدخل اإليراني ، واألقلية الشيعية المحاصرة في ديالى تبقى قضية  فعالة وستتطلب إدارة طويلة 

  ةمن المحتمل أن تبقى ديالى موضع عنف لعدة شهور قادم. وحذرة 
 

االحتماالت هي إن الصدر سوف لن يبحث عن مواجهة شاملة وإن القاعدة لن تستطيع اإلستمرار بتحمل 

  العنف الحالي ، وإن القادة الشيعة ، الذين يستشعرون فرصة حكومة ذاتية ذات مغزى سيكبحون شعبهم
 

  التفاؤل األكثر من الالزم والتشاؤم األكثر من الالزم قد منعت األمريكيين من التقييم الدقيق

  المعقد المتأرجح للموقف 
 

ليس من المبالغة االعتراف إن إنسحاباً أمريكياً متسرعاً سيقوض االتجاهات اإليجابية الحالية ويزيد من 

  إحتمال القتل الجماعي وإنهيار الدولة
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  عن الديمقراطية في العراق 

  في المعهدزميل مقيم  /تشييرغراؤول مارك : بقلم 

   ٢٠٠٧ نيسان ٣٠في  -الويكلي ستاندردصحيفة 

  

نهم في  أيجب أن يعترف الديمقراطيون الصادقون      

صالح االنتخابية لحزبهم على خالف     إن الم : مأزق  

إذا ما فشلت خطـة     . مع مصالح البالد في العراق      

 سيكونون في   ن الديمقراطيين إاالنتشار األخيرة ، ف   

ــع أل ــر وض ــسبوا الكثي ــام ن يك  . ٢٠٠٨ ع

حاولوا تصوير أنفسهم كمرشحين    يالجمهوريون قد   

كثر من غيرهم معالجة التراجع مـن       أ يستطيعون

رين ، ولكـن مثـل هـذا الفهـم          بالد ما بين النه   

 كانت معالجـة إدارة بـوش       النيكسوني ، يبين كم   

 ناحية أخرى ،    ومن. ضعيفة لمعظم ظروف الحرب     

إذا ما نجحت خطة االنتشار األخيرة ، ولـم يعـد           

      ا المجتمـع   التمرد السني والنزاع الطـائفي يهـز

 –كـين  جون ماك رجحية السناتور   أن  إالعراقي ، ف  

 جورج دبليو بوش  لخالفة   –أو أي جمهوري آخر   

المجال الديمقراطي بكامله ،   . سترتفع بشكل ملحوظ  

ظهـر  مبلـى الظهـور     اعلى أي حال ، قد ينتهي       

  . ر سياسياً متهوال و,جبان الخاطئ ،ال

  هذا التناقض الديمقراطي منذ وضـع      نالحظ نحن

 ما إذا كانـت      نرى ختبار ، ونحن  إالحزب موضع   

 في  لتي ستبدأ بجد   ، ا  ديفيد بيتراوس خطة الجنرال   

حزيران ، تستطيع إنقاذ سكان محافظـات بغـداد         

نحن ال  . واالنبار وديالى من المنحدر الذي هم فيه        

 في هذا الوقت    بيتراوسنعرف ما إذا كان الجنرال      

الدايناميكيـة  تجـاه   إ ر يستطيع أن يعكـس      المتأخّ

  ورت لدى المجتمعـات الـسنية       الدموية التي تطو 

ولكن عسكرياً ، تشن الواليات      .  الكردية والشيعية  

خيراً حملة مضادة للتمرد قد يكـون لهـا         أالمتحدة  

ز جهودنا على تأمين حياة     إننا نركّ  .ناجحاَ اَمردود

في عدد من ضواحي بغداد ،    . العراقيين وممتلكاتهم 

   .تبدو الحياة اليومية للعراقيين في تحسن متزايد

يـة ،   د الحيـاة للعـراق مـرة ثان       وعتسياسياً ،   و

التي تقودها الشيعة في العراق      العراقية   الديمقراطية

 جعلت نجازاً مدهشاًإمت  لقد قد–  فأكثركثرأتتجذر 

جهود المشتركة للسنة العراقيين والدول العربيـة       ال

 عيهاجم العراق الجديد وتد   بهم ، ت  السنية المحيطة   

 رئيس وزراء الـبالد الـشيعي ،        .بعدم شرعيته   

الغيور نـوري المـالكي يظهـر       العنيد ، الوطني    

 . نه رجل قوي الشخصية وشجاع    أبصورة متزايدة   

المالكي يبعد نفسه ببطئ ولكن بإصرار ، عن رجل      

 جيش المهدي زعيم   ،مقتدى الصدر الدين العريق   

ن ،  آلا، لحد   ستطاع المالكي إ. فاتح النار على السنة   

ستقالة رجـال الـصدر فـي       إبت نفسه بعد    أن يثّ 

 إن الديمقراطية العراقية    ,حتماالًإألكثر  ا. الحكومة  

ر الجنود األمريكان ليعودوا إلـى      ن تحر أتستطيع  

الفوضى في بالد مـا بـين    أن تثير وطنهم بدالً من    

  . النهرين 

حتمي طالما إن   ) عن الصدر (عاد  تبلقد كان هذا اإل   

األمريكان قد قبلوا الخطط الكارثية لوزير الـدفاع        

 ،  جون أبى زيد  والجنرال   دونالد رامسفيلد السابق  

ن يصبحوا المدافعين   أالتي سمحت للصدر وحلفاءه     

الوحيدين عن شيعة بغداد ضـد التمـرد الـسني          

 المالكي والصدر ليسوا حلفاء طبيعيين .والجهاديين 

من الناحية الثقافية أو المزاجية ، حزب المالكي هو         

  جتماعية إع العنيد وهو من بيئة      حزب الدعوة المتنو
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مـين الـذين    لشباب غير المتعلّ  اتباع  ة عن األ  مختلف

