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  مبناسبة صدور العدد اخلمسون مركز الكاشف يطلق مبادرتني
  

وبعد مرور حوايل " العراق يف مراكز األحباث اإلستراتيجية" من سلسلة مبناسبة صدور العدد اخلمسون
 هذا -السنة على بداية هذا اجلهد املستمر واملتواصل للتواصل مع العقل والفكر اإلستراتيجي األمريكي 

مركز الكاشف للمتابعة  يطلق -اجلهد املتواضع الذي يشكل اخلطوة األوىل يف مسرية األلف ميل
  : مبادرتنيإلستراتيجيةوالدراسات ا

 وإستطالع األفكار مبعرفة آراء كل من تابع عن كثب هذه السلسلة اإلستراتيجيةاألوىل تتعلق 
واإلنطباعات اليت تشكلت خالل العام املنصرم، والغرض من هذا اإلستطالع هو حتسني األداء وزيادة 

 إصدار التقارير اإلستراتيجية  رمبا ستكونالتأثري والفائدة وتعظيمها واإلنطالق اىل اخلطوة التالية اليت
، واليت ستقوم على مسح شامل ألهم مراكز التفكري األمريكية خاصة ومن مث اليومية والشهرية والفصلية

. تلخيص أهم وأخطر اإلصدارات والتعليق عليها وحتليلها وتفسريها بشكل يومي وشهري وفصلي وسنوي
ذا اإلستطالع لترك اال للتداعي احلر وطرح اإلقتراحات وسوف لن تكون هناك أسئلة حمددة  يف ه

  .واألفكار بشكل واسع

، وطبيعي أنه بدون هذا الدعم اجلدي من قبل محلة جلمع التربعات والدعم املايلوالثانية تتعلق بإطالق 
و خطوات املهتمني بالشأن العام واملتابعني للشؤون اإلستراتيجية الميكن هلذا اجلهد أن يستمر وأن خيط

  .كبرية اىل األمام، وأن يؤدي دوره ورسالته بشكل كامل ومؤثر

  :وميكن التواصل مع املركز من خالل املوقع األلكتروين على اإلنترنت

www.alkashif.org
 

 
  

 
  

  

  

http://www.alkashif.org/
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 عمليـة حول   أنطوني كوردسمان السيد  المعروف  ليقات الخبير األمني واإلستراتيجي     لتع في هذا العدد ترجمة   

  .في واشنطنمركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية والمنشورة في موقع  تأمين بغداد

 تهم العاملين في المجال األمني والعسكري وتهم كذلك المهتمين بالشأن العام مـن              في هذا التعليق أفكار مهمة    

   .ن ومشرعين ورجال دين وإعالميين وغيرهمسياسيي

  

فإن نشاطات الصدر في بغداد والبصرة واألماكن ، من وجهة نظره:أحد المسؤولين العراقيين قال 

األخرى ، والقدرة على شق او دفع التحالف الشيعي نحو التطرف جعله وميليشياته ال يقل تهديداً عن 

  المتمردين ، الغلو ؟ نعم وهو ملف رئيسي 
  
 

 رجل سيكونون قوة صغيرة بالنسبة للمجموع الكلي ٨٠٠٠٠وبغض النظر عن األعداد فان حتى 

. والمنطقة التي يراد تغطيتها، اكثر من هذا فانه اليمكن استخدام اال جزءاً من مثل هذه القوة ال غير 

تضمن ارقاماً كبيرة ال يهم كم عدد الناس المعلن اشتراكهم في العملية ، مثل هذه األعداد ال شك انها ت

  الخ  … من القوى الداعمة ، مقرات وحدات 
  
 

وتبعاً لذلك وبغية الحصول على نتائج حقيقية للعملية و نتائج رئيسية فيجب المضي ابعد من نقاط 

تفتيش ، او تأسيس تواجد ظاهر للعيان وخلق صورة لألمن ، ان هذه األمور الشك انها عملية ، 

 هي جوهر هذه العمليات ، المتمردون والميليشيات تستطيع ببساطة ان تنتظر ولكنها فارغة اذا كانت

يتحولون باهدافهم الى مناطق اخرى ويعملون حول وخارج ، حتى انهاء العملية ، يدفنون اسلحتهم

  نقاط التفتيش والمناطق التي تتواجد فيها القوات 
  
 

 يملك اليوم أي شيء من االستخبارات ان مثل هذه المطالب هي دائماً صحيحة ، ولكن العراق ال

والمتطلبات وقدرات السيطرة لتنفيذ مثل هذه العمليات بمفرده ، انه بحاجة الى الشريك األمريكي 

وعلى الرغم من ان هذا الشريك ينبغي ان يكون صامتاً بشأن استخباراته ودور عملياته الخاصة على 

