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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
، وهـو المعهـد     معهد بروكينغز ، من قبل     الذي يصدر كل ثالثة أشهر     للتقرير التقييمي   ترجمة في هذا العدد  

، الذي يتابع فيه وبكل دقـة تحليـل    " العراق دليل" باإلضافة الى    التقرير الدوري الوحيد الذي يصدر مثل هذا      

ويالحظ هنا في الجدول المرفق بهذا التقرير بعض جوانب التحـسن           . وتقييم األوضاع المختلفة في العراق    

  . الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يومجانب الفساداإليجابي في األوضاع في العراق، ما عدا طبعاً 

  :ساسية التاليةيشير التقرير الى الجوانب السلبية األ

  بلد عنفالزال العراق  -

 البطالةيعاني من درجة عالية من  -

 والجراح العميقة نتيجة الصراع الطائفي -

 تساعدها إيرانوالميليشيات المتطرفة التي  -

  ال زالوا مرحلين بسبب العنفأربعة ماليين شخصوأكثر من  -

  ةفي مواجهة إحتياجات البالد األساسيوالقدرة الحكومية محدودة  -

  :فقد كان هناك تقدم رئيسي خالل هذا الربيع و على جبهتين، وعلى الرغم من ذلك 

  . عسكرية رئيسيةقوة حقيقية بتنفيذها عملياتأظهرت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ، أوالً

  . بكثير من سابقهأداءاً أفضلقدمت القوات  األمن العراقية ، في المعارك األخيرة ، ثانياً

  :ع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليلإلطالو

http://www.brookings.edu/opinions/2008/0622_iraq_ohanlon.aspx 
 
 
 
 

http://www.brookings.edu/opinions/2008/0622_iraq_ohanlon.aspx
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  آخر تحديث للمعلومات –دولة العراق 