وعلى الرغم من إن الـصدر       . يمثلون قوة الصدر  

وسمعة ( بمسك قوة سياسية هامة      , بالتأكيد ,سيستمر

ن قاعدة  إ، ف ) ذلك ال غير   له   نه هي التي تؤم   تعائل

مدينـة   البغدادي الفقير ،      حتى ضمن الحي   ،دعمه

ومـة  ن الحك أ لم تعد مضمونة ، شـريطة        الصدر

المركزية تستطيع جلب األمن والحد األدنـى مـن         

هناك العديد من األسباب التي     . الفرص االقتصادية   

د رجالـه ضـد االنتـشار       لم تجعل الصدر يحـشّ    

األمريكي األخير ، الذي تغلغل في مدينة الـصدر         

أحـد هـذه    .  مقاومة بسيطة    بعمق ولم يواجه إالّ   

 العديـد    بين األسباب هو إن الصدر قد يفقد شعبيته      

  .  هذه المنطقة إذا ما فعل ذلك  سكانمن

الـصدر للقيـام    وات  دعلم تلق     ، ٢٠٠٥منذ عام   

بتظاهرات سياسية ضد األمريكان نجاحاً واسعاً بين       

خباراً جديدة لزعيم األغلبية    أقد تكون هذه    . الشيعة  

 ، الذي يعتقد إن كل      هاري ريد في مجلس الشيوخ    

ظهر الـصدر قلقـاً     ألقد  ،  شيء في العراق قد فُقد      

متزايداً بشأن قاعدته وتحالفاته ومنافسوه من الشيعة       

 –العديـد   ن  إف،  من هذا   وليس بعيداً   . المنتخبون  

ن أمريكا ستترك   أ العراقيين يعتقدون    –كثر  أوربما  

 بـدعم   بوشلقد كان قرار الرئيس     . العراق قريباً   

ل هذا المفهوم ، في العراق واألماكن       نتشار قد بد  اإل

لقد كان لـه تـأثيراً      . ألخرى في الشرق األوسط     ا

  تراجع الصدر ،   إن .مفيداً جداً على السياسة العراقية    

ن لم يكن الصراع    إ المتزايد ،    السنيةوقلق العشائر   

الكامل ، مع القاعدة في االنبار ، وثقـة المـالكي           

   . بوش بنفسه،جميعها كانت سبباً في قرار ةالمتزايد

 ن رئيس الوزراء المالكي يقود    أوفي الحقيقة ، يبدو     

  القليلـي الخبـرة،    حزب الـدعوة ،      ، حزبه أفراد

ن يمت مـن الـوطنيين المتـز      محمكـة والتشكيلة ال 

 من النـشطاء الـشيعة إلـى        ,نصاف غربيين   واأل

 وعلى الرغم مـن     . الديمقراطية البرلمانية  حضانأ

 اَحترامإن للدعوة   إ ، ف  جماهيريةغير   حركة   اكونه

عـن  ير المنظم األول    ب التع تقد كان بين الشيعة ، ف   

 ، جزئياً ، فـي      تلوعي الشيعي السياسي وقد ولد    ا

، ) ١٩٨٠ – ١٩٣٥(عقل محمد بـاقر الـصدر       

 هيبة عائلـة    مصدرعظم رجال الدين المحدثين و    أ

 الديمقراطية ، ،إذا ما تبنت الدعوة.الصدر المستمرة

 في  الكبار رجال الدين    مع  وبالتزامن  ، التزامهإن  إف

ية اهللا العظمى على السيستاني ، من       آف بقيادة   النج

ستمرار االلتزام بالديمقراطية   إالمحتمل أن يضمنوا    

م  شريطة أن القيادة العراقية الحاليـة ال تـتحطّ         –

فقـط  بحرب طائفية شاملة ، وهو سيناريو محتمل        

  . ل من العراق نسحاب أمريكي متعجإعند 

زدادت إكلما  أنه   : ريدوينبغي أن يالحظ السيناتور     

زدادت إالقيادة الشيعية تنامياً كلمـا     في  الديمقراطية  

 ،وهـذا حـسن     . نـسحاب أمريكـي     الدعوات إل 

حيوية بين الشيعة ، وخـصوصاً      ية العراقية   الوطنف

 مثل  في العراق ،     ونوالديمقراطي. نون  منهم المتدي

غيرهم من المسلمين فـي الـشرق األوسـط ، ال           

, على وجه الخصوص    ,ن يكونوا متعاطفين  أيحتمل  

ر ومن المحتمل جداً أن تحر    . مع الواليات المتحدة    

 تسمح لهم   الديمقراطية العراقية الجنود األمريكان و    

العودة إلى وطنهم بدالً من الفوضى في بالد مـا          ب

  .بين النهرين 

دون على   األخير غالباً ما يؤكّ    "نتشارلإل "تقدونن الم

 السياسية لما   غياب التعريف الواضح لإلستراتيجية   

 ،رامسفيلد وأبى زيد    وترديداً لقول   . نتشار  اإلبعد  

 هو الوحيـد    "الحل السياسي "ن  أيعتقد هؤالء النقاد    

 بمعنـى   – صـدمة العـراق      الذي يمكن أن يحلّ   

 الشيعة والكرد تجاه ما كان من هيمنة         من تنازالت
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 تتفق مع وجهـة      بوش إن إدارة  . -األقلية السنية 