  وتقلل اهتمامهاً بهذه العمليات ) يدة تماماً ووسائل اإلعالم يجب ان تكون بع( اكثر ما يمكن 
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ان عملية ال تتعامل مع . على كل حال ، ان االختبار الواضح هو مدينة الصدر وميليشيات المهدي 

  هذه المشكلة اليمكن ان تجلب االمن واالستقرار لبغداد
  
 

د أسست لنفسها حضوراً ولكن سيكون لها معنى اذا ما كانت الشرطة العراقية والحكومة العراقية ق

  مستداماً وسيطرة على المناطق الحمراء هذه
 

ومن الواضح ، ان المتابعة والمثابرة واإلصرار هي الطريق الوحيد الذي يعطي للجهد معناه ويوفر 

  األمن لبغداد ، ويؤمن سيطرة الحكومة والمصداقية في اكثر المناطق حراجة من القطر 
 

دائماً محدداته حتى يكون هناك الكثير من االندحار الخارجي على التمرد النصر في بغداد ستكون له 

وعملية سياسية بحيث يكون العرب الشيعة والعرب السنة واألكراد واآلخرين يشاركون في دعمها ، 

  ال يمكن ان يكون هناك نصر عسكري او أمنى داعم في بغداد من دون هذا التطور 
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   و تغطيتها تفهمها–عملية أمن بغداد 

  مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

  ١٤/٦/٢٠٠٦ –مان سانطوني كورد: بقلم 

  ةاألمني مشكلةال تغيرو السابقة تالعمليا

  القوة نسب مشكلة

  مركزة لياتعم  حقاً يهم ما

  والتحفظ المصداقية

  الميليشيات مع والتعامل لعمليةل مراحل وضع

  واإلصرار المتابعة

  فعله يمكن لما المحددات

من الواضح ان الواليات المتحدة والعراق ينفـذان        

ة ، تـشير التقـارير ان مـا         يعمليات أمنية رئيس  

 رجــل وفــرقتين ٧٥٠٠٠ – ٧٠٠٠٠مجموعــه 

نظاميتين واثنان من فرق القوة األمنية وعدد مهـم         

من القطعات األمريكية قد تدخل معهـم كـذلك ،          

 فان هذا العدد هو ضعف عدد       ، االقل ظاهريا  وعلى

خر جهد رئيسي للـسيطرة     آالقوات المشاركة في    

 عمليـة   ،٢٠٠٥على بغداد والذي نفذ في مـايس        

  .الفجر 

من المبكر جداً إصدار أي حكم على هذه العملية ،          

رئيس الوزراء المـالكي قـال ان وزارة الـدفاع          

 ، ووزارة الداخلية ستعطي المزيد مـن التفاصـيل      

تشير االمور  ولكن حتى عند إعطاء التفاصيل فان       

ان مثل هذه البيانات لن تتضمن تفاصيل عن حجم         

القوات المشاركة او هدفها والمدة التي تـستغرقها        

  .العملية وكيف ستأخذ سبيلها الى االنجاز 

 فان هناك عدة نقاط يحتاج المراقبون       ،وطبقاً لذلك 

  :لهذه العملية ان يدرسوها 

   ةمشكلة األمنيتغير الت السابقة والعمليا
ة الكتـساح   ي هذه العملية بعد عمليـة رئيـس       ي تأت