السياسة / محلل بحوث-جيسن كامبل:بقلم

السياسة /الخارجية وميشيل أوهانلون زميل أقدم

  الخارجية
  ٢٠٠٨/حزيران /٢٢ -صحيفة النيويورك تايمز 

يعاني من درجة عاليـة     ، الزال العراق بلد عنف   

والجراح العميقة نتيجـة الـصراع      ، من البطالة 

تـساعدها  والميليشيات المتطرفة التي    ، الطائفي

شخص ال زالوا    أربعة ماليين وأكثر من    ، إيران

والقـدرة الحكوميـة    ، مرحلين بسبب العنـف     

 . محدودة في مواجهة إحتياجات البالد األساسية     

فقد كـان هنـاك تقـدم       ، وعلى الرغم من ذلك     

ومن  . رئيسي خالل هذا الربيع و على جبهتين      

مـن إن التحـسن   ،  الـشعور باألمـل   هنا يتولّد   

الرئيسي في األمن الناتج مـن حملـة القـوات          

 حتى بعد االنتهاء من الحملة قد يستمرألمريكية، ا

  .تموز الحالينفسها  في 

أظهرت حكومة رئيس الـوزراء نـوري       ، ًأوال

 قوة حقيقية بتنفيذها عمليات عـسكرية     المالكي  

المدينـة  ، البـصرة ، إسترجع في نهايتها  ، رئيسية

 في  ومدينة الصدر ، الرئيسية في جنوب العراق     

.  الشمالية الموصلة  ضواحي بغداد و معظم مدين    

تسيطر الحكومة العراقية اآلنً على كـل الـبالد         

  . ، وألول مرة منذ سقوط على صدام حسينتقريباً

قـدمت القـوات     ، في المعارك األخيـرة     ، ًثانيا

  .أداءاً أفضل بكثير مـن سـابقه      األمن العراقية   

 تبقى فيه فـرق الـدعم الميـداني         وبالوقت الذي 

) البريطانيـة (واالستشاري للقوات األمريكيـة و      

يـؤدون معظـم    فإن العراقيين هم الذين     ، مهمة  

على الرغم من أن بعـض       . المهام القتالية اآلن  

 ٥٢مثل الفرقـة    ، الوحدات قد قدمت أداءاً سيئاً      

فقـد حـددت    ، في عملية البصرة  ، غير المدربة 

يقدر البنتاغون أن مـا     . تأسباب ذلك و عولج   

من قوى األمـن العراقيـة هـي        % ٥٥نسبته  

 وألول مـرة    -"     جيد جداً   "أو  " جيد"بدرجة  

  .يبدو مثل هذا المقياس دقيقاً

نشعر أن الحكومة العراقية هـي فـي        ، إجماالً  

منتصف الطريق تقريباً لتلبية النقاط  اإلحـدى        

تي وال ، "دليل العراق " عشرة التي وضعناها في     

قوانين إنتخابات مجـالس    تتضمن خطوات مثل    

والوصول إلـى أتفـاق تقاسـم       ،    المحافظات

عائدات النفط  و قوانين الرواتب التقاعدية والعفو 

  ١ أو   ٠,٥، يسمح نظامنا بتسجيل  صفر      ( العام  

بمعنـى إمكانيـة أن     ، مع ديناميكية ، لكل صنف   

  .)نطرح نقاط لالرتداد

نـصر وشـيك فـي      ن  من المبالغ فيه التحدث ع    

ولكن قد يكون بمقدورنا علـى األقـل         ، العراق

خطـة ترسـم    تفادي إستراتيجية الهزيمة بوضع     

 عـن المزيـد مـن       بعناية لرفع اليد تـدريجياً    

المسؤوليات وتحويلها إلى الحكومـة العراقيـة       

  .خالل السنوات القادمة
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  الصنف
مايس 

٢٠٠٤  

مايس 

٢٠٠٥  

مايس 

٢٠٠٦  

مايس 

٢٠٠٧  

مايس 

٢٠٠٨  
  ٥٥٠  ٢،٦٠٠  ٢،٧٠٠  ١،٨٠٠  ١،٦٥٠   نتيجة العنف   العراقيينقتلى المدنيينال

 األجنبية األخرى في العراق /القوات األمريكية 

  )فالآ(
١٠/١٥٠  ١٢/١٥٠  ٢٠/١٣٢  ٢٣/١٣٨  ٢٤/١٣٨  

  ١٩  ١٢٦  ٦٩  ٧٩  ٨٠  قتلى الجنود األمريكان

  ٤٧٩  ٣٤٩  ٢٦٦  ١٦٨  ١٣٦  )آالف(قوات األمن العراقية 

  ١١٠  ١٩٨  ١٥٠  ٢٥٩  ٦٥  من العراقيةضحايا قوات األ

 مع األمريكان ونن السنة العاملوالمتطوع

  )آالف(والقوات العراقية 
  ٨٠  ٢٠  صفر  صفر  صفر

الهجمات اليومية من قبل المتمردين 

  والميليشيات واإلرهابيين
٤٥  ٢٠٠  ١٣٥  ٨٥  ٧٠  

  ٣٠  ١٨  ٥  ٧  ٥  )يومياً(مخابئ أسلحة للعدو تدمير

ومة العراقية من نسبة ما تسيطر عليه الحك

  )نسبة مئوية من السكانك(البلد 
  ٩٥  ٧٠  ٢٥  ٥٠  صفر

  ١٠  ٨٠  ١٠٠  ٢٥  ٢٥ )باآلالف:شهرياً(ن مرحلون بسبب العنف ومدني

  ١٤  ٤٢  ٥٦  ٣٦  ٩  تعددة م–ضحايا التفجيرات 

  القاعدة األجانب امقاتلو

  )يدخلون العراق شهرياً(
٣٠  ١٠٠  ١٠٠  ٧٥  ٧٥  

؛ وصل لكل يوم/لبماليين البرامي(إنتاج النفط 

  )٢،٥قبل الحرب الى
٢،٥  ٢،٠  ٢،١  ٢،١  ١،٩  

  تجهيز وقود المنازل 

  )نسبة مئوية من الطلب(
٦٤  ٥٦  ٨٢  ٩٣  ٧٣  

درجة العراق من الفساد عالمياً 

  )الشفافية الدولية:المصدر(
١٧٨  ١٦٠  ١٣٧  ١٢٩  ١١٣  

 العراقية اتالمال الذاهب من بغداد إلى المحافظ

  )ياًسنوبماليين الدوالرات (
  ٢٠٠  ١٠٠  ٢٥  صفر  صفر

  التقدم السياسي المنجز 

   )"دليل العراق  " وارد في معيار١١من (
  ٥,٥  ١  صفر  صفر  صفر

  