 فـي  ٢٠٠٤ستراتيجية منذ إذلك  تتبع ب,النظر هذه   

  . سترضاء السنة إمحاولة 

 في كل االحتماالت ، لم يكـن      . لم تنجح المحاولة    

ز علـى   ن الفهم الذي يتركّ   إوبالتأكيد ف  . ممكناً ذلك

ن أفشل طالما   ير له أن    جتثاث البعث يقد  إمعارضة  

الغالبية الشيعية العراقية ، ومن المحتمل الكـرد ،         

صفقة قد تسمح للنخبـة مـن        ةيضاً ، تعارض أي   أ

ومعارضـة  . البعثيين السنة العودة إلى الحكومـة       

مدرسين سنة  دعوة   بشأنجتثاث البعث هي ليست     إ

 العـودة إلـى     الى ممرضينعرب أو مهندسين و   

 نها بشأن النخبة السنية البعثيـة     إ. العمل الحكومي   

 هيبة المناصب العليا ،   لها  مسك السلطة و  كانت ت  التي

إذا لعسكريين والدوائر األمنيـة ،      وخصوصاً من ا  

اً ، فعلينا   حقردنا النجاح للعراق على المدى البعيد       أ

 المجتمعات الشمولية   . هذه الفكرة  دعمف عن   التوقّ

ـ طالسابقة التي غالباً مـا ت      ر أعـضاء الحـزب     ه

كثر من هؤالء الذين سمحوا     أاالستبداديين قد فعلت    

 آية  ) .اكر في روسي  فّ(البقاء في   في  للحرس القديم   

اهللا العظمى السيستاني كان محقاً بهـذا الـشأن ،          

وكانــت وزارة الخارجيــة ووكالــة المخــابرات 

  . المركزية على خطأ 

 الذين  ،ف التمرد السني عندما يعرف السنة     قد يتوقّ 

  مـن  ريقدتن الشيعة ب  أأدمنوا على السلطة وفهموا     

ثانية ، من أعماق    الدرجة  الجماعة من   من  اهللا هم   

ن يربحوا ضد الشيعة ،     أنهم ال يستطيعون    أ قلوبهم

  .  يزيد موقفهم إال سوءاً ن االستمرار في القتال لنإو

,  شكراً جزئياً لشراسة الميليشيات الشيعية الحاقـدة      

في العراق ،   زايدة   المت الحقائق   و . هناك   دخلنإننا  

إن حقول نفط أساسية     ،وبين شركات النفط الغربية   

ساعد فـي    ت ربية السنية قد    موجودة في المنطقة الغ   

تخفيف المخاوف السنية بشأن معاناتهم وتجـويعهم       

وحتى بالنسبة للسنة العراقيين ،     . في العراق الجديد  

ن إ. فضل هي فـي تزايـد       أن اإلشارة لمستقبل    إف

ترتيباً ديمقراطياً صالحاً للعيش سيكون هناك إذا ما        

 اَ واحد اَمرأوهناك  . ك به ختار السنة العرب التمس   إ

نتـشار  من دون خطة اإل   : ينبغي أن يكون واضحاً     

ـ       إ ف ةاألخير ع ن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتطلّ

  .ىفن الموت والم  وليه السنة العراقيون هو الحرب      إ

إذا ما كان هناك معتدلون مؤثرون محتملون بـين         

 هـي  "خطة االنتشار "نإ العرب ، ف  ينالسنة العراقي 

وتكتيكات لديهم  فض  أملهم األخير لتغيير طابع الر    

   . مجتمعهم

ليس هـذا   .  تستحق الدعم    "خطة االنتشار " نإلذا ف 

 بـل   --نسحاب  لإلوقت الكالم عن جدول زمني      

وهو ليس بوقـت    . حرب  القل عن خسارة    أوكالم  

مناسب الوقت   و – لفشله   بوشنتقاد  إمناسب للوم و  

حتمـال  إ  وجـود  مع،  " خطة االنتشار " للقول بأن   

 .في العراق     األمريكية    الدماء  ك  سف تستحق ،النجاح

هل يعتقد المفكرون الديمقراطيون حقاً إن الـشرق        

األوسط هو المعركة األمريكية الطويلة األمد ضـد        

ن مركزنا فـي العـالم ضـد        إالجهاديين السنة ، و   

   مغادرة  دن عن المعتدين واألشقياء المحتملين سيتحس 

 بدأ   من بالد ما بين النهرين ؟ لقد       وإجباريةسريعة  

ــرد ــديمقراطي ي ــو غزبد صــدى الحــزب ال ني

 لمعظـم   ، ، مستشار األمـن القـومي      ينسكيجبري

األقوال المفجعة واألكثر حماقة لإلدارة الديمقراطية      

  . في األزمنة الحديثة 

.  بخصوص العـراق     إلتزاماتنا  دينحن كذلك ، ل   

 تقدماً حقيقياً فـي     "خطة االنتشار "ظهر  تينبغي أن   

القوات األمريكيـة    . ٢٠٠٨ية  توفير األمن في بدا   
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 طريقاً لتقليل    تستخدم نوالعراقية في بغداد عليها أ    

. السنية االنتحارية المميتة  في عدد التفجيرات   واضح

غرافية بغداد ، الطـرق     بخذين بنظر االعتبار طو   آ

المحتملة للهجوم ضد سكان العاصمة من الـشيعة        

والمميزات المشتركة لعرب العراق، سيكون هـذا       

إن لم نستطع نحـن والعـراقيين أن         . اَ صعب اَرمأ

ون ، ن المتطرفين من الشيعة سيستمرإنفعل هذا ، ف   

وستكون مجرد مسألة وقت قبل أن يقرر المجتمـع         

 إن السنة كمجموعـة هـم       ،الشيعي بشكل جماعي  

ن حربـاً شـاملة مـن       إخارج حدود المقبول ، و    

   . محتمالَ أمراً التطهير الديني ستصبح

ر حقيقـة وروح    األمريكي يمكن أن يغي   إن الجيش   

علـى  . يـضاً   أر بقية العراق    تغيتبغداد ، وبذلك    

عكس حالة اليأس للكثيرين ، كما يحتمل أن يكون         

السياسيون العراقيون المحليون الجانب األسهل في      

بالطبع في األشهر القليلة القادمة من      . هذه الحملة   

ن حادثة  إ.  الجحيم    نحو ر األمور يالميسر ، قد تس   

نتحاري تقتل رجالً مهماً من رجال الشيعة       إتفجير  

 و بيتـراوس  أن   طالما و .قد يهدد الموقف بكامله     

ن األمور إ المسؤولية فة سد فيالمالكي والسيستاني

نهـم  أ أن نأمل    إذا ما فعلوا ، ليس لنا إالّ       . تُحلقد  

توقف زعامـة الحـزب     تأن  مع الوقت سيفعلون ،     

ي شيء مشترك مع هـؤالء       أ  فعل الديمقراطي عن 

السنة العرب الذين أرادوا الفـشل دائمـاً للعـراق          

   .الجديد 

  

  

  

  بون أعداء  ومخّروأصدقاء 
   ؟نتشارإلنتائج خطة ا ما هي شهرين،مرور بعد 

   ٢٠٠٧/ نيسان / ٣٠ -الويكلي ستاندردصحيفة 

   كاجان.فريدريك  دبليو: قلمب

  

 األعمال  في معهد  مقيم   احث ب ,ان  اج ك .فريدريك دبليو 

  .األمريكي

. األمن في العراق    لقد بدأت الجهود الجديدة لفرض      

التطور اإليجـابي   كان  في هذه المرحلة المبكرة ،      

األكثر أهمية هو تصاعد العدائية تجاه القاعدة فـي         

لقد ردت القاعدة بخطتها الخاصة     . المجتمع السني 

 تفلح فـي    في هجمات مثيرة ، ولكنها لم     " لألنتشار"

عنـف  اليقـاد   إادة   إلع رهابيين وال لالدعم  الإنعاش  

وقد حقق التحالف تقدماً سريعاً بشكل غير        . طائفي

يضاً في تخفيض قـوة مقتـدى الـصدر ،          أمتوقع  

 من جيشه جيش    نصراً ع ٧٠٠سر  أ  و ها قتل نبضم

ر خطـاب الحكومـة     تغيبالوقت نفسه ،    . المهدي  

 مبكرة على   العراقية بشكل مثير ، وهناك إشارات     

الرغبة المتزايدة لمحاولة المصالحة بين العراقيين      

 ياتبالوقت نفـسه تـزداد بعـض التحـد       ،  العرب

 , محافظة ديـالى   ,وعلى وجه الخصوص  ،  األخرى

فهي تتميز بمشاكل جدية ال تعتبر سهلة أو سريعة         

  . جماالً ، هناك سبب للتفاؤل الحذر إ . الحل

ة الجديدة فـي     االستراتيجي  بوش لقد أعلن الرئيس  

وقـت قـصير عـين      ب كانون الثاني وبعـدها      ١٠

 قائداً عاماً للقوات العسكرية     ديفيد بتراوس الجنرال  

للتحالف في العراق مهمته ، توفير األمن للـشعب         
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 نقل السيطرة والمسؤولية    ، ثانياً ،العراقي ، ثم بعدها   

