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 مركزالكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية:  رمجةت
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 على ويحت، الملتقرير المستقلالواردة في ا  للملخص التنفيذي والتوصيات واإلستنتاجات    في هذا العدد ترجمة   

، لجنة خاصة تابعة الى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب األمريكيالذي أعدته و حوالي مائتين صفحة،

 تحسين عمل وخطط وسياسـة     لوضع توصياٍت تؤدي إلى      ، معاً عضواً من ِكال الحزبين   ستة عشر   تتكون من   

   .ة العراقييةقوات األمنالبتطوير فيما يتعلق   األمريكية،وزارة الدفاع

اعدم التعاون معهلالى وزارة الدفاع واللوم ه النقد ونالحظ هنا إن إنطباعات اللجنة لم تكن إيجابية، وتوج:  

إن النتيجة النهائية تتلخَّص في أنه بعد ثالثة أشهٍر من دراسة جهد الواليات المتحدة في مجال تطوير قـوات                    

لقد خرجنا في بحثنا بعدٍد من األسئلة أكثر مـن          .  لهذه القوات  اليمكننا تقييم القدرة العملياتية   ، األمن العراقية   

هي أن على وزارة الدفاع     ، والتي تظهر في هذا التقرير      ، إن النتيجة المهمة إلى حد كبير       ،  األجوبة في الواقع  

 ، َّ راقيةوتقدم قوات األمن الع   ،  حول إستراتجيات و خطط      تقدِّم معلوماٍت مفيدٍة أفضل كثيراً إلى الكونغرس      أن  

حيث تم تأجيل مواعيد نقل المسؤولية بشكٍل متكرر         ، غير قادرةٌ على تولي المسؤولية األمنية     القوات األمنية   

 على  بشكٍل قليلٍ لقد ركزت قوات التحالف     ،   إلى درجٍة كبيرٍة في كل أنحاء العراق        ينخفض مستوى العنف   لمو

وعلى الرغم من إحراز تقدمٍ مهمٍ في        ،ذه القوات عن كثب   أداء ه  م تقم بمراقبة  لعملية تطوير قوات الشرطة و    

 لهـا قـوات     لم تتطور بالسرعة التـي خططـت      إالّ أن قوات األمن العراقية      ، عملية إنشاء قوٍة وطنيٍة كبيرة      

على مـدى فتـرة هـذا       ،  غير جاهزةً بعد لتسلم المسؤولية األمنية الكاملة للبلد       فهي  ، ونتيجةً لذلك   ، التحالف

 أو بالشهادات المطلوبـة   لم تكن وزارة الدفاع راغبةً أو قادرةً على تزويد الكونغرس بمعلوماٍت مفيدةٍ           ، البحث

أنَّ الوزارة لم تُزوِّد الكـونغرس بمقـاييس        خرجنا بشعوٍر مفاده    ،   لقوات األمن العراقية   لقدرة العملياتية لفهم ا 

إن إستنتاجاتنا وتوصياتنا ، وير قوات األمن العراقية الذي يتم إحرازه في عملية تطمفيدةٌ في عملية تقييم التقدم

على  ضعف قدرة اللجنة الفرعية   أعن قوات األمن العراقية ، مما        بأنَّ الوزارة لم تقدِّم معلوماٍت كافيةٍ     تكشف  

ننا نعلم بأنَّ الكـونغرس قـد       إ ، اللجنة على وضع سياسٍة للوزارة     يتقاطع مع قدرة   بشكٍل شامٍل و   تقييم القوات 

  .عى إلى إجراء تقييٍم مستقٍل عن قوات األمن العراقية ؛ إننا نأمل بأن يكون هذا التقريرهو التقييم المطلوبد

  :ولمن يريد اإلطالع على النص األصلي، فهو موجود على الرابط التالي

http://armedservices.house.gov/pdfs/OI_ISFreport062707/OI_Report_FINAL.pdf 
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 :فيما يلي أهم األفكار الواردة في هذه الترجمة الملخصة

إن النتيجة النهائية تتلخَّص في أنه بعد ثالثة أشهٍر من دراسة جهد الواليات المتحدة في مجال تطوير قوات 

     لقد خرجنا في بحثنا بعدٍد من األسئلة .  تقييم القدرة العملياتية لهذه القواتاليمكننا، األمن العراقية 

  أكثر من األجوبة في الواقع

 
بعيداً عن الموضوع األكبر وهو الوجود ، إنَّ اإلشراف على تدريب قوات األمن العراقية على أساٍس متطور 

  سوف يكون ضرورياً، القتالي األمريكي في العراق 

 
     ُصمِّم هذا التقرير لتحسين عملية اإلشراف وكفاءة تبادل المعلومات في اللجنة التنفيذية للكونغرسوقد

  حول هذا الموضوع

 
هي أنَّ على وزارة الدفاع أن تقدِّم معلوماٍت ، والتي تظهر في هذا التقرير ، إن النتيجة المهمة إلى حد كبير 

  وتقدم قوات األمن العراقية، تراتجيات و خطط مفيدٍة أفضل كثيراً إلى الكونغرس حول إس

 
            تولت اللجنة الفرعية هذا المشروع ألن تحقيق التقدم اإلقتصادي والسياسي في العراق

  "بغياب وجود مستوًى أساسياً من األمن، بعيد اإلحتمال " 

 
وأنَّ عملية إجتثاث البعث ، ير المتوقع كان خطَأويقول الكثير من الناس بأنَّ حل الجيش العراقي المفاجئ وغ

لم تقم وزارة الدفاع األميركية وحكومة الواليات المتحدة ككل ، باإلضافة إلى ذلك . الُمفرطة  كانت خطَأ أيضاً

  حينما أصبحت هذه األخطاء واضحة، بتعديل سياساتها و خططها  وممارساتها بالسرعة والشمولية الواسعتين 

 
حيث تمَّ تأجيل مواعيد نقل المسؤولية بشكٍل ، وات األمنية غير قادرةٌ على تولي المسؤولية األمنية إنَّ الق

  متكرر ولم ينخفض مستوى العنف إلى درجٍة كبيرٍة في كل أنحاء العراق 

 
وزارتي فإنَّ ، وبالمثل. إنَّ الحكومة العراقية غير قادرةٌ لحد اآلن على تمويل قواتها األمنية بشكٍل كامل 

     أو تأمين ، الدفاع والداخلية غير قادرتين تماماً على عملية التخطيط و البرمجة ووضع الميزانية 

  الخدمات والمعدات المطلوبة

 
ـَّت القوات األمنية بشكٍل تام    لم يكن لدى قوات التحالف خطة إلعادة بنائها، وعندما ُحل

 
ـِّز على األعداد وكانت التقارير الرسمية التي تصل إلى الكو بدالً من تركيزها على النوعية و القابلية  ، نغرس ترك
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  غير متساويةً تماماً لقد وجدنا أنَّ نوعية وقدرة قوات األمن العراقية . وإمكانية صمود كل هذه القوات لفترٍة طويلة 

 
  هذه القوات عن كثب بة أداءلقد ركزت قوات التحالف بشكٍل قليٍل على عملية تطوير قوات الشرطة ولم تقم بمراق

 
للفترة القريبة القادمة ،  ُيبَّطئ عملية نقل الملف األمني إلى قوات األمن العراقية أنهذا التحوُّل العملياتي من المحتمل 

    لقد وجدنا بأنَّ وضع خطةً لتعديل أولوية مابعد خطة أمن بغداد لصالح تطوير قوات األمن العراقية . على األقل 

  شيٌء حاسمهو 

 
 عضواً من ِكال الحزبين معاً لوضع توصياٍت تؤدي إلى تحسين عمل وخطط ١٦عمل ، في هذا التقرير المتفق عليه 

  وسياسة وزارة الدفاع

 
إالّ أنَّ قوات األمن العراقية لم تتطور بالسرعة ، وعلى الرغم من إحراز تقدمٍ مهمٍ في عملية إنشاء قوٍة وطنيٍة كبيرة 

  فهي غير جاهزةً بعد لتسلم المسؤولية األمنية الكاملة للبلد، ونتيجةً لذلك ،  لها قوات التحالف التي خططت

 
يعمل هذا التقرير على تحليل الجهد المبذول في عملية تطوير هذه القوات ويناقش التحديات التي يجب أن تتخلص 

  تقرار للبالدمنها قبل أن يكون بمقدورها العمل بشكٍل مستقٍل لجلب األمن واإلس

 
لم تكن وزارة الدفاع راغبةً أو قادرةً على تزويد الكونغرس بمعلوماٍت مفيدٍة أو ، على مدى فترة هذا البحث 

  بالشهادات المطلوبة لفهم القدرة العملياتية لقوات األمن العراقية

 
دعم أو السيطرة الكاملة على قواتهما إنَّ وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين غير قادرتين على تقديم بياناٍت عن ال

  إضافةً إلى أنَّ هاتين الوزارتين تفتقران إلى المقدرة على تنفيذ ميزانيتيهما. الموجودة في الميدان 

 
     يوجد دليالً قوياً على أنَّ بعضاً من تلك القوات التي درَّبتها قوات التحالف تقوم بشكٍل مستقٍل بإرتكاب أعمال 

   ونشاطاٍت غير قانونيٍة أخرىعنٍف طائفيٍة

 
التستطيع الوزارة أن تبين ماإذا كان قد تمت سرقة أسلحةً  كانت قد صدَّرتها قوات التحالف إلى العراق ، إضافةً  لذلك 

  أو أنَّ هذه األسلحة قد إستُخِدَمت ضد قوات الواليات المتحدة 

 
 مقاييس مفيدةٌ في عملية تقييم التقدم الذي يتم إحرازه في خرجنا بشعوٍر مفاده أنَّ الوزارة لم تُزوِّد الكونغرس ب

  عملية تطوير قوات األمن العراقية

عالوةً على ذلك، إننا قلقون حول ماإذا كانت الوزارة تحاول أيضاً أن تقيس التقدُّم على نحٍو مالئٍم، لنسبٍة كبيرٍة من 

  قوات األمن العراقية ، وأبرزها ، قوات الشرطة العراقية



 التحدي الصهيوين              )١٧٠(حباث اإلستراتيجية مراكز األ العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                     ٢٢ من٥                                ٢٠٠٧ -ولكانون األ                 

 

 
  إننا نعتزم العمل مع الوزارة لتأسيس طريقةً أفضل لتقديم معلوماٍت مفيدٍة أكثر إلى الكونغرس والجمهور

 
إنَّ إستنتاجاتنا وتوصياتنا تكشف بأنَّ الوزارة لم تقدِّم معلوماٍت كافيٍة عن قوات األمن العراقية ، مما أضعف قدرة 

  يتقاطع مع قدرة اللجنة على وضع سياسٍة للوزارة اللجنة الفرعية على تقييم القوات بشكٍل شامٍل و