في كانون الثاني ، بدأت خمـس       . للعراقيينالكاملة  

وصول إلى العراق بمعدل واحـدة      فرق ميدانية بال  

فضالً عن وحدة للقيادة للمساعدة فـي       . في الشهر   

طيران يستقر في العراق ،     القيادة والسيطرة مع لواء     

مع االحتياجات اللوجستية ، والشرطة العـسكرية       

 ليس هناك وقت محدد معلن      .ومساعدون آخرون   

لزيادة التواجد األمريكي ، علـى الـرغم مـن إن           

نه سيستمر على األقل خالل     إ العامة تقول    التعليقات

وقـد  .  ٢٠٠٨الخريف القادم وربما فـي أوائـل        

لوية أصدرت في نيسان أوامر زيادة االستعداد إلى        

لوية الجـيش   أو تمديد فترة خدمة     الحرس الوطني   

 شهراً ، وبذلك سيصبح     ١٥ – ١٢ منفي العراق   

  .  ممكناً في العمليات أمراًالتوسع 

  تفاعـل  سـتراتيجية الجديـدة مـن     لقد نتجـت اال   

المقترحات العراقية والمناقشات ضمن إدارة بوش      

إن الطبيعة التعاونية للخطة    . وبين القادة األمريكان    

إلى تشكيل السلسلة الثنائية للقيادة حيث تكتب       أدت  

رايمونـد  يـق   رالقوات األمريكية تقاريرها إلى الف    

فـي   ات ، قائد الفيالق المتعـددة الجنـسي       اوديرنو

القوات  .  بتراوس ، ومنه إلى  ) MNC-1(العراق  

 الجيش منها والشرطة ، تكتب تقاريرها        و العراقية

ثنـين مـن قـادة    إعن طريق قادتها إلى واحد من     

كل واحد منهما على أحد جانبي نهر دجلة        (الفرق  

ويكتب هؤالء القادة تقـاريرهم     ) . الذي يقسم بغداد  

ت فـرض    ، قائـد عمليـا     عبود قنبر إلى الفريق   

القانون ، وهو االسم العراقي لما نسميه نحن بخطة         

 بدوره يكتب إلى رئيس الوزراء      قنبرو. أمن بغداد   

ب فـي القيـادة     ل هذا التشع  يشكّ . نوري المالكي 

مـن   يات هامة في التنسيق ، غيـر إن كـالَ         تحد 

 قد توصلوا إلى     بتراوس وأوديرنو وقنبر   ينالفريق

  . وسائل لتسهيل األمر 

 الجديدة تدفع بمعظم القوات األمريكية داخل       الخطة

يؤسس األمريكان والعراقيون محطـات     . السكان  

م ومخافر أمامية قتالية مشتركة في أنحـاء        هأمنية ل 

يتواجد الجنود األمريكيون والعراقيون في     . بغداد  

هذه المخافر األماميـة حيـث يـأكلون وينـامون          

ويخططون سوية ثم يتوزعون ويتجمعـون علـى        

حياء إلل دوريات مستمرة ليالً ونهاراً في كل ا       شك

إحدى المحطـات   إلى  لقد دعيت   . م  هالمخصصة ل 

 ، فـي  حي الحرية وتقع في  ،األمنية المشتركة هذه  

 الشيعية ، ينام الجنود األمريكـان       الكاظميةمنطقة  

والعراقيين في غرف مشتركة تقريبـاً مـن دون          

يمـون  يستلمون ويقّ . أبواب مغلقة أو محمية بينهم      

المعلومــات االســتخباراتية ســوية ، يخططــون 

. وينفذون العمليات سوية ثم يقّيمون نتائجها سوية        

وحينما يذهبون ، يوزعون البطاقات التي تحمـل        

 أرقام الهاتف وعناوين البريد اإللكتروني لخطـوط      

ـ  المساعدة المحليـة ال    طلب  ي يـستطيع النـاس    ت

 وقد  .االتصال بها عند شعورهم بالخطر في الحي        

زدادت االتصاالت بشكل مثير خـالل الـشهرين        إ

الماضيين ، من كل من الـسنة والـشيعة تطلـب           

هجمـات   وأر من عبوات ناسـفة      المساعدة وتحذّ 

 للقوات األمريكية والعراقية كما يتصل الناس       تجهز

بهذه الخطوط ليقدموا الشكر عندما يرفـع خطـراً         

  . معيناً من الشوارع 

 العسكرية فـي األشـهر      غلب الخطط ألقد وضعت   

 التـي   مسكأ – و   –رطهاألخيرة األسس لعمليات    

ستهدفت إ. ستكون الجزء المركزي للخطة الجديدة      

قوات التحالف والقوات العراقية القاعـدة وخاليـا        

التمرد السنية األخرى في بغداد ، وفي قواعـدهم         
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حول العاصمة و في محافظات االنبـار وصـالح         

 مواقع لهم في كل أنحـاء  والقد شكل . الدين وديالى   

. بغداد ومسحوا عدداً من األحياء بشكل تمهيـدي         

 حـول األحيـاء     كونكريتيةلقد بدأوا بوضع موانع     

 وتغيير سير المـرور      إليها  الدخول قييدالساخنة لت 

لقد قـضت الغـارات     . لدعم العمليات المستقبلية    

المركزة على عدد كبير من القادة الرئيسيين منهم و 

  مـن  ليشيات الشيعية كذلك حيـث قللـت      من المي 

 تـضررت  ، التي كانت قد      لصدرمنظمة ا نشاطات  

 المبكرة إلى إيران هـذا       الصدر ةغادرمن م بالفعل  

  . العام 

خالل األسابيع الماضية وكرد فعـل مـن العـدو          

الفريقـان  . ركزه  مأماكن ت المنظمة غّير   لعمليات  ل

 أرسال تعزيـزات إلـى مـدن         وبتراوس ينوودرأ

 القاعـدة غداد لتكثيف الجهود ضد قواعـد       جنوب ب 

هناك ، كما أرسلوا المزيد من الجنود إلى محافظة         

إن هذا  . ي هناك واضحاً    صبح التحد أديالى حيث   

مراً طبيعياً في العمليات العـسكرية    أالتكثيف يعتبر   

تعكس تصميم القيادة األمريكية بعدم السماح للعدو       

جبر علـى   بتأسيس مالجئ آمنة جديدة له عندما ي      

  . مغادرة مالجئه القديمة 

 قد جدولت لتبدأ    مسكأ – و   –طهر  غالبية عمليات   

في أواخر مايس أو حزيران ، وسـتأخذ أسـابيع          

ثم بعد ذلك ، قد تكون . لتكتمل ، منطقة بعد منطقة    

. هناك عدة أسابيع قبل أن ينجحوا في تثبيت األمن          

 فـي   نه سيقدم تقييماً للتقـدم    أ بيتراوسقال الفريق   

وحتى ذلك التقييم ، على أي       . العملية في الخريف  

وقد تأخذ المواقـف    . حال ، لن يكون إال تمهيدياً       

 قابليات التمـرد وإمكانيـات الحكومـة        والشعبية  

سـابيعاً  أشهراً ولـيس    أالعراقية وقواتها المسلحة    

إن األحكام غير الناضجة    . ظهار نفسها   إلتطوير و 

ة ،  ي األسبوعية الرئيـس   المتأثرة بالعناوين الصحفية  

   . سواء أكانت إيجابية أو سلبية أمر غير حكيم

  بون مخرالعداء واأل

ن الواليات المتحدة والحكومة العراقية في حرب إ

 ، القاعدة في العراق:  من األعداء ات مع مجموع

  ،مقصودتمرد سني  ، ومجاميع إسالمية متفرعة

 عن فضالً. ى إسقاط الحكومة المنتخبة يتمنّ

 الذين يلعبون دوراً "المخربين"مواجهتها لعدد من 

ن لم تدار إسلبياً تماماً ويمكن أن يحرفوا المسيرة 

الميليشيات الشيعية ، العصابات : بشكل صحيح 

اإلجرامية ، الوكالء اإليرانيون ، وقوى سياسية 

يز بين ين التمإ . سلبية داخل الحكومة العراقية

األعداء ينبغي  .م جداً مهأمرالمخربين و األعداء 

دحرهم، في حالة القاعدة واإلسالميين اآلخرين ، ال 

بون المخر. مفر من إلقاء القبض عليهم أو قتلهم 

من غير الممكن وال مستحسن . معالجتهم ينبغي 

 .جيش المهدي أو فيلق بدر قتل أو مسك جميع أفراد 

مزيجاً من القوة تطلب يالتعامل مع هذه المجاميع 

 ان ومسهلوي القادة السيئإزالة ينبغي .اسةوالسي

األعمال الوحشية ، ولكن تقليل الدعم الشعبي لهذه 

المجاميع المتطرفة ، وكسب المعتدلين وسحب 

 ةبعض المقاتلين إلى وظائف مستقرة تعتبر مهم

الزعماء األمريكان والعراقيون يستعملون  . سياسية

  . ات كالً من القوة والسياسة لترويض هذه التحدي

من بغداد أستجابوا لخطة إبون السياسيون والمخر

القاعدة والمجاميع اإلسالمية . بطرق مختلفة 

 واسعة النطاق ، وليس هااألخرى زادت من هجمات

موصل ، الفي بغداد فحسب ولكن في تلعفر ، 

وتعتمد هذه المجاميع على  . االنبار ، وديالى

  اإلعالمنتباه وسائلإالتفجيرات االنتحارية لجذب 
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ستمرار إ نالعالمية ولخلق روايات مبالغ فيها ع

كما ويأملون في . العنف في كافة أنحاء البالد 

ندلع في معظم عام إ العنف الطائفي الذي دإعادة إبقا

لحد سعيهم  في مجمل هذه اآلمال قد خاب .٢٠٠٦

فخالل أيام من تفجير مسجد العسكريين في . ن آلا

نتقاماً ، قتل إداً  مسج٣٣ ، هوجم ٢٠٠٦شباط 

مئات المدنيين وعانت بغداد من تفجير سبع 

كثر أعجالت مفخخة خالل أسبوع ، وكان هناك 

حتجاجاً سلمياً يزيد كل واحد منهم عن إ ٢١من 

 وكانت األعمال. ألف شخص في أنحاء البالد 
 ،االنتقامية للسيل األخير من الهجمات الملفتة للنظر