 
وأخيراً ، يقيِّد هذا قدرة الكونغرس على ممارسة . وذلك يعني أيضاً بأنَّ الكونغرس اليستطيع تقييم إستراتيجية العراق 

لى عملية مسؤوليته الدستورية في أن يكون ُمديراً جيداً ألموال دافع الضريبة و ُيقوِّي ويدعم الجيوش  وُيشرف ع

  اإلستخدام المسؤول للنساء والرجال في جيش أمتنا

 
تعكس إستنتاجاتنا وتوصياتنا وجهة نظرنا التي تقول بأنَّه ينبغي على قوات التحالف أن تضع عملية تطوير قوات 

  الشرطة العراقية في موقع أولويٍة أعلى مما هي عليه اآلن

  
           لف لم تستخدم ِفَرق الشرطة اإلنتقالية إلى الحد الذي يجب إنَّ إنطباعنا األوَّلي هو أنَّ قوات التحا

  أن يكون عليه اإلستخدام 

 
             يبين إختباراً سريعاً لهذا الموضوع بأنَّ ِفَرق الشرطة اإلنتقالية التملك بشكٍل عام القدرة على 

  جمع المعلومات اإلستخبارية 

 
بالفعل ِفَرق الشرطة اإلنتقالية المعلومات اإلستخبارية ، فإنه التوجد هناك إجراءاتٌ أو بنًى تنظيميةً وعندما تجمع 

  تعمل على توحيد ونشر هذه المعلومات بشكٍل كامل 

 
  إنَّ شعورنا هو أننا نضيِّع فرصةً إلستثمار معلوماٍت إستخباريٍة مهمٍة تكمن في المجتمعات العراقية

 
        رير المشترك بين الحزبين يشكل قاعدةً لعملية إشراٍف مستمرٍة مستقبليٍة على عملية تطوير إنَّ هذا التق

  وتقدُّم الجيش والشرطة العراقيين 

 
إننا نعلم بأنَّ الكونغرس قد دعى إلى إجراء تقييٍم مستقٍل عن قوات األمن العراقية ؛ إننا نأمل   بأن يكون 

  طلوبهذا التقريرهو التقييم الم
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  :إنهض وكن مستعداَ للمساءلة

التحدي المستمر لبناء القـوات األمنيـة       

  العراقية

لجنـة القـوات     / مجلس النـواب األمريكـي    

   اللجنة الفرعية للمراقبة والتحقيقات/المسلحة 

  مقدمة

جـورج بـوش،    ( سوف ننسحب   ، حالما ينهضون   

٢٢/٣/٢٠٠٦(  

في تقاريره ، إلى أن ينكـب علـى         ، يميل الجيش   

إن النتيجـة النهائيـة     ". النتيجة النهائية لنـشاطه     "

تتلخَّص في أنه بعد ثالثة أشهٍر من دراسـة جهـد           

 قـوات األمـن     الواليات المتحدة في مجال تطوير    

اليمكننا تقييم القـدرة العملياتيـة لهـذه        ، العراقية  

لقد خرجنا في بحثنا بعدٍد من األسئلة أكثر        . القوات

فقد تعلمنا  ، ولكن مع هذا     . من األجوبة في الواقع   

و  ، مسعًى مهم إننا نعتقد بأن مسعانا هو      . الكثير  

سوف يخدم جهود اإلشراف التي تقوم بها لجنتنـا         

وهذا التقرير سوف يخـدم النقـاش        .رسوالكونغ

العام حول الموضوع األكثر أهميـةً الـذي ُيثيـر          

إن اإلشراف على تدريب قوات     . الجدل هذه األيام  

بعيـداً عـن    ، األمن العراقية على أساٍس متطور      

الموضوع األكبر وهو الوجود القتالي األمريكي في       

وقد صـمم هـذا     . سوف يكون ضرورياً  ، العراق  

قرير لتحسين عملية اإلشـراف وكفـاءة تبـادل         الت

المعلومات في اللجنة التنفيذية للكونغرس حول هذا       

   . الموضوع

إن اإلقتباس أعاله مأخوذٌ  من خطاٍب فـي شـهر           

 قـد   الـرئيس بـوش   ، الذي كان    ٢٠٠٦آذار عام   

 وتحدث فيه عـن أهميـة األوضـاع الـسياسية           

وضـيح  وفي ت . االقتصادية  واألمنية في العراق      

محورية قـوات األمـن العراقيـة كجـزٍء مـن           

  :قال الرئيس ، اإلستراتجية الشاملة 

أصبح من الواضح بان علينا     ،  عندما دخلنا هناك    

كان يجب علينا    . القيام بالكثير من أعمال التدريب    

في الواقع إعادة بناء الجيش لكي نتأكد من أن أبناء          

أولئـك  تلـة   الشعب لديهم المهارات المطلوبة لمقا    

في  . الذين يريدون إيقاف عملية نشر الديمقراطية     

التهديدات القادمة  البداية قمنا بتدريب الجيش ضد      

لكننا أدركنـا بـان التهديـدات        . من خارج البلد  

. إنها حرب العراقيين   . داخل البلد الحقيقية هي في    

إن العراقيين هم الذين سوف ينبغـي       ، في النهاية   

ـ    لقـد إتخـذوا قـرارهم      ، ستقبلهم  عليهم تقرير م

وهذه القـوات التـي نقـوم       . وصوتوا  ، السياسي  

للنهوض والـدفاع عـن     بتدريبها هي في طريقها     

وأودُّ أن أضـع    . إنـه إختيـارهم      . ديمقراطيتهم

سـوف  ، حالما ينهـضون    : المسألة بهذا الشكل    

   . ننسحب

والتي تظهر في   ، إن النتيجة المهمة إلى حد كبير       

هي أن على وزارة الدفاع أن تقـدم        ، قرير  هذا الت 

معلوماٍت مفيدٍة أفضل كثيراً إلى الكونغرس حـول        

  .وتقدم قوات األمن العراقية، إستراتجيات و خطط 

 بدأت اللجنة الفرعية المـسؤولة عـن عمليـات         

التحقيق واإلشراف في تحقيقاتها حول التقدم وجهود 

في شـهر    نحو تطوير قوات أمٍن عراقيةٍ    الوزارة  

 بهدف تحرير تقريراً إلى اللجنة      ٢٠٠٧شباط عام   

بحلول شهر تمـوز    الرئيسية حول القوات المسلحة     

  .٢٠٠٧عام  
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تولت اللجنة الفرعية هذا المـشروع ألن تحقيـق          

بعيـد  " التقدم اإلقتصادي والسياسي في العـراق       

بغياب وجود مـستوًى أساسـياً مـن        ، اإلحتمال  

التقدم السياسي  ون فيه   وفي الوقت الذي يك   . "األمن

 بعيدي  العراقي ضرورياً بالنسبة لألمن واالستقرار    

فإن براعة الخطة وتأثيرها الكلـي علـى        ، المدى  

تنظيم و تدريب  وتجهيز قوات أمٍن عراقيٍة مهنيٍة         

 ، هما شيئين حاسمين في موضوع تحقيق        ومقتدرة

، إقامة عـراٍق موحـدٍ    " هدف اإلدارة المعلن في     

 ووفيدرالٍي يستطيع أن يحكم نفـسه       ، ٍي  ديمقراط

  .يدافع عن نفسه  ويقوي نفسه بنفسه 

، لُجنة الكونغرس   ية لِ شراف اإل مسؤولياتاللتعزيز  

 :تشمل أهداف اللجنة الفرعية مايلي 

 بخـصوص العـراق     إستراتيجية اإلدارة  فهم   •

ـُعزز خطة تطوير قوات األمـن      وكيف يمكن أن ت

 ،ة العراقية هذه اإلستراتيجي

ـَقصي وتقييم    •  قـوات األمـن     قدرة ومهنية  ت

 .العراقية 

إنفـاق الواليـات     تقييم الكشف الرسمي حول      •

 ، في قوات األمن العراقية المتحدة

تمويل األمـن الطويلـة      تقييم خطة نقل عملية      •

 ، إلى الحكومة العراقية األمد

الميزانية  حول   ة خدمة تداوالت اللجنة الرئيسي    •

 ٢٠٠٨إقرار السنة المالية     ، ٢٠٠٧التكميلية لعام   

إقرار قانون الدفاع ، للحرب العالمية على اإلرهاب 

وسياسـة دولـة     ، ٢٠٠٨الوطني للسنة الماليـة     

 ،العراق 

ومحاولـة   ، معلومات للنقـاش العلنـي     تقديم   •

تحسين طريقة وزارة الدفاع لتنظيم     التأثير في أو    

 . و تدريب  وتجهيز قوات األمن العراقية 

 هذا التقرير يحقق الهدف األخيـر فـي هـذه           إنَّ

ونحن نعتقد بأنه يوضح األهداف األربعة      ، القائمة  

وسوف يستمر جهد اللجنة الفرعية ليسهم       . األولى

في خدمة لجنة المجلس التشريعي فـي مـداوالت         

إننـا  . في أمن الدولة    ، وكذلك  ، القوات المسلحة   

نة  للـس  قانون الـدفاع الـوطني     في إقرار    اأسهمن

 فـي   يالذي أقره المجلس التشريع    ، ٢٠٠٨المالية  

معـايير  ، بالتحديـد   ، وشملت اللجنة   . شهر مايس 

توسيع تفويض وسلطات المشرف الخاص الشامل      

تقـوم  والتي تقتضي بشكٍل واضـٍح أن       ، للعراق  

 وزارة الدفاع باإلعالن عن خطة الحملة المشتركة      

ـَّعها السفير األميرك   ( ق وقائـد    في العرا  يالتي وق

 محاسـبة   و) القوة متعددة الجنسية فـي العـراق        

ـَقدُّم قوات األمن العراقيـة فيمـا       ، األشخاص   وت

وقـد أسـهمت اللجنـة      . يتعلق بالقدرة العملياتية    

الفرعية أيضا في معايير التتعلق بصورة مباشرة       

   . بعملية التحقيق قي قوات األمن العراقية

الكويـت و   لـى   سافرنا إ ، وفي متابعتنا لمشروعنا    

فرجينيـا  وكذلك إلى    ، و األردن وبلجيكا   ،العراق  

وفلوريدا و كاليفورنيا و     و كاليفورنيا الشمالية   

 أربـع جلـساٍت     القد عقـدن   . كنساس وميسوري 

 جلستين سريتين  وخمس جلـسات       ودفاعيٍة مغلقة   

وقدمت الهيئة تقريرين فصليين إلى     . إستماٍع علنية   

أجرت اللجنة مقابالٍت مع    . ية  أعضاء اللجنة الفرع  

مدنيين وعسكريين  ، مسؤولين عراقيين وأميركيين    

لقد قابلنا أيضاً عدداً من المسؤولين من دوٍل        . كبار  

باإلضـافة إلـى أشـخاٍص عـسكريين        ، أخرى  

 و رتٍب مختلفـة     يوأشخاٍص من وزارة الدفاع ذو    
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زمـالء   وأكاديميين  و متعاقدين   وأشخاصاً مدنيين   