  .  بسيطة إلى حد كبير تعتبر

 بالهبوط بشكل حاد في كانون  الطائفيلقد بدأ القتل

الثاني ، وبقي منخفظاً عما كان عليه في مستويات 

ن إلى حٍد ما آلانها أعلى الرغم من (كانون األول 

إن ) . على مما كانت في بداية العمليات الحاليةأ

 أمر اإلرهاب في العراق هجمات ستمرار إ

ثانية إلى ما  مرة  ومقلق ، ولكنها لم تعدمأساوي 

نتشار العنف الطائفي الذي إكانت عليه من سعة 

  .ندلع أواخر السنة الماضية إ

. نخفاض القتل الطائفي قضية مهمة إأسباب إن 

 زيادة بوش وقبل كل شيء بعد إعالن الرئيس والًأ

مقتدى الصدر وعبد  كل من ى ، دع القواتعدد

 زعيم المجلس األعلى للثورة العزيز الحكيم

تباعهم أاإلسالمية في العراق وميليشاته فيلق بدر 

وقد بقي الصدر صادقاً . إلى عدم قتل العراقيين 

مع هذا النداء على الرغم من تجديده األخير لمطلبه 

. طويل األمد باالنسحاب الفوري للقوات االمريكية 

ستجابة ألوامر إالقتل الطائفي بأن   القائلةحقيقةالإن 

الشيء الكثير بالنسبة لطبيعة هذا قادة الشيعة يعني 

وعلى الرغم من األسطورة المتكررة من . القتل 

إن سنة العراق وشيعته يقتلون بعضهم بعضاً منذ 

ن السقوط في هاوية القتل الطائفي منذ إقرون ، ف

ن القتل في السنة الماضية كانت إكانون الثاني يبين 

ان لقد ك. دوافعه سياسية وليست بدوافع الكراهية 

لذا . قتالً منظماً وعن سابق تفكير ولم يكن عاطفياً 

 السياسة  وقناع من خالل القوة   لإليستجيب

وقوع العراق في فخ ب  القائلةفكرةالإن . والمنطق 

حرب أهلية ال نستطيع إال أن نسمح لها باالستمرار 

 يمكن مر الأحتى تصل إلى نتيجتها النهائية هو 

   . لإلنسحابرراً ليس مبكما إنه , إثباته 

نخفاض القتل الطائفي بسبب الزيـادة      إ ، يعود    ثانياً

الدراماتيكية في الشراكة بين الـشرطة العراقيـة        

والجيش العراقي والقوات األمريكية، لقد تورطـت       

الشرطة العراقية تورطاً شديداً في عمليات القتـل         

 مثل  تطيقالقوات األمريكية ال    . قل منها   أوالجيش  

لقد ساعدت الشراكة وحدات أمريكية     . ك  هذا السلو 

على تحديد أفراد مـن الـشرطة والجـيش ممـن        

شاركوا في أعمال وحشية وبعـد تحديـد هـؤالء          

علـى  القادة األمريكان والعراقيـون     عمد  األفراد  

عتقـالهم وحجـزهم    إعداد جملة األدلة لدعم أمر      إ

ن خطة أمـن    إونتيجة لذلك ف   . وتوجيه االتهام لهم  

سيئة من  لملجهود الستخراج العناصر ا   بغداد تدعم ا  

قوات األمن العراقية في بعض الحاالت وسـحب        

،  في حـاالت أخـرى        الخدمةوحدات كاملة من    

نها أعيد  أ أي     -- تنظيمها   ادةعإم تدقيقها ، ثم     يتو

 مـن   إليهابعاد المجرمين والمتسللين    إتدريبها بعد   

سـتطاعت الخطـة    إبهذه الطريقة ،    . الميليشيات  

 أمرية تحسين نوعية قوى األمن العراقية وهو        األمن

عطاء هذه القوات الشرعية في نظـر       إلضروري  

 وال يمكن أن يحدث هذا إال مـن          .الشعب العراقي 
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 الوثيق للقوات االمريكية و العراقية      خالل التعاون 

  . على جميع المستويات 

 الحكومـة العراقيـة      البعض من إصرار   يكتو يش 

 المعلومات   االعتماد على     من األدلة بدالً  تقديم   على

مر شـديد اإلعاقـة ، نظـراً        أاالستخباراتية وهو   

عترافات إلطبيعة الصراع ، غالباً ما يتطلب الدليل        

ــا إأو /و ــهود ، بينم ــات ش ــات عتراف   المعلوم

  يمكن الحصول عليها من أشـخاص  ية  االستخبارات

 وهويتهم غير مكشوفة لذلك يبقون       ماتهاال يوجهون

فضالً عن ذلك ، فالمعلومـات      .  االنتقام   منين من آ

 يمكـن   تقنيـة ال  الأو  ض المصدر للخطر    التي تعر 

لكن القوات األمريكية قد    . تقديمها للقاضي العراقي    

المتطلبات ، وهي تعمل على كسب      مع هذه   فت  تكي

الدليل الضروري حسب القانون العراقي وليس فقط       

عتقال وحجز األفـراد المـشكوك فـيهم ،         إعلى  

الشك إن المزيد من . دانتهم والحكم عليهم إلضمان 

 ،هذه الطريقـة   بسبب   المشكوك فيهم يبقون طليقين   

ستطاعت العمل علـى    إوكان أفضل لو أن القوات      

من الناحيـة األخـرى ،      . ستخباراتي فقط   إ أساس

عتقال إأظهرت الحكومة العراقية ، رغبة شديدة في 

دانة وطرد من الوظيفة حتى بالنسبة لكبار القادة        وإ

الشيعة عندما يقدمون مع شـهادة مناسـبة علـى          

  . جرائمهم 

دعم الخطـة   ون  بلمخر إختار ا  وعلى العموم ، فقد   

ـ  لقـد ب   .الحالية بدالً من تقويضها    ت الحكومـة   ين

ياناتها ، ودعمت الخطة    في ب العراقية بشكل واضح    

حدات العسكرية خصوصاً عن طريق إرسال كل الو

والشرطية المطلوبة وعن طريق الموافقة على شن       

 ،   بال تمييز  الغارات على األهداف السنية والشيعية    

 في معارضـة العنـف ، وقللـت         الحكيمستمر  إو

قتـل   من عمليـات ال    الميليشيات بشكل دراماتيكي  

 فـي   .ستجابة ألوامر قادتهم وضـغط التحـالف        إ

لقاعـدة فـي    صبح القتال ضد ا   أالوقت الحاضر ،    

 كثر منه من العنف الطـائفي     أ مركزياً   اَالعراق أمر 

  . شهر عديدة ألم يتحقق منذ  وهو ما.. 

م السياسي وقائمة األعمال المطلوبالتقد 

  إنجازها
جلب  على وتعتمد النهاية الحقيقية للعنف، بالتأكيد ،

يمكن  التي  ةد إلى العملية السياسية ، بالطريقالتمر

. لوها أن يتحم،يينم الشيعة المتطرف، بضمنهللشيعة

اليمكن .من المبكر تقييم التقدم في هذا المجال

في جو عاٍل من العنف ، تحقيق المصالحة السياسية 

وكال الطرفين يحتاج وقتاً للتعافي من صدمة النزاع 

  . مراً ممكناً أالطائفي قبل أن تصبح التسوية 

لوزراء ا رئيسفوهناك بعض التقدم يستحق الذكر 

 زار الرمادي المدينة المسيطر عليها بقوة المالكي

يد العون إلى   من قبل السنة في منتصف آذار لمد

تبعت الحكومة العراقية ذلك أثم . المجتمع السني 

إرسال وزراء الدفاع والداخلية ومستشار األمن 

القومي إلى الرمادي مؤخراً ليلتقي مجلس المحافظة 

وكانت . البناء في االنبار ناقش إعادة يالمحلي و

هل : والسؤال القادم هو . هذه التفاتة مهمة جداً 

تستطيع الحكومة العراقية توفير األموال لألنبار 

 لقد عانت من مشاكل والبدأ بالمشاريع فعالً هناك ؟

ية في مثل هذا المسعى في الماضي ، لسببين جد

 مقاومة بعض العناصر الشيعية القويةأولهما 

إن األموال في المناطق السنية وثانيهما لصرف 

قيد التطوير  في وهيالحكومة ليست ذات خبرة 

وهي غير قادرة على صرف معظم األموال التي 

ن هناك إشارات إوحتى في هذا المجال، ف. لديها 

كثر من سنة من التأخير ، اخيراً أفبعد . إيجابية 
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أرسلت الحكومة العراقية األموال إلى تلعفر ، 

إن مواصلة الدعم . عمار هناك  إعادة اإلتأوبد

ختباراً إالمالي حتى اإلنجاز في االنبار سيكون 

مهماً لرغبة الحكومة وقابليتها العادة بناء العراق 

  . على أسس نزيه وغير طائفية 

إن انسحاب وزراء الكتلة الصدرية من الحكومـة        

 فـبعض   ,في منتصف نيسان قدم فرصـة أخـرى       

وا يعيقون إعادة البنـاء علـى       هؤالء الوزراء كان  

لقـد  . أسس غير طائفية ويعيقون حكومة فاعلـة        

أعطت مغادرتهم المالكي الفرصة لتعيين أشخاص      

ـ  . كثر كفاءة وعدالً    أ ض فرصـة   االستقاالت تخفّ

حال ، ولكنها تزيـد     أي  على  ,الصدر في الحكومة    

 مـع   ومن قابليته على كسب الصراع مع الـسنة         

يقـول الـبعض إن     . يكان  المالكي ، أو مع األمر    

 لطلـب   مغادرته إلى إيران كانت جزء من جهـد       

ـ          ن إزيادة الدعم اإليراني لحركته إن صح هـذا ف

  رد نسحاب وزراءه قد يشير إلى بدأ الـصدريين       إ

 ومن ناحية أخـرى ، لـم        .العدوان بصورة أوسع  

إسقاط  أو حاول    النواب من مجلس    هيسحب أعضاء 

  .  الثقة حجب التصويت ببالحكومة 

 ءنستعد لألسـو   أن   سيكون من الحكمة بالنسبة لنا    

 المنهار   الصدر سيحاول إعادة موقعه    إنونفترض  

ن القـوات   أليس هناك من شك فـي        . في العراق 

العراقية والتحالف سيقاوم مثل هذا الهجوم المضاد       

حتفظنا نحن وحكومـة المـالكي بـاإلرادة        إإذا ما   

  . للصمود بوجه العاصفة 

لصدريين  ا من قبل  هجوم المضاد التهديد   وضعإن  

ن يجعـل مهمـة     أوسحب وزراءه ينبغي    جانباَ ،   

ولكـن  . سهل إلى حـٍد مـا       أالمصالحة الوطنية   

إن   .المصالحة في العراق قد تأخذ طريقها الخاص      

النقاش السياسي األمريكي يؤكد بشكل متزايد على       

النواحي السياسية ، بضمنها التعريـف التـشريعي        

أن يمرر من قبـل البرلمـان       " يجب"الضيق الذي   

مسار المصالحة المحددة   إلى  العراقي لدفع العراق    

لمعالجـة الدقيقـة    اعلينا مقاومة إغراء    . من قبلنا   

. لنزاعات العراق الداخلية    للقرار السياسي والعاطفي    

وا مدالعرب السنة في صالح الدين واالنبار وديالى        

وقد . راقيين   القوات األمريكية والقادة الع    أيديهم إلى 

المهم في األمر   .  بالرد عليهم    بدأت حكومة المالكي  

هو إن الطرفين قد تصافحا ، وبالتأكيد ليس المهـم          

ا التعليمات والمواعيد النهائيـة التـي       وتجاوزإنهم  

  . أمليت عليهم من الخارج 

كثر من غيرهـا    أإن أحد أهم األمور التي أثارتني       

 نيسان هو   ٨إلى   ٣أثناء زيارتي للعراق للفترة من      

إن . تنامي رغبة العراقيين في ممارسة سـيادتهم        

اإلصرار علـى الـدليل بـدالً مـن المعلومـات           

االستخباراتية كقاعدة إللقاء القبض على المشبوهين      

تعكس الى حٍد بعيد الرغبة في رؤية دور القـانون          

وكـذلك مـسألة    . يأخذ دوره ووظيفته في العراق      

تحت سـيطرة رئـيس      اتتشكيل سلسلة من القياد   

ومثلها مسألة تعيين مـساعديه     . الوزراء العراقي   

     هـذا  . ل غيـرهم    ممن يثق بهم حتى عندما يفض

اإلحساس المتنامي بالوطنية العراقية يمكن رؤيتـه       

صور المظـاهرة   . حتى خارج الحكومة المركزية     

 العديد  تظهرأالصدرية في النجف في بداية نيسان       

اقيـة والقليـل تحمـل      عالماً عر أمن الناس تحمل    

على األقل ، كان زعماء الحركـة        . صور الصدر 

نهـم  أنهم يحتاجون أن يظهروا     إيشعرون بوضوح   

  . تباع لقائد معين أعراقيون بدالً من كونهم 

نه كلما شعرت الحكومة    إومما يدعو إلى السخرية     

 تطـور إيجـابي مهـم       --العراقية بقوتها الذاتية    
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شعر بقدرتها على البقاء    نها ت أبالنسبة لتأسيس دولة    