 أعـضاٌء سـابقين فـي       و ألبحـاث في مراكـز ا   

إننا راجعنا أالف الصفحات . ن يوآخر، الكونغرس 

حكوميةً وغير   ، سرية  وغير    سرية، من الوثائق   

  .حكومية 

 إننا نريد أن نشكر على وجه الخصوص األعضاء        

الشجعان في قواتنا المسلحة الذين أمضوا الوقـت        

ـ   . للتحدث والكتابة إلينا     ات إن رواياتهم والمعلوم

التي قدموها هي أصدق تقييماٍت إسـتلمناها عـن         

ـُِعل كـلِّ     . األوضاع على األرض   وبعدما قيل وف

كان عليهم أن يقوموا بأصعب عمٍل لتنفيـذ        ، شيء  

نحن هنا في واشنطن وحـدنا      . هذه المهمة المعقدة    

نستطيع أن نبذل أفضل مالدينا لفهم هـذه المهمـة          

إنَّ مشاركتهم  . وتقديم الموارد التي يحتاجون إليها    

   . تَُعدُّ حاسمةً في كل خطوٍة من خطوات العمل

يتفق معظم الناس اليوم على أن اإلدعاءات حـول         

حجم التحدي الذي يمكن أن تكون عليـه حـرب           

ويقـول  . العراق كانت متصدعةً إلى حد خطيـر        

الكثير من الناس بأن حل الجيش العراقي المفاجئ        

ن عملية إجتثاث البعث    وأ، وغير المتوقع كان خطأَ   

لم ، باإلضافة إلى ذلك    . المفرطة  كانت خطَأ أيضاً    

تقم وزارة الدفاع األميركية وحكومـة الواليـات        

المتحــدة ككــل بتعــديل سياســاتها و خططهــا  

حينما ،  وممارساتها بالسرعة والشمولية الواسعتين   

تتحمـل وزارة   . أصبحت هذه األخطاء واضـحة      

 والمحاسبة فـي   المسؤوليةالدفاع حصة األسد من   

لكن التحديات  ، عملية تطوير قوات األمن العراقية      

التي تواجهها وكاالٍت أخرى لحكومـة الواليـات        

 عن تحقيق االستقرار    ةالمتحدة في مجال المسؤولي   

تمضي جنباً إلى جنب  ، وإعادة االعمار في العراق     

إيجـاد  مع المشاكل التي صادفتها لحد اآلن ومـع         

   . ذه المشاكلالحلول له

 الـدعم الحقيقـي     قـدم إنَّ هذا التقرير سـوف ي     

  : والتحليلي للنتائج الرئيسية التالية 

فـصل الـرئيس     : اإلسـتراتجية والخطـط   ـ  ١ 

اإلسـتراتجية  إستراتجيته بخصوص العراق فـي      

طريقٌ جديد نحو   "  في العراق وفي     الوطنية للنصر 

ت وبالرغم من أنَّ مسألة تطـوير قـوا       " . األمام  

األمن العراقية هي موضوٌع مركزٌي فـي عمليـة         

تحقيق أهداف اإلدارة األميركية اإلستراتجية فـي       

لـم تكـن    إالّ أن خطة القيام بهذا العمل        ، العراق

لقد وجدنا بأن خطة الحملـة       . مفصَّلةً بشكٍل جيد  

 ونـسختها   ٢٠٠٦المشتركة غير المعلنـة لعـام       

همـا  ، ٢٠٠٧فـي عـام     ) في مـسودة  ( المنقحة  

أساسيتان بالنسبة لفهم الكونغرس لهذه اإلستراتيجية      

علـى   . ولعملية إشراف الكونغرس على الحـرب     

الرغم من أنَّ الخبراء ووسائل اإلعالم قد نقلـوا         

إالّ أنَّ هـذه    ، أخباراً عن تحوٍُّل إستراتيجٍي مهـم       

المذكرة لم توضِّح مـاإذا كانـت خطـة الحملـة           

 قـد تـم     ٢٠٠٦م  المشتركة غير المعلنة في العا    

 . مراجعتها بالمثل 

لقد أنفقت الواليات المتحدة     : قيمةالكلفة وال ـ  ٢  

 لحد اآلن على عمليـة       بليون دوالر  ١٩ أكثر من 

. تطوير قوات األمن العراقية وتنوي صرف المزيد      

 إن .لكن الداللة على ذلك اإلنفاق غير واضحة بعد 

 ةوليالقوات األمنية غير قادرةٌ على تـولي المـسؤ        

حيث تم تأجيل مواعيد نقـل المـسؤولية        ، األمنية  

بشكٍل متكرر ولم ينخفض مستوى العنف إلى درجٍة 

إن الحكومة العراقيـة     .كبيرٍة في كل أنحاء العراق    

غير قادرةٌ لحد اآلن على تمويل قواتهـا األمنيـة          
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فـإن وزارتـي الـدفاع      ، وبالمثـل .  بشكٍل كامل 

ماً على عملية التخطـيط  والداخلية غير قادرتين تما  

أو تأمين الخـدمات     ، ةو البرمجة ووضع الميزاني   

 .والمعدات المطلوبة 

إن االفتراضـات    : قوات األمن العراقيـة   ـ  ٣  

األولية من أن الجيش العراقي والقـوات األمنيـة         

تـصدَّعت بـشكٍل    األخرى يمكن إعادة تشكيلها قد      

ـَّت القوات األمنية ب     . خطير ، شكٍل تام   وعندما حل

 . لم يكن لدى قوات التحالف خطة إلعـادة بنائهـا   

 إسـتخدام شـركةً   وقد ثبت أن قرار التحالف في       

ً لتقوم ببناء الجيش العراقي الجديـد ، فيـه          خاصة

في الوقت الذي قامت    . مشاكل يصعب حلها أيضاً     

 تـدريب  وتجهيـز      وفيه قوات التحالف بتنظـيم      

محاربـة  مـة    عراقي للقيام بمه   ٣٥٠,٠٠٠حوالي  

فإن قدرة القوات العملياتية على تأدية هذه        ، التمرد

وكانت التقارير الرسمية   .  لم تكن واضحة  المهمة  

ـِّز على األعـداد          ، التي تصل إلى الكونغرس ترك

بدالً من تركيزها على النوعية و القابلية  وإمكانية         

لقد وجدنا أن    . صمود كل هذه القوات لفترٍة طويلة     

 وقدرة قوات األمن العراقية غير متـساويةً      نوعية  

وبينما تبدو بعض وحدات الجيش العراقـي       . تماماً

تكـون تنظيمـات     ،أنها تؤدي عملها بشكٍل جيـدٍ     

لقد ركزت قـوات     . الشرطة العراقية ُمقلقة كثيراً   

التحالف بشكٍل قليٍل على عمليـة تطـوير قـوات          

. الشرطة ولم تقم بمراقبة أداء هذه القوات عن كثب        

إن التركيز على عمليـة محاربـة       ، إضافةً لذلك   

التمرد يتطلب جهداً مع تركيٍز كبيٍرعلـى النظـام         

 مـاإذا   ليس من الواضح  . والقانون وأمن المجتمع    

 منخرطةٌكانت الوكاالت الحكومية للواليات المتحدة 

في هذه المهمة كما ينبغـي أن تكـون          بشكل تام 

 لكنـه مـن      .عليه الحال للوصول إلى   النجـاح       

خطة أمـن بغـداد     بأن  ، على أية حال    ، الواضح  

ـِّي قوات الواليات المتحدة القيادة        تؤكد اليوم تول

هذا التحوُّل العمليـاتي مـن    . في تأمين العراقيين  

 يبطئ عملية نقل الملف األمنـي إلـى         أنالمحتمل  

للفترة القريبة القادمة علـى     ، قوات األمن العراقية    

خطةً لتعديل أولويـة    جدنا بأن وضع    لقد و  . األقل

 لصالح تطوير قوات األمـن      مابعد خطة أمن بغداد   

 .العراقية هو شيٌء حاسم 

ـِّناٍت أمنيـٍة حاسـمة    ـ  ٤   إن العمليـات    : ُمَمك

 اإلســتخبارات  و عقــد االتفاقيــات واللوجــستية 

ـَّفت كثيراً عـن عمليـة          والقدرة الوزارية قد تخل

في حين كان يجب تطـوير      . إنشاء القوات األمنية    

هذه المجاالت بالتسلسل وبشكٍل مهٍم من أجـل أن         

لقد ". بشكٍل مستقل   " تعمل القوات العراقية بصدق     

وجدنا بأنَّ القدرة الوزارية في مجـال العمليـات         

 .اللوجستية ومحاسبة األفراد ضعيفةً بشكٍل خطير 

بينما  : المهمة اإلستشارية والِفَرق االنتقاليةـ ٥  

تخطـط  اليزال يجب على الواليـات المتحـدة أن         

محاربـة التمـرد    فإن عمليـة     ، ةلحروٍب تقليدي 

لقد تـم   .  سوف لن تنتهي     والصراع غير النظامي  

اإلثبات مراٍت كثيرة بأنَّ هذا العمل كـان يتطلـب          

مـن    :التخطيط له منذ بداية حملتنا إلى نهايتهـا       

 "رار وإلى حالة االستق)  صفرمرحلةال( زمن السلم 

ـ  مـرحلتين ال" (تخويل سـلطات مدنيـة        ة الرابع

 ، ةالرابعمرحلة صفر وال  مرحلةإن ال ) . ةوالخامس

 تتطلـب وجـود خطـةً     ، على وجه الخـصوص     

مشتركةً ومتبادلةً بين الوكاالت الحكوميـة لتلـك        

األوضاع ، وهذه الخطة هي كبيـرةٌ جـداً علـى           

القوات الخاصة ومعقـدةٌ جـداً بالنـسبة لـوزارة          

لقـد  .  وتنظيمات وزارة العدل     ةارجية التقليدي الخ

وجدنا أنَّ المهمة االستشارية في العـراق كانـت         
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 من  موبالرغ . تنمو بشكلٍ  بطيٍء وبطريقٍة خاصة     