 كلما قل ميلها لإلصغاء إلـى       --بإمكاناتها الذاتية   

األمـور  .  بشأن إدارة شؤونها الداخليـة       ءاتناالمإ

التشريعية وغيرها مما فرضته الواليات المتحـدة       

 تدخالً غير   هنأ من المحتمل يبدو  ،كشرط للمساعدة   

ن ألقد أردنـا للعـراق      . اء   لذا فهو غير بنّ    ،الئمم

ون مستقالً من البداية ، وقد عملنا بجد ليكـون          يك

علينـا أن نقبـل     . مراً محتمالً   أاالستقالل العراقي   

 إمالء حلـول سياسـية      إستحالةالنتائج ، بما فيها     

  . معينة على القادة العراقيين

  مخاطرال واتيتحّدال
د ، وإننا نواجه    مر غير مؤكّ  أن النجاح في العراق     إ

محافظة ديالى   . لمناطقة في بعض ا   يتحديات رئيس 

 ا مقاتلو .هي عالم صغير يجمع كل مشاكل العراق        

قـد  القاعدة الذين طردوا من االنبار وأماكن أخرى        

  و تجهوا إلى المحافظة في االشهر القليلة الماضية      أ

الـسنة الـذين    . يتسلمون اليوم مساعدات إيرانية     

نتقلوا إلى ديـالى    إ ٢٠٠٦دفعوا خارج بغداد عام     

نـتقم  إ. لعديد من الشيعة خارج بيـوتهم       وطردوا ا 

حياناً بدعم من زعمـاء     إالشيعة بالقتل الطائفي ، و    

دفع القوات الكردية إلـى القـسم       تنكما  . المحافظة  

دعاءات تاريخيـة   الشمالي من المحافظة في دعم إل     

كـل هـذه    . بإقليم كردستان الكبير ضمن العراق      

لنزاعات   ا   كما أثارتها    األمور تثير عدم االستقرار   

وتنتشر القوات األمريكية بشكل بسيط     . العشائرية  

وديرنو أعلى الرغم من إن الفريقين      (في المحافظة   

  ) .  قد أرسلوا تعزيزاتوبيتراوس

 من هـذه    اَالقوات األمريكية والعراقية تهاجم بعض    

وقد أنشأت محطات أمنية مشتركة     . المناطق بعنف   

 . ادي وبغدادكالتي في الرمفي بعقوبة وأماكن أخرى 

العراقيون في ديالى يعارضون القاعـدة      الزعماء  

. ويشارك الجنود العراقيون في هذا القتال       ،بحماس

ن جهود  إعلى الرغم من االنتشار الواسع للعنف ، ف       

 نحاء المحافظة ، حتـى    أعمار جارية في    إعادة اإل 

 القائد األمريكي الموهوب فـي      .بعقوبة نفسها   في  

  ، بعمـل بجـد     ديفيد سـوترلند  العقيد  المنطقة ،   

للتوازن بين العمليات الحركية وغيـر الحركيـة ،         

 لدمج العمليات األمريكية والعراقية والحتواء العنف     

 تحديات الهجمات الكردية ،     . تحت السيطرة  وإبقاءه

وتزايد التـدخل اإليرانـي ، واألقليـة الـشيعية          

 فعالة وسـتتطلب     قضية   المحاصرة في ديالى تبقى   

من المحتمل أن تبقى ديـالى      . طويلة وحذرة   إدارة  

  . موضع عنف لعدة شهور قادمة 

في بغداد ، لم نر إال الكشف التمهيدي لخطة واسعة          

ومعقدة ، الزال معظم المدينة خطـراً ، عنيفـاً أو           

 كم ستقلل   نرىخارج السيطرة ، وينبغي أن ننتظر ل      

العمليات المخطط لها من العنف وكم ستـستغرق        

إذا أمـر   . عداء ، بالتأكيد ، لهم صـوت         األ .وقتاً

. فقد يتدهور الموقف بسرعة     ، جنوده بالقتال  الصدر

    االسـتمرار    القاعـدة ل  ال أحد يعرف كم ستتحم 

 قد تستطيع تـصعيده ،      أممستوى العنف الحالي ،     ب

 سيـصبر الـشيعة بوجـه الهجمـات         وإلى متى   

االحتماالت هي إن الـصدر     . اإلرهابية المستمرة   

ن القاعدة لن   إ يبحث عن مواجهة شاملة و     سوف لن 

ن إستمرار بتحمل العنـف الحـالي ، و       إلتستطيع ا 

فرصـة حكومـة    يستشعرون  القادة الشيعة ، الذين     

القليـل   ولكن   .ذاتية ذات مغزى سيكبحون شعبهم    

  . ، بل وفي كل حرب  في هذه الحرب،هو أكيدجداَ 

المحاوالت األولية للمصالحة بين السنة والـشيعة       

ان القيادة العـشائرية    . يست متساوية في النجاح     ل

نهيار إعادة تشكيل نفسها بعد     إالسنية قد بدأت تواً ب    
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القـادة   . ٢٠٠٣المجتمع العربي السني في عـام       

العشائريون العرب الحاليون ال يتحدثون نيابة عن       

كل العرب السنة ، المتمردون والوطنيون الـسنة        

 . ين والعراقي يينيكاألمريستمرون في مقاتلة الجنود     

نتخبت أكما ليس من المؤكد إن هذه الحكومة التي         

لت المتطرفين علـى    ضعلى أساس قوائم وطنية وف    

المعتدلين تستطيع تلبية متطلبات الـسنة بـصورة        

 مــرة ثانيــة ، يبــدو إن االتجاهــات .مالئمــة 

 الطرفين ولكن   واالحتماالت ستكون إيجابية في كال    

 وان هناك طريق طويل     االتجاهات ليست إنجازات  

  .وغير أكيد أمامنا 

. بالتأكيد ؟ في العراقحنجأن تهل تستطيع أمريكا    

إن أقصى  .  من المبكر جداً قول ذلك       أليس كذلك ؟  

 .  يبدو في منعطف    كما ن هو أننا  آلاما يمكن قوله    

 ، خـسرنا ، ومعظــم  ٢٠٠٦فـي كـانون األول   

اليـوم ، العديـد مـن       . االتجاهات كانت سـيئة     

التجاهات إيجابية ، على الـرغم مـن الخـسائر          ا

 التي تنتج من جـراء      واليومية التي تسببها القاعدة     

األعـداء ومـن    أخطـاء   أعمالنا الخاصة ، ومن     

 .القرارات اإليجابية من قبل المخربين المحتملـين        

إن خطواتنا تتقدم باالتجاه الصحيح، بنفس الوقـت        

 ومـساعدة   تثبيت النظام ودعم  لتعمل قواتنا بمهارة    

العدو يستمر بنفس االسـتراتيجية     . عمار  إعادة اإل 

نـه  إ. التي تقود إلى نفس الصعوبات في االنبـار         

 من السنة والشيعة من دون رحمة فـي         يهاجم كالَ 

 . بينهم    فيتحملون تواجده  محاولة منه إلرهاب السكان   

المخربون المحتملون الرئيسيون يتمسكون بقرارهم     

هدئة الطائفية بدالً من الحرب     الحيوي في الدعوة للت   

  . الطائفية 

 ض األمريكان منذ البداية للكثير جداً مـن        لقد تعر

لقد حطمت السيناريوهات   . المبالغة بشأن الحرب    

إن التأكيـدات   . الوردية مصداقية اإلدارة تمامـاً      

المبالغ فيها لقيادة معارضي الحرب من إن الحرب        

 موضـعه  قد خُسرت فعالً قد وضعت كل شيء في  

التفاؤل األكثر من الالزم والتشاؤم األكثر      . الخطأ  

من الالزم قد منعت األمريكيين من التقييم الـدقيق         

 لقـد مـضى الوقـت       .للموقف المعقد المتـأرجح   

إلبعادهما والبحث عن تقييم صافي الذهن للحقيقـة        

  .في عراق اليوم

 النصر جاهز لمن يختطفه ، وحصص أمريكـا         و 

الصراع بيننا وبين القاعـدة إلـى       ترتفع كلما برز    

نـسحاباً  إن  إليس من المبالغة االعتراف     : المقدمة  

ض االتجاهـات اإليجابيـة     عاً سيقو مريكياً متسر أ

نهيـار  إحتمال القتل الجماعي و   إالحالية ويزيد من    

ن الفصل  إوبقدر ما هو مؤلم وغير أكيد ف       . الدولة

) العـسكري (ن هو دعـم قائـدنا       آلااألكثر حكمة   

جـل فـرض    أنا وهم يكافحون من     جنودنا ومدني و

قسموا على  أاألمن في العراق ودحر األعداء الذين       

  . تدميرنا 

  