التزال هناك تحدياٍت مهمـٍة     ، التحسينات الحاصلة   

، إننا وجدنا بـأنَّ المهمـة االستـشارية          . قائمة

 وسائل حاسمةًهي ، وبالخصوص الِفَرق االنتقالية    

يجـب أن    .  نقل المسؤولية األمنية للعراقيين    يف

كيف أنها سـتعطي األولويـة      تقرر وزارة الدفاع    

 . ومن ثم مواصلة عملها حتى التنفيذ لهذه المهمة

تبقـى  ،  إلى جانب تلك التحديات المعلنة أعـاله        

هناك تحدياٍت كثيرٍة أمام قوات التحالف ونظيراتها       

نضع توصـياٍت حـول     ، تمتنا  وفي خا . العراقية  

المجاالت التي نعتقد أنه يجب على الكونغرس أن        

   .يوليها تركيزاً إضافياً ورعايةً إشرافيةً أساسية

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

هذا هو تقرير اللجنـة الفرعيـة األول لـدورة           

كانت جهودنا منـذ شـهر      . ١١٠الكونغرس رقم   

ـَّفقٌ عليها من قبل الحزبين        ، إيجابيـة ً  ، شباط مت

وشاملةً  قدر اإلمكان مع األخذ بنظـر اإلعتبـار          

ــة  ــق الجغرافي ــة والعوائ  األشــخاص و الزمني

إنَّ هدفنا هو ليس النظر إلى الوراء من        . والتعاون

بل إرتأينا   . أجل وضع اللوم على األخطاء السابقة     

ختصار الـسياسة الحاليـة     إبدالً من ذلك أن نقوم ب     

و  وات األمن العراقيـة   والتقدم في مجال تطوير ق    

ونراجع  ، دراسة خططاً  لألشهر والسنين القادمة     

كما أعلنـت   . تحدياٍت تواجه أمتنا في هذا المسعى       

إننا كنا ننظر إلى الخلـف      "،  بوضوح ١١-٩لجنة  

 التي لجنة ترومان وبروحية  " . لكي نرى المستقبل    

كانت أثناء الحرب العالميـة الثانيـة ، واللجنـة          

، بقة المعدة لإلشراف وعمليات التقصي    الفرعية السا 

 وإرتأينا أن نسير معاً ألجل تعزيز األمن الوطني         

نا في ميـدان القتـال ودعـم        ء  دعم رجالنا ونسا  

الحفاظ على مـوارد دافعـي      وعوائلهم في الوطن    

وأن نعـزز النقاشـات الكونغرسـية       ، الضرائب  

فـي هـذا   . والعامة حول موضوعاً وطنياً خطيراً      

 عضواً مـن ِكـال      ١٦عمل  ، قرير المتفق عليه    الت

الحزبين معاً لوضع توصياٍت تؤدي إلـى تحـسين        

إننا قد النتفق  . عمل وخطط وسياسة وزارة الدفاع

لكننا نتفق كلنا بالفعل علـى أن        ، دائماَ فيما بيننا  

القيام بممارسة اإلشراف القوي ضمن نطاق السلطة 

ليتنا الشرعية للجنـة هـو مـن واجبنـا ومـسؤو          

 بالتوافق مع نظام حكومتنا في عمليات       ،الدستوريين

وبسبب عدم إمتالك اللجنـة     . الفحص والموازنة   

فإنَّ الكثير من توصياتنا    ، الفرعية سلطةً تشريعية    

كانت بمثابة تقديم المشورة إلـى لجنـة القـوات          

المسلحة في المجلس التشريعي حـول الفعاليـات        

  .التي يجب القيام بها

أمل أن يقدِّم هذا التقرير قاعدةً لفهٍم أفضل        إننا ن   

 . حول المواضيع التي إنصبَّ اإلهتمام عليها هنـا       

 إطالعٍ  جيـٍد علـى       يإننا لم نقابل كل شخٍص ذ     

بالشـك  . األوضاع ولم نقرأ كل وثيقٍة ذات عالقة        

، في الواقع    . سوف تظهر للعيان معلوماٍت جديدة    

اع أو آخرين   إذا كان هذا التقرير يحث وزارة الدف      

فإننـا سـوف    ، إلبراز معلوماٍت إضافيٍة للمستقبل     

فهٍم أفضل للنقـاش    نكون قد تقدمنا في هدفنا نحو       

 خبـرٍة   ينحن نعرف أشخاصاً كثيرين ذو     . العام

 ةفإن أي ، مع ذلك   . يديرون هذه المواضيع كل يوم      

إننا نعتقـد   . وجهة نظٍر خارجيٍة تكون ذات أهمية       

ـ     بأنه من مسؤول   م يتنا الدستورية اإلستمرار في تعلّ

كل مانستطيع حول النشاطات الحكومية التي نقوم       

من أجلها تخصيص أموال دافعي الضرائب والتي       

 حياة ومستقبل   –من أجلها نورط كنز أمتنا األعظم       

، على أيـة حـال      ، إنَّ التعلم   . هيئاتنا العسكرية   
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ـِّق نـصفَ واجبنـا الدسـتوري فقـط         إنَّ  . ُيحق

لدروس التي تعلمناها في أثنـاء بحثنـا يجـب          ا

   . تفعيلها اآلن

، إننا واجهنا بالفعل تحدياٍت في هذا البحث      ، أخيراً  

وسوف نقوم بعمل مراجعٍة لما بعد الفعـل لكـي          

ربما كان التحدي األكثر     . نتعلم من تلك التحديات   

عدم رغبة  دهشة وإثارةً  للمشاكل هو عدم قدرة أو         

وبطريقٍة آنيٍة فـي    ، شكٍل كامل   الوزارة للتعاون ب  

لقد  . االستجابة لطلباتنا من المعلومات والشهادات    

تحسنت إستجابة الوزارة لطلباتنـا مـن الوثـائق         

إن تشكيل خطة   .  والمعلومات خالل الشهرالماضي  

الحملة المشتركة والتقييمات الجاهزيـة اإلنتقاليـة       

. كثرتسمحان للكونغرس بأداء إشراٍف فّعاٍل ومفيٍد أ      

لم تقدم الوزارة شهاداٍت أساسـيٍة      ، على أية حال    

ـِّر فرصاً كافيةً  للسفر إلى العراق       مـع   . ولم توف

نحن نعتقد بأن هذا البحث كون خبرةً مهمةً          ، ذلك  

إننـا لـدينا    . لكٍل من لجنتنا الفرعية وللـوزارة       

مصلحةً مشتركةً في ضمان أن يمتلك الكـونغرس        

 أجـل تكـوين أحكامـاً       المعلومات الصحيحة من  

  .مهمة تطوير قوات األمن العراقيةجوهريةً  حول 

إننا نريد أن نشكر رفاقنا أعضاء اللجنة الفرعيـة         

لقد كان بحثنا هذا ِنتاج جهـٍد قـام بـه            . وهيئتها

وإننا نرغب كذلك أن نشكر كـل أعـضاء         . فريق

لجنة القوات المسلحة فـي المجلـس التـشريعي         

إرين كوناتن ، روبرت    ،  وهيئتها ، وبشكٍل خاص     

وسـتبيرغ ، ميـشيل كيـسي ،        أسيمونز، باول   

ستيفاني سانوك ، الرا باتلس ، لـورين ديلـي ،           

جوش هولي ، كريستاين المب ، فيكي بلنكيـت ،          

ريبيكا روز، نانسي وارنر، مارغي ميكستروث ،       

أخيراً ، نريـد     . كريستاين رشدي ، وأليشا هالي    

جيسي لتشريعيين ،   أن نشكر مساعدينا العسكريين ا    

 ، باإلضافة إلى باقي     كليمبنر وجوستين جونسون  

أعضاء اللجنة الفرعية عن كل ماقدموه لنـا مـن          

  . مساعدٍة في هذه الدراسة 

إننا نشكر كذلك أولئك الذين ساعدونا في هذا الجهد         

مكتـب المحاسـبة    : وهـم   ، من خارج اللجنـة     

هيئة البحـث فـي     ، الحكومية للواليات المتحدة    

هيئـات   ، وزارتي العدل والخارجية  ، لكونغرس  ا

، ليفينـوورث ، الجيش في فـورتس ليونـاردوود       

هيئات فرق المارينز في كامبس ليجيـون       ، ورالي  

هيئة مركز القيادة في القيادة ، وتونتي ناين بالمس 

قيادة الموارد  ، المركزية وقيادة العمليات الخاصة     

، البحرية  البشرية العسكرية والمكتب رئيس دائرة      

مركز ، الخبراء في معهد الواليات المتحدة للسالم       

معهد المشروع  ، الدراسات اإلستراتجية والدولية    

مـشروع اإلشـراف     ، مؤسسة رانـد  ، ياألميرك

 ، مكاتب اإلرتباط في القوات المسلحة     ، الحكومي

، أعضاء اإلشراف من هيئاٍت كونغرسيٍة أخـرى        

ئـب وزيـر    نا ، روبرت رانغل  ، ورودي ديليون 

     ويـسلي كـالرك   الجنرال   ، غوردن إنغالند الدفاع  

والنائب الـسابق   ، من الواليات المتحدة    ) متقاعد(

   .تيموثي رومر

نود أن نشكر كل النساء والرجـال       ، وبأهميٍة أكبر   

الشجعان الذين عملوا ومازالوا يعملون مع قـوات        

وقد ساهم عدداً مـنهم بـصورٍة       . األمن العراقية   

إننا نقدر أولئـك الـذين      .  في هذا البحث     مباشرٍة

ونأمل ، تحدثوا إلينا عبر جهاز التسجيل وخارجه       

  .تماننا على رواياتهم إأن نكون قد نلنا ثقتهم ب

  تطور قوات األمن العراقية:  ملخّص تنفيذي 

أنفقـت  ، على مدى السنوات األربـع الماضـية        

 فـي    بليـون دوالر   ١٩ الواليات المتحدة أكثر من   
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 فـرداً   ٣٤٦,٥٠٠ تدريب  وتجهيز     وية تنظيم   عمل

وقد نتج عن   . من قوات الجيش والشرطة العراقيين    

وعلى الرغم من إحراز    . نتائج مختلطة هذا الجهد   

 إالّ أن، تقدمٍ مهمٍ في عملية إنشاء قوٍة وطنيٍة كبيرة      

قوات األمن العراقية لم تتطـور بالـسرعة التـي          

فهـي  ، ونتيجةً لذلك   ، خططت لها قوات التحالف     

غير جاهزةً بعد لتسلم المسؤولية األمنيـة الكاملـة         

إن وحدات قوات األمن العراقية هـي فـي          . للبلد

وتوجـد بعـض     . درجاٍت مختلفة من الجهوزية   

، عدو  الوحدات لها الرغبة والقدرة على مواجهة ال      

قـوات  ، وخـصوصاً ، بينما هناك وحداتٌ أخرى     

 قيادةًإن وجود   . هي أقل كفاءة    ، الشرطة العراقية   

 همـا مفتـاحين     جيدةً وقدرةً لوجـستيةً  محليـة      

أساسيين لوجود قوات أمنٍ عراقيٍة مستقلٍة تعـزز        

يعمل هذا التقرير على تحليل الجهد      . نفسها بنفسها   

ه القـوات وينـاقش     المبذول في عملية تطوير هذ    

التحديات التي يجب أن تتخلص منها قبل أن يكون         

بمقدورها العمل بـشكٍل مـستقٍل لجلـب األمـن          

  .واإلستقرار للبالد

لـم تكـن وزارة     ،  فترة هذا البحث     على مدى  * 

الدفاع راغبةً أو قادرةً على تزويـد الكـونغرس         

بمعلوماٍت مفيدٍة أو بالشهادات المطلوبـة لفهـم        

  .ملياتية لقوات األمن العراقيةالقدرة الع

وقـٍت  في  لقد قامت الوزارة    :  اإلستراتيجية -   

.  المشتركة   الحملة بتزويد الكونغرس بخطة     متأخٍر

إن اللجنة الفرعية تعلم بوجود نسخٍة منقحـٍة مـن          

.  وتعتقد بأنه يتم تنفيذها اآلن     ةخطة الحملة المشترك  

ـِّل       تـرة القريبـة    وللف، إن هذه الخطة المنقحة تقل

األولوية التي وضعتها قوات التحـالف      ، على األقل 

  . لتطوير قوات األمن العراقية

لقد بدأت الوزارة مـؤخراً      :  العملياتية فعاليةال -

. فقط بتزويد الكونغرس بتقييمات الجاهزية اإلنتقالية

وتعتمد الوزارة على تقييمات الجاهزية اإلنتقاليـة       

 تطوير قوات األمـن     لقياس حجم التقدم في عملية    

ـِّز على الجاهزية   العراقية، لكن هذه التقييمات      ترك

العملياتية أكثـر مـن تركيزهـا علـى الكفـاءة           

وتستمر تقـارير وزارة الـدفاع فـي        . العملياتية

 .  المدربين والمسلحين عدد األفرادالتركيز على 

التستطيع وزارة الدفاع أن تتحدث بالتفـصيل         * 

 فرداً في ٣٤٦,٥٠٠ اليوم من ألـ علالعدد الفا عن  

قوات الجيش والشرطة العراقيين الذين قامت قوات       

يوجد دليالً قوياً على أن بعضاً      . التحالف بتدريبهم   

من تلك القوات التي دربتها قوات التحـالف تقـوم          

بإرتكـاب أعمـال عنـٍف طائفيـٍة        بشكٍل مستقٍل   

 ،ك  إضـافةً  لـذل     . ونشاطاٍت غير قانونيٍة أخرى   

 سرقة  تتمالتستطيع الوزارة أن تبين ماإذا كان قد        

أسلحةً  كانت قد صدَّرتها قـوات التحـالف إلـى           

 أو أن هذه األسلحة قد إستُخِدمت ضد قوات         العراق

يجب أن تركز الوزارة علـى      . الواليات المتحدة   

  .محاسبة األشخاص والمعداتأنظمة 

يتين غيـر   إن وزارتي الدفاع والداخلية العراق      * 

قادرتين على تقديم بياناٍت عن الدعم أو الـسيطرة         

إضافةً .  الكاملة على قواتهما الموجودة في الميدان     

إلى أن هاتين الوزارتين تفتقران إلى المقدرة على        

التملك قـوات األمـن     ، أخيراً   . تنفيذ ميزانيتيهما 

األنظمة اللوجـستية   العراقية ممكنين حاسمين مثل     

 لهـا   ح واإلجـراءات التـي تـسم      راتيةواإلستخبا

 .  العمليات المستقلة ءبالتخطيط وأدا

مهمة اإلستـشارة   لقد إبتدأت قوات التحالف       *  

لكنهـا اليـوم تفهـم      ،  بطريقٍة خاصـة     ةاألميركي
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ولكن يبقى  ، وقد تم فعل تحسيناٍت مؤخراً      . أهميتها

يجب علـى الـوزارة     . هناك الكثيرمما يجب فعله     

بتحسين عملية اإلنتقـاء  والتـدريب        اآلن أن تقوم    

يجب على الوزارة   . واالستفادة من الِفرق اإلنتقالية     

أيضاً أن تضع محفزاٍت مناسـبٍة لجـذب أفـضل          

األشخاص إلى الِفرق اإلنتقاليـة وضـمان بقـاء         

. المستشارين في حالٍة تنافسيٍة من أجـل الترقيـة          

 وفي الوقت الذي تكون فيه فرق الشرطة االنتقالية       

إالّ أن   ،في موضـوع محاربـة التمـرد         حاسمة ً 

 .إستخدامها كان له األولوية الدنيا

أما المواضيع األخرى المحددة للبحـث هنـا          *  

قـوات األمـن    ، قوات الشرطة العراقيـة     : فهي  

، القيـادة والـسيطرة     ، اإلستخبارات  ، المساعدة  

تقارير تقييمات الجاهزية   ، التعلم اللغوي والثقافي    

الــسيطرة ، العمليــات اللوجــستية ، نتقاليــة اال

 .العراقية المحافظاتية 

المواضيع المقترحة للبحث : اإلستنتاج 

  اإلضافي

  "وال تثمن ماتقيسه، قس ماتثمنه  " 

كما قلنا في البداية ، إننا ننهي هذا البحث بعـدٍد           

. من األسئلة أكثر من عددها الذي كان عندما بدأنا        

من العراقيـة يجـب أن تُقـاس        إن أهمية قوات األ   

 والمساهمة التي يمكن أن تقـوم       بقدرتها العملياتية 

بها تلك القدرة في عملية جلب اإلسـتقرار الكلـي          

 القوات متعددة الجنسية    تقيسحتى اآلن،   . لعراق  ل

في العراق أكثر قليالً من حجم التقدُّم الذي تصنعه         

ـ وبناءاً على هذا ،     . قوات األمن العراقية     ا خرجن

بشعوٍر مفاده أنَّ الوزارة لـم تُـزوِّد الكـونغرس          

بمقاييس مفيدةٌ في عملية تقييم التقدم الذي يـتم         

 . إحرازه في عملية تطوير قوات األمن العراقيـة       

إننا قلقون حـول مـاإذا كانـت        عالوةً على ذلك،    

الوزارة تحاول أيضاً أن تقيس التقدُّم على نحـٍو          

األمـن العراقيـة ،     مالئٍم، لنسبٍة كبيرٍة من قوات      

نعتـزم   إننـا  . وأبرزها ، قوات الشرطة العراقية    

العمل مع الوزارة لتأسيس طريقةً أفـضل لتقـديم         

  .معلوماٍت مفيدٍة أكثر إلى الكونغرس والجمهور 

      إستنتاجاتنا وتوصياتنا تكشف بأن الوزارة لـم   إن

،  تقدِّم معلوماٍت كافيٍة عن قوات األمن العراقيـة       

درة اللجنة الفرعية على تقييم القوات مما أضعف ق

بشكٍل شامٍل ويتقاطع مع قدرة اللجنة على وضـع         

الكونغرس بأن   وذلك يعني أيضاً   . سياسٍة للوزارة 

وأخيراً ، يقيد  . اليستطيع تقييم إستراتيجية العراق   

 هذا قدرة الكونغرس علـى ممارسـة مـسؤوليته        

ال دافـع   ُمديراً جيداً ألمو  الدستورية في أن يكون     

 يقوي ويدعم الجيوش  ويشرف علـى        و الضريبة

عملية اإلستخدام المسؤول للنساء والرجـال فـي        

 . جيش أمتنا 

قاعـدةً لفهـم    بنفس الوقت الذي تقدم فيه دراستنا       

 ، يبقى هنـاك     جهود تطوير قوات األمن العراقية    

في أدنـاه   . الكثير من العمل الذي يجب القيام به        

نعتقد أنها تحتـاج إلـى دراسـٍة        المواضيع التي   

  :وتدقيقٍ  إضافيين 

تعكـس إسـتنتاجاتنا     : قوات الـشرطة العراقيـة    

ينبغي على  وتوصياتنا وجهة نظرنا التي تقول بأنَّه       

قوات التحالف أن تضع عمليـة تطـوير قـوات          

الشرطة العراقية في موقع أولويٍة أعلى مما هـي         

ط ويجب على قوات التحالف أن تخط     . عليه اآلن   

لنقل مهمة المشورة في قوات الشرطة إلى وزارتي        

الخارجية والعـدل األميـركيتين حالمـا تتحـسن         

   .األوضاع األمنية
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 ترتبط بقوات الشرطة العراقية     ثالثة مواضيع هناك  

. يجب أن تنال إهتماماً إضافياً وبالسرعة الممكنة        

 ، يجب الربط بين المهمة اإلستشارية لقـوات         أوالً

راقية التابعة لقـوات التحـالف وبـين        الشرطة الع 

الكبير وبصورٍة مباشـرٍة    " حكم القانون   " برنامج  

ن نظـامي العـدل الجنـائي واإلحتجـاز         إ.  أكثر

العراقيين إذا لم يكونا فّعالين، فإن الشرطة المحلية        

 ،  ثانيـاً . التابعة لهما اليمكنها أن تنجح في عملها      

إلـى  اً أكبـر    يجب أن توجه قوات التحالف إهتمام     

 ، وكذلك إلى    سياسات وعمليات اإلحتجاز العراقية   

بسبب قيام  . الظروف التي تسود في مرافق الحجز     

قوات التحالف بتسليم السجناء إلى النظام العراقي ،        

وجود فإن من الواجب على هذه القوات أن تتضمن         

إن  ،   وأخيراً . معايير مالئمةً تمنع حدوث اإلساءة    

قوات الشرطة العراقية هـي مهمـةً        مسألة تطوير   

إلى  حٍد   كبيٍر في عملية تنفيذ مهمـة محاربـة             

الخـط األمنـي    إن قوات الشرطة تشكل      . التمرُّد

األفـراد علـى      الذي يقوم بحماية   األوَّل للحكومة 

إننـا نعلـم بـأن      . المستوى المحلي في المجتمع     

العراقيين سوف تكون لديهم ثقةً وأمالً في قـوات         

حكومتهم ، عندما يشعرون بـأنهم       شرطة ، وفي  ال

في أماٍن يكفي لعودتهم إلـى منـاطقهم وإرسـال          

مـن    التـسوُّق  وأطفالهم مرةً أخرى إلى المدرسة      

ل في الشوارع مـن غيـر       أسواقهم المحلية والتجوّ  

وهكذا ، فإن النجاح يتوقف علـى خطـط         . خوف  

التحالف التي تـتالئم مـع       وأولويات وأفعال قوات  

  .  لمحاربة التمرُّد الفكرية اتطلبتالم

تعمل قـوات األمـن    : القوات األمنية المـساعدة  

المساعدة في العراق خارج إطار قـوات األمـن         

إن هذه القوات هي قواٍت حكوميٍة وهي       . العراقية  

. تعمل بصحبة قوات التحالف لمقاتلة المتمـردين        

النعرف طبيعة وحجـم ومجـال عمـل هـذه          إننا  

ستكشاف الكيفية التي تنسجم بها     إم نقم ب  ول. القوات

هذه القوات مع خطط تطوير قوات األمن العراقية        

  .ومع مجمل إستراتيجية قوات التحالف 

ــتخبارات ــتخبارية  :  اإلس ــات اإلس إن المعلوم

والمعلومات اإلسـتخبارية المـضادة مهمـةٌ فـي         

 األمن العمليـاتي فـي      وموضوع األمن الوطني    

إننا لـم   . محاربة اإلرهاب ع  العراق ، وفي موضو   

ـِّب عميقاً كما كنا نرغـب عـن المعلومـات           نُعق

اإلستخبارية التي نقوم بتقـديمها إلـى القـوات         

العراقية أو المعلومات اإلستخبارية التي نـستقيها       

من جهدنا اإلستشاري ، وخـصوصاً مـن ِفـَرق          

إن إنطباعنا األولي   مع  ذلك ،      . الشرطة اإلنتقالية 

   ق الـشرطة        هو أنقوات التحالف لم تستخدم ِفـر

اإلنتقالية إلى الحد الذي يجـب أن يكـون عليـه           

يبين إختباراً سريعاً لهذا الموضوع بأن        .اإلستخدام

 التملك بشكٍل عـام القـدرة       اإلنتقاليةِفرق الشرطة   

وعندما تجمع  . على جمع المعلومات اإلستخبارية     

علومــات بالفعــل ِفــرق الــشرطة اإلنتقاليــة الم

اإلستخبارية ، فإنه التوجد هناك إجراءاتٌ أو بنـًى       

تنظيميةً تعمل على توحيد ونشر هذه المعلومـات        

إن شعورنا هو أننا نـضيع فرصـةً        . بشكٍل كامل   

إلستثمار معلوماٍت إستخباريٍة مهمـٍة تكمـن فـي         

  .المجتمعات العراقية 

يوجـد عـدٌد مـن       : عالقات القيادة والـسيطرة   

في مايتعلق بالـسيطرة والقيـادة التـي        المواضيع  

تتصل بقوات األمن العراقيـة تـستحق إختبـاراً         

السيطرة الفعالة لـوزارتي الـدفاع      ـ  ١: إضافياً

ـ ٢ على القوات الموجودة في الميدان ؛        والداخلية

 التي تُمـارس مـن المراكـز        السيطرة العملياتية 

ــ  ٣األمنية المشتركة ومركز عمليات بغـداد ؛        
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  المشترك لقوات األمن العراقية    ط العملياتي التخطي

 التعقيدات في سلسلة قيادة   ـ  ٤وقوات التحالف ؛    

  .الفريق اإلنتقالي 

يبين بحثنـا بـأن الـوزارة        : المهمة اإلستشارية 

تُعطـي أولويـةً إلـى المهمـة        بحاجٍة إلـى أن     

َـِذ سياســات األمــن اإلستــشارية ــ ــدما تنف  عن

إن تأسـيس    .إلعمار اإلنتقال  وإعادة ا    وإلستقرارو

 ،المركز الدولي المشتَرك لمساعدة قـوات األمـن       

يبدو أنَّه يشكل خطوةً على الطريـق الـصحيح ،          

ولكن في الوقت الحالي يوجد إجماعاً بين القـوات         

أو بين الضباط الكبار بخـصوص مـاإذا كانـت          

الوزارة تحتاج إلى أن تقوم بدراسة وتمويل هـذه         

جد هناك أيضاً إتفاقـاً     اليو. المهمة بشكٍل مناسب    

يتوجب على القيادة أو القوات المـسلحة بموجبـه         

مهما يكن األمـر،    . أساسية   اإلضطالع بمسؤوليةٍ 

يجب دراسة خيارات تنميط هذه المهمـة ، يجـب          

أن  إتخاذ القرارات ويجب القيام بأفعاٍل معينٍة قبـل       

تواجه القوات  العسكرية بمهمٍة أخرى مـن هـذا          

  .النوع 

بالنظر لمركزية اللغـة     : يم الثقافي واللغوي  التعل

والثقافة في مهمات اإلستشارة ، يجـب علينـا أن          

تتبعهـا الـوزارة     نتفحص نوع الخطـوات التـي     

. والقوات المسلحة لبناء القدرة في هـذا المجـال          

            عالوةً على ذلك ، يؤكد هـذا البحـث علـى أن

ـ         ن التدريب على اللغة والتعليم الثقافي ، بالرغم م

تداخلهما ، فهما يـشكالن موضـوعين مختلفـين         

  .يتطلبان جهوداً منفصلةً 

ـَّنت   : يـة لاقتنجاهزيـة اإل  التقرير تقيـيم      بيـ

مراجعتنا األولية لبيانات تقييم جاهزية النقل بأنهـا        

 إلـى  الكـونغرس      التتطابق مع تقرير الـوزارة    

إضافةً لـذلك ، إن     . المتعلق بقوات األمن العراقية     

 ؛ تقـدم    متـضاربةٌ داخليـاً   جاهزية النقل   بيانات  

غير مؤيَّـَدٍة فـي     الشهرية إستنتاجاٍت    زاتاجياإل

وبناءاً على   . تُكتَب على مستوى الوحدات      تقاريٍر

ذلك ، تحتاج بيانات تقييم جاهزيـة النقـل إلـى           

  .دراسٍة إضافية 

يبين بحثنا بأنَّه ، على الرغم       : القدرات اللوجستية 

  تكوين قدرٍة لوجستية وتعزيزهـا      من معرفتنا بأن 

يعّداِن أمراً ضرورياً بالنسبة لقوات األمن العراقية       

 وذلـك   حاجةً إلشراٍف أكبـر   ، إالّ أنه تبقى هناك      

 إن عمليـة األمـن    . لضمان تطوير هذه القـدرة      

خطط ـ  ١: األوسع يجب أن تشمل تفحُّص مايلي       

 لـوزارتي الـدفاع والداخليـة       العمل اللوجـستية  

ـ ٣ الوطنية ،  إتفاقية الدفاع ـ تقدُّم   ٢قيتين ،   العرا

 على إستخدام أمـوال القـوات       القيود المفروضة 

األمنية العراقية لشراء المعدات والتجهيزات مـن       

 على األسلحة   المحاسبةـ  ٤دول التحالف ،     خارج

ـَولى عليها والتي تم إعادتها إلى قوات األمن         المست

ستمر من قوات   الم الدعم اللوجستي ـ  ٥العراقية ،   

موافقـة  ــ   ٦التحالف لقوات األمن العراقيـة ،       

 على مفهوم العمليات اللوجـستية      الحكومة العراقية 

ميزانيات وزارتـي   ـ  ٧الداخلية العراقية ،     لوزارة

 صيانةـ  ٨ العراقيتين وتنفيذهما ،     الدفاع والداخلية 

 تجهيـز قـوات األمـن     ـ  ٩أول نظاٍم مستجيب ،     

حـاالت  ـ  ١٠قةً  بالمعدات ،     المدنية التي لها عال   

 العسكرية الخارجيـة التـي يـستخدمها        المبيعات

  .العراقيون لدعم قواتهم 

عندما تنتقـل    : السيطرة العراقية على المحافظات   

محافظةً ما إلى السيطرة العراقيـة ، فـإن قـوات        

" المراقبة الجويـة    "  التحالف تقوم بإدارة عمليات   

 لدراسٍة إضـافيٍة    هناك حاجةً . على تلك المحافظة    
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من أجل تقرير ماإذا كانت قوات التحالف تُقـيم أو          

تراقب أداء قوات األمـن العراقيـة بـشكٍل يفـي           

. من خالل قيامهـا بالمراقبـة الجويـة       بالغرض  

ـَكشف بعد ، وهو          الدور وهناك مجاالً ثانياً لم يست

 في المحافظات في    ِفَرق إعادة اإلعمار   الذي تلعبه 

وات األمن العراقية  بعد إنتقال هـذه        مراقبة أداء ق  

  .السيطرة العراقية  المحافظات إلى

إن هذا التقرير المشترك بين الحزبين يشكل قاعدةً        

لعملية إشراٍف مستمرٍة مستقبليٍة على عملية تطوير       

إننا نعلم بـأن     . وتقدُّم الجيش والشرطة العراقيين   

ـ          ن الكونغرس قد دعى إلى إجراء تقييٍم مـستقٍل ع

قوات األمن العراقية ؛ إننا نأمل   بأن يكون هـذا            

   .التقريرهو التقييم المطلوب

  التوصيات : ١ملحق رقم 

اإلستراتيجية و الخطط  وتقديم : الفصل الثاني 

  التقارير

يجب على اللجنة أن تطالب وزارة الدفاع بأن         •

تقدم إلى الكونغرس في نهاية شـهر تمـوز عـام           

ملخصاٍت عن تلـك    إلى    ، إضافة ً   الخطط ٢٠٠٧

  والتأثير الذي سوف تسببه هـذه الخطـط          الخطط

على عملية نقل المسؤولية إلى قوات األمن العراقية      

بتقـديم ملخـصاٍت    ويجب على الوزارة أن تقوم      . 

ـٍَة   . في الحال عندما تتغير تلك الخطط محدَّث

يجب على اللجنة أن تطالب وزارة الدفاع أن         •

 ، بخطط   الل ثالثين يوماً  ختزود الكونغرس ، في     

.  عنهـا    عملية تطوير القوات الجارية وملخصاتٍ    

يجب على اللجنة أيضاً أن تطلب من الـوزارة أن          

كلما يحدث تغييـراً علـى      تُشِعر الكونغرس فوراً    

 ، باإلضافة إلى    خطط تطوير تطوير األمن العراقية    

مايطرأ من تغييٍر في الظروف الرئيسية التي بِنيت        

  .لك التغييرات عليها ت

يجب أن تقوم اللجنة بمطالبة وزارة الـدفاع         •

 الـذي   ملخصاٍت شهريٍة مفصَّلٍة عن التقدم    بتقديم  

يتم إحرازه في عملية النقل إلى السيطرة العراقيـة         

على المحافظات وعن القوات العراقية التي تعمـل        

بشكٍل مستقل ، والعوامل التـي تـرتبط بـالتقييم          

 الملخص الشهري يجب أن     إن. الشهري للتحالف   

ـِّر أيضاً     إلـى   بياناٍت لما بعد عمليـة النقـل      يوف

السيطرة العراقية حول أداء قوات األمن العراقيـة        

 .في المحافظات التي تنتقل إلى السيطرة العراقية 

يجب على اللجنة أن تطالـب وزارة الـدفاع          •

 لكـي تعكـس     تقييمات جاهزية اإلنتقـال   بضبط  

َـ   ت على أنها مهمةٌ بالنـسبة      المعايير التي عِرض

لفعالية الوحدة عن طريـق الممارسـة العملياتيـة         

 .الحقيقية 

يجب أن تتجاوب وزارة الدفاع تماماً وبصورٍة  •

الطلبات الـشرعية الحاليـة بخـصوص       أكبر مع   

ويجـب  . عملية تقديم التقارير عن األداء والتقدُّم       

عليها أيضاً أن تتجاوب مع طلبات كتابة التقـارير         

ـَّنة في النسخة التي مررت فـي المجلـس         ال مضم

التشريعي من تقرير اللجنة المصاحب إلقرار قانون 

 ، أج آر    ٢٠٠٨الدفاع الـوطني للـسنة الماليـة        

١٥٨٥ . 

التمويل والتعاقد والُبنى : الفصل الثالث 

  التحتية

مـسؤولية  من أجل اإلستمرار في عملية نقـل         •

لحكومة العراقية ،    العراقية إلى ا   تمويل قوات األمن  

يجب أن تراقب اللجنة عن كثب جهود الواليـات         

بنـاء قـدرة    ــ   ١: المتحدة على ثالث جبهات     



 التحدي الصهيوين              )١٧٠(حباث اإلستراتيجية مراكز األ العراق يف           التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                     ٢٢ من١٨                                ٢٠٠٧ -ولكانون األ                 

 

 عراقية ، خـصوصاً فـي حقـل تنفيـذ           وزارية

الميزانية، داخل كـٍل مـن الـوزارات األمنيـة          

والمنظمات األساسية األخـرى ، مثـل وزارتـي         

مة  داخل الحكو  محاربة الفساد ـ  ٢المالية والنفط ؛    

المبيعـات العـسكرية    ــ إسـتخدام     ٣العراقية ؛   

ـٍَّت لتمكين الحكومة العراقية      الخارجية  كجسٍر مؤق

من اإلستفادة من ميزانيتها األمنية بشكٍل كامٍل حتى        

يتم الوصول إلى حالٍة أكبٍر مـن اإلعتمـاد علـى           

 .النفس 

بمراجعـة  يجب على اللجنة أن تطالب الوزارة        •

 ٦٠ خـالل    ٢٠٠٨ يـة وتنقيح طلبات السنة المال   

يوماً ، وأن تستمر في تحديث حاجاتها التمويليـة         

لقوات األمن العراقية على أساس األولوية ، مـع         

 .التغييرات التي تتصل باللجان ذات العالقة فوراً 

يجب على اللجنة أن تطالب مكتـب المحاسـبة          •

الحكومية للواليات المتحدة بكتابـة تقريـراً عـن         

 التي تقوم بهـا     ملية اإلنفاق الفائدة الَمجنية من ع   

الواليات المتحدة على قوات األمن العراقيـة لحـد     

ويجب أن ينتفع هذا التقرير من المعلومات       . اآلن  

ـَّرتها وزارة الدفاع األميركية التي تتعلـق         التي وف

بمجمل اإلنفاق لحد اآلن ، القيم التقريبية لعمليـاٍت         

هـد  تمويليٍة أخرى تم إستخدامها مباشـرةً فـي ج        

وقيـاس جاهزيـة    تطوير قوات األمن العراقية ،      

وحدات قوات األمن العراقية والفعالية العملياتيـة       

التي تم تفصيلها في تقييمات الجاهزية اإلنتقاليـة        

  .والوثائق األخرى

 في الوكاالت   تراقب وتدقق يجب على اللجنة أن      •

 تطـوير قـوات األمـن     التي تعمل معاً في مجال      

 وجود عملياٍت مناسبٍة متبادلـٍة      العراقية للتأكد من  

بينها قيد التنفيذ لتوفير إدارٍة وإشراٍف موحدين على       

ويجب على اللجنة أيضاً أن تطالب اإلدارة       . العقود  

 يوماً، إلـى    ٦٠األميركية بأن تسلِّم تقريراً ،خالل      

اللجان القضائية حول نوعية الخطوات التي تتخذها       

ويجـب  .  المختلطة    مع الوكاالت  إدارة العقود في  

 أن يحدد هذا التقرير أيضاً المضاعفات الناتجة من       

ستخدام متعاقدين أمنيين خاصين في دعم عمليـة        إ

ـِدت    .تدريب قوات األمن العراقية ، إن وج

 فتشمهمة الم يجب على الكونغرس أن يوسع       •

 ،الشامل على عملية إعادة إعمار العراق      الخاص

ل التي تخص قوات األمن لكي تشمل عمليات التموي

العراقية ، بغض النظر عن السنة المالية ، والتأكد         

من أن نهاية مدة المشرف الخاص الـشامل علـى          

عملية إعادة إعمار العراق قد تم تمديدها إلى مابعد         

الفترة المقرره الحالية ، كما نُص على ذلـك فـي           

النسخة التي مررت في المجلس التـشريعي مـن         

 اللجنة المرافق لقانون إقرار الدفاع الـوطني        تقرير

 .١٥٨٥ ، أج آر ٢٠٠٨لعام 

يجب أن تستمر اللجنة فـي مطالبـة وزارة          •

طرٍق أكثر فعاليةً  لمعالجة المشاكل      الدفاع إليجاد   

 في مواقع عمٍل   متطورٍة ووضـع خطـةً           األمنية

أكثر فعاليةً للطوارئ األمنية التي يمكن أن تحدث         

 . عقود المستقبلية في المشاريع وال

قوات الشرطة ووزارة الداخلية : الفصل الرابع 

  العراقيتين

  قوات الشرطة العراقية

يجب على اللجنة أن تطالب الوزارة بأن تتبنى    •

 في عملية تطوير قوات الشرطة      إستراتيجيةً جديدةً 

 .بأسرع مايمكن
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بإبتكـار  يجب على اللجنة أن تطالب الوزارة        •

قوات الشرطة العراقية علـى      لمراقبة   إستراتيجيةً

وهذا سيتطلب  . المستويين الوزاري والمحافظاتي    

ـُّب األثرهيئةً إداريةً فعالةًوجود   . ونظاماً لتعق

يجب على اللجنة أن تطالب الوزارة فـي أن          •

 ، على إمتـداد     تزيد أعداد ِفَرق الشرطة اإلنتقالية    

 .العراق ، وأن تضعها في أولويٍة عليا 

  ة العراقية وزارة الداخلي

يجب على اللجنة أن تطالب القوات متعـددة         •

بتقييم فعالية وتمويل   الجنسية في العراق بأن تقوم      

 لوزارة الداخلية ، وإدراج النتائج      الفريق اإلنتقالي 

في التقرير الذي تقدمه إلى الكونغرس فـي شـهر          

 .أيلول 

يجب على اللجنة أن تطالب القوات متعـددة         •

الزمـان  تقيم مـن جديـد      الجنسية في العراق أن     

 التي تتوقـع فيهمـا قيـام قـوات وزارة           والكيفية

الداخلية العراقية بالمشاركة في عملية إحالل األمن       

عدم إكتمـال   واإلستقرار مع األخذ بنظر اإلعتبار      

 .نظام الدعم اللوجستي 

يجب على اللجنة أن توصي بأن تقوم قـوات          •

بمـساعدة وزارة   متعددة الجنـسية فـي العـراق        

 وأنظمة محاسبة الملكية    الداخلية لتحسين تقاريرها  

يجب أن تجد قوات متعـددة      . لقوات األمن المدنية    

الجنسية طرقاً تحثُّ فيهـا الـسلطات الوزاريـة ،          

المحافظاتية  والمحلية على توليها المسؤولية فـي        

  .عملية محاسبة الملكية

يجب على اللجنة أن تطالب قـوات متعـددة          •

تحـدِّد األسـباب وراء     اق بـأن    الجنسية في العر  

 للمعدات الموجودة ومن ثـم      التقديرات المنخفضة 

 . يوماً ٦٠تقوم بمعالجة المشكلة خالل 

تحديد يجب على اللجنة أن توجه الوزارة نحو     •

 على هـذه الخطـط      أسباب التأخير في المصادقة   

اللوجستية وأن تكتب تقريراً عـن النتـائج إلـى          

 . يوماً ٦٠الكونغرس خالل 

تقديم جب على اللجنة أن توجه الوزارة إلى        ي •

 تبدأ على الفور إلى الكونغرس حول       تقارير شهريةً 

 تجهيـز قـوات وزارة الداخليـة   تقدُِّمها في مجال    

السيطرة  وعملية   نقل المسؤولية العراقية وعمليات   

 إلـى وزارة الداخليـة      على العمليات اللوجـستية   

 :ايلي ويجب أن تشمل هذه التقارير م. العراقية 

تفاصيل عن خطط أو خطة القوات متعـددة          .١

 في مجال   التقدم الحاصل الجنسية في العراق وعن     

تنفيذ خطط أو خطة تدريب الهيئات اللوجستية في        

  .وزارة الداخلية العراقية 

 كفايـة ميزانيـة وزارة الداخليـة      تقييماً عن    .٢

العراقية لدعم قدرتها اللوجـستية وعـن إمكانيـة         

  .هذه الميزانية الوزارة في تنفيذ 

العوائق التي تقـف أمـام خطـة        التقدم ضد    .٣

 للقيادة األمنية متعددة الجنـسية      النشاط اللوجستي 

 كما راقب ذلك مكتب عمليات      ،اإلنتقالية في العراق  

 وكتب تقارير شهريةً عنـه      ٤الدعم اللوجستية جي    

إلى المجموعة العاملة في النشاط اللوجـستي فـي         

 .في العراق القوات متعددة الجنسية 

القـدرة علـى اإلحتفـاظ      التقدم في مجـال      .٤

 في العمليـات اللوجـستية فـي هـذه          بالمختصِّين

 .المواقع

تقييماٍت عن إمكانيات وزارة الداخلية العراقية       .٥

والقوات األمنية المدنية علـى المحافظـة علـى          

 بعد إستالم السيطرة    القدرات والعمليات اللوجستية  

  .والمسؤولية من قوات التحالف
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 المحليـة   تحديٍث للعمليات اللوجـستية   عمل   .٦

واإلخبار عن التقدم الحاصل فـي مجـال تحقيـق     

 .األهداف 

الشرطة الوطنية و قوات : الفصل الخامس 

  حرس الحدود  وقوات حماية المنشآت

يجب على اللجنة أن تطالب القـوات متعـددة          •

تحويـل  تقييماً لخطـة    الجنسية في العراق بإدخال     

 في تقريرها الـذي تقدمـه إلـى         لشرطة الوطنية ا

 .الكونغرس في شهر أيلول 

يجب على اللجنة أن تطالب القـوات متعـددة          •

عدد أفراد  الجنسية في العراق أن تكتب تقريراً عن        

 المتبقين لديها وأن تبـين الفـرق        الشرطة الوطنية 

" المتـدربين والمـسلحين     " الموجود بين أعـداد     

 .واألعداد الكلية منهم 

لجنة أن تطالب القـوات متعـددة       يجب على ال   •

تركيبـة  الجنسية في العراق أن تقدم تقريراً عـن         

 . في قسم تعزيز الحدود القوة الموجودة

القوات المسلحة ووزارة : الفصل السادس 

  الدفاع العراقية

يجب على اللجنة أن تطالب الـوزارة أن تنـشئ          

 ألفـراد وزارة الـدفاع      نظاماً محاسبياً أكثر دقـةً    

ية الذين دربتهم وجهزتهم قوات التحـالف ،        العراق

ويجـب علـى    . وألولئك الذين هم فـي الخدمـة        

الوزارة أن تستخدم هذا النظام الجديد للكتابة بدقـٍة         

 قاريرها في تاألعداد الذين هم في الخدمة   أكثر عن   

   .٩٠١٠ألـ 

يجب على اللجنة أن تطالب الـوزارة بتطـوير          •

كانيـة الوحـدات    يقيس بدقـٍة إم   مقياٍس يمكنه أن    

 . للعمل بشكٍل مستقٍلالعراقية

يجب على اللجنة أن تطالب الوزارة بأن تدرس         •

جهـود تحـسين    وتكتب تقريراً حول ماإذا كانت      

مع .  العراقي يمكن أن تنجح      الجيش إنتشار قوات 

األخذ بنظر اإلعتبـار تـأريخ الجـيش العراقـي          

 .واإلتجاهات الثقافية األخرى 

طالب القـوات متعـددة     يجب على اللجنة أن ت     •

الجنسية في العراق بأن تضع تقييماً جديداً عن هذا         

 الذي تقدمه إلى الكونغرس في      الهدف في تقريرها  

 .شهر أيلول 

يجب على اللجنة أن تطالب الوزارة بأن تـزود          •

تكاليف الواليات المتحدة في    الكونغرس بتقريٍر عن    

 ، يتـضمن    ٢٠٠٧ تموز   ٣٠ بحلول   هذا التوسيع 

بار عما إذا كانت هذه التكاليف سوف تتجاوز        اإلخ

 بليون دوالر إضـافية للـسنة       ٢طلب الرئيس لـ    

  .٢٠٠٨المالية 

يجب على اللجنة أن تطالب وكيل وزارة الدفاع         •

األميركية لشؤون اإلستخبارات أن يكتب تقريـراً       

مدى إنتشار نفوذ الميليشيات والنفوذ الطائفي      عن  

، والخيارات الممكنة   في القوات المسلحة العراقية     

 .لمواجهتها 

يجب على اللجنة أن تطالب القـوات متعـددة          •

ـِر عن        التقدم الحاصل  الجنسية في العراق أن تُخب

، فـي تقريرهـا إلـى       " عام القائد "،  في مبادرتها 

 .الكونغرس في شهر أيلول 

  وزارة الدفاع العراقية

يجب على اللجنة أن تطالب القـوات متعـددة          •

تعيـد تقيـيم مهمتهـا      عـراق أن    الجنسية فـي ال   

ـِر عـن       اإلستشارية  لوزارة الدفاع العراقية وتُخب

في تقريرها إلى الكونغرس في شهر أيلول       نتائجها  

. 
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يجب على اللجنة أن تطالب القـوات متعـددة          •

تعيد تقييم مايبدو وبـشكٍل     الجنسية في العراق أن     

 إلى  بأنها مواعيد تفاؤوليٍة لنقل المسؤولية     مفرٍط

 ذلـك فـي     ج الدفاع العراقية وأن تذكر نتائ     وزارة

 .تقريرها إلى الكونغرس في شهر أيلول 

يجب أن تُعيد قيادة قوات األمن الدولية اإلنتقالية         •

تقييم التحريف والتعقيد فـي النظـام       في العراق   

 والمعدات التي تقدمها إلى وزارة الدفاع       اللوجستي

ـ   سية العراقية ، ويجب أن تذكر القوات متعددة الجن

في العراق هذه النتائج في تقريرها إلى الكونغرس        

 .في شهر أيلول 

يجب على اللجنة أن تطالب القـوات متعـددة          •

بتقييم كفاية ميزانيـة    الجنسية في العراق أن تقوم      

 العراقيـة إلدامـة وتطـوير نظـام         وزارة الدفاع 

عملياتها اللوجستية بصورٍة أكبر للوصول إلى حالة       

قال من المستوى األول للـوزارة      تقييم جاهزية اإلنت  

وقواتها وِذكر نتائجها في التقرير الذي تقدمه إلـى         

 .الكونغرس في شهر أيلول 

يجب على اللجنة أن تطالب الوزارة بأن تقـوم          •

العجـز  بتحليل ودراسة األسباب التي تقـف وراء        

 العراقيـة علـى تـولِّي       الواضح لوزارة الـدفاع   

.  تقوم بمعالجتها    مسؤولية الوظائف اللوجستية وأن   

التـضمينات للقـدرة    ويجب أن تقيم الوزارة أيضاً      

 العراقية عنـدما تكـون      القتالية للقوات المسلحة  

وزارة الدفاع العراقية غير قادرةً على توفير دعماً        

لوجستياً كافياً بعد نقل المسؤولية وأن تذكر نتائجها        

 . يوماً ٦٠خالل 

بأن تكتـب   يجب على اللجنة أن تطالب الوزارة        •

 لتجهيـز   قدرة وزارة الدفاع العراقيـة    تقريراً عن   

القوات المسلحة العراقية بشكٍل كاٍف وعن إمكانية       

تأدية أدواراً ومهاماً   القوات المسلحة العراقية على     

ـَّعةً  . يوماً ٦٠ منهم خالل متوق

يجب على اللجنة أن توجه وزارة الـدفاع إلـى      •

 تبدأ في الحال    ستقديم تقارير شهريةً إلى الكونغر    

 المـسلحة   التقدم في عملية تجهيز القـوات     حول  

 والـسيطرة علـى العمليـات       ونقل المـسؤولية  

 .اللوجستية إلى وزارة الدفاع العراقية 

 : ويجب أن تتضمَّن هذه التقارير مايلي 

تفاصيل عن خطط أو خطة القوات متعـددة          .١

عملية تنفيذ خطـط    الجنسية في العراق والتقدم في      

 الهيئات اللوجـستية فـي القـوات         تدريب أو خطة 

 .المسلحة العراقية التابعة لوزارة الدفاع 

 العراقية لقـدرتها    ميزانية وزارة الدفاع  كفاية   .٢

اللوجستية وتقييمـاً عـن إمكانيـة وزارة الـدفاع          

 .العراقية على تنفيذ هذه الميزانية

لخطة بالنسبة  " الحدثمتتبع   "في مجال التقدم   .٣

 متعـددة الجنـسية   قيادة األمنيةالعمل اللوجستي لل  

اإلنتقالية في العراق كما تتبعها مكتـب عمليـات         

الدعم اللوجستي في القيادة األمنية متعددة الجنسية       

 وقـدم عنهـا تقـارير       ٤اإلنتقالية في العراق جي     

شهريةً إلى القوات متعددة الجنسية في العراق عن        

 .طريق المجموعة العاملة في النشاط اللوجستي

 في عملية إبقاء المتخصصين  التقدم الحاصـل   .٤

 .اللوجستيين في الوظائف اللوجستية 

تقييماٍت عن وزارة الدفاع العراقية والقـوات        .٥

إدامة القـدرات والعمليـات     المسلحة العراقية في    

 بعد إستالم السيطرة والمـسؤولية مـن        اللوجستية

 .قوات التحالف 
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ـَِرق اإلنتقالية وا: الفصل السابع  لمهمة الف

  اإلستشارية

يجب على اللجنة أن تطالـب وزيـر الـدفاع           •

يكتب تقريراً عن الكيفية التي ستنفذ      األميركي أن   

 واألمـن    و  سياساتها في اإلسـتقرار    فيها الوزارة 

عمليات النقل ، وعمليات إعادة اإلعمار من أجـل         

 يوماً  ٦٠ خالل   تعزيز دور المستشارين العسكريين   

ـَرحٍة    ويجب أن يشمل التقرير     .  على تركيبٍة مقتـ

ـَة  ـَرك   .وحجٍم لقدرٍة إستشاريٍة مشت

يجب على اللجنـة أن توجـه وزراء القـوات           •

لتحسين عمليـة إختيـار     المسلحة إلتخاذ خطواٍت    

 عن طريق التأكيد علـى      المستشارين العسكريين 

يجب علـيهم أن    . المزاج والمهارات اإلستشارية    

 أن يتـابعوا    ينشئوا معايير خبرٍة خاصة من أجـل      

األفراد بصورٍة أفضل من خـالل نجـاحهم فـي          

أخيراً ، يجب أن تُنشئ     . واجباٍت إستشاريٍة أخرى    

 تضمن عن طريقها بقـاء      صفقةً تشجيعيةً القوات  

.  من أجل الترقيـة      حالٍة تنافسيةٍ المستشارين في   

ويجب أن تدرس اللجنة الفرعية العـسكرية هـذا         

 .الموضوع بعمٍق أكثر

لجنة أن تطالـب وزيـر الـدفاع        يجب على ال   •

، ويعين  أن يقيِّم فعالية تدريب المستشار    األميركي  

خياراٍت لتحسين محتوى وأداء ذلك التدريب فـي        

ويجب أن يقيم الـوزير أيـضاً       . القوات المسلحة   

 العسكريين بـصفة    تالئمية إستخدام أفراد الشرطة   

يجب أن  . مستشارين في وحدات الشرطة المدنية      

ير تقريراً إلى اللجنة حول هذه التقييمات       يكتب الوز 

 .  يوماً ٩٠خالل 

في الوقت الذي يتحرك فيه الجيش نحو توسـيع          •

حجم الِفرق اإلنتقالية العسكرية ، يجب على اللجنة        

تحدِّد التركيبـة األفـضل لكـل الِفـَرق         أيضاً أن   

 ، مع األخذ بنظـر اإلعتبـار متطلبـات          اإلنتقالية

إضافةً لذلك، يجب . واجهونهاالمهمة المختلفة التي ي

على القوات متعددة الجنسية في العراق أن تدرس        

يجـب أن   . حجم وتركيبة فريق الشرطة اإلنتقالي    

تكتب القوات متعددة الجنسية في العراق والجـيش        

 ٧٥تقريراً إلى الجنة حول هذه المواضيع خـالل         

 .يوماً 

يجب على اللجنة أن توجـه القـوات متعـددة           •

بمراجعٍة شـاملٍة   ي العراق إلى أن تقوم      الجنسية ف 

وأن لفعالية قيادة الفريق اإلنتقالي وجهاز السيطرة 

تحدد معايير مناسبٍة لفعاليـة الفريـق اإلنتقـالي ،       

وتضمين هـذه المعلومـات فـي تقريرهـا إلـى           

   . شهر أيلولالكونغرس في 

  