 انها  ،القاعدة وخاليا المتمردين في بغداد والبلد كله      

 وبالوقـت نفـسه فـان       ، على نجاحات سابقة   ىتبن

او الخطرة فـي بغـداد قـد        " الحمراء  " المناطق  

 كانت عليـه     ذيتراجعت على االقل الى حجمها ال     

ضباط عراقيون قـدامى أوضـحوا      ،   ٢٠٠٥عام  

األمر بأنهم يرون التهديد قادم من كٍل من التمـرد          

  .ومزيج الميليشيات وقوة االمن الداخلي 

 فإن، أحد المسؤولين العراقيين قال من وجهة نظره      

نشاطات الصدر في بغـداد والبـصرة واألمـاكن         

األخرى ، والقدرة على شـق او دفـع التحـالف           

طرف جعلـه وميليـشياته ال يقـل        لتنحو ا الشيعي  

تهديداً عن المتمردين ، الغلو ؟ نعم وهـو ملـف           

  .رئيسي 

  مشكلة نسب القوة 
 -٢٠ يرى السياسيون العراقيون ان بغداد وتـضم   

 ٦راق ، وعددهم التقريبـي      من سكان الع   % ٣٣

ماليين ، ومع انه من غير الواضـح وجـود أي           

تقديرات حقيقية عدا المعلومـات المتجمعـة مـن         

لغذاء لالمسجلين لالنتخابات وبرنامج األمم المتحدة      

من اجل السالم ، ويعتمد الكثير من االمور كـذلك          

 او المحافظـة    فقـط على ما اذا كان مركز المدينة       

ناطق المرتبطة ببغداد الكبـرى قـد       بكاملها او الم  

وبغض النظر عن األعداد فان حتى       ،حسبت ايضاً 

 رجل سيكونون قـوة صـغيرة بالنـسبة         ٨٠٠٠٠

للمجموع الكلي والمنطقة التي يراد تغطيتها، اكثر       

من هذا فانه اليمكن استخدام اال جزءاً من مثل هذه          

ال يهم كـم عـدد النـاس المعلـن          . القوة ال غير    

 اي العملية ، مثل هذه األعداد ال شك انه        اشتراكهم ف 
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تتضمن ارقاماً كبيرة من القوى الداعمة ، مقـرات         

  . الخ  …وحدات 

وتبعاً لذلك وبغية الحصول علـى نتـائج حقيقيـة          

للعملية و نتائج رئيسية فيجب المضي ابعد من نقاط  

ـ        قتفتيش ، او تأسيس تواجد ظـاهر للعيـان وخل

 شك انها عملية ،   صورة لألمن ، ان هذه األمور ال      

ولكنها فارغة اذا كانت هي جوهر هذه العمليات ،         

المتمردون والميليشيات تستطيع ببساطة ان تنتظر      

 يتحولـون   ،حتى انهاء العملية ، يدفنون اسـلحتهم      

باهدافهم الى مناطق اخرى ويعملون حول وخارج       

  .نقاط التفتيش والمناطق التي تتواجد فيها القوات 

  ليات مركزة ما يهم حقاً  عم
ثيراً كبيـراً   أان هذا ال يعني ان ليس لهذه العملية ت        

ولكن التأثير الحقيقي سيتألف من عمليات فاعلة في        

المناطق الحمراء او ذات التهديد العالي حيث يكون        

الهجوم مباشرة على أهداف المتمردين والتي فيهـا        

استخبارات جيدة وجهود لنزع سالحهم وتشتيتهم او       

مباشرة على الميليشيات ، ومع إعطـاء       السيطرة ال 

ة السياسية لهـذه الجهـود ، فـان العـراق          يعالطب

ومصادر التحالف يجب ان تؤكد على النجاحـات        

  .العراقية ، والتغيير والسيطرة والتخطيط العراقية 

ان مثل هذه المطالب هي دائماً صحيحة ، ولكـن          

العراق ال يملك اليوم أي شيء من االسـتخبارات         

لبات وقدرات السيطرة لتنفيـذ مثـل هـذه         والمتط

العمليات بمفرده ، انه بحاجة الى الشريك األمريكي     

 هذا الشريك ينبغي ان يكـون        ان وعلى الرغم من  

ن استخباراته ودور عملياتـه الخاصـة       أصامتاً بش 

عـالم يجـب ان     ووسائل اإل ( على اكثر ما يمكن     

  .ات اً بهذه العمليهوتقلل اهتمام) تكون بعيدة تماماً 

 المصداقية والتحفظ 
 الى ان يعمـل     اجتح الجانب المعلن من العملية ، ي     

 يستطيع العادة ثقة العراقيين في عمليـات        ااكثر م 

الفضائح ،  قوات الجيش والشرطة  .الواليات المتحدة 

 تجعل  – لالشهر الماضية    – الخياليةالحقيقية فيها و  

من الصعوبة على المدنيين العراقيين ان ال يكونوا        

اما قد جرحوا او قتلوا، الـضرر المـصاحب  ،           

األعمال المسلحة وجهت بوضوح علـى أهـداف        

التمرد الحقيقي، وهذا يجعل الميليـشيات وقـوى        

االمن المحلية التي تدير العملية على مستوى واحد        

ان حادثة واحدة من قبـل القـوات        . من األهمية   

األمريكية او العراقيـة وخـصوصاً ذات مالمـح         

و عرقية واضحة قد يكون لها تأثير خطيراً        طائفية ا 

جداً وهذا ، على أي حال ، يعطي المتمردين واكثر 

 بشأن مـا  ،لكذ بعد الميليشيات تطرفاً دوافع للكذب 

 كما يعطيهم دوافع    ،"شهور  " ومع  حدث وما وقع      

محاولة الهجوم على الخطوط الطائفية واالثنية التي       

ذ علـى انتبـاه     ال عالقة لها باالمر بطريقة تستحو     

سائل األعالم وتقلل من النجـاح ونتـائج        والناس و 

  .العملية 

  لعملية والتعامل مع الميليشيات ل وضع مراحل 
 لقد اعلن عن خطط عمليات غير واضحة تستطيع        

العديد من العمليات ان تعمل بدرجات مختلفة مـن         

وللتأكد من ذلك ، على كل حال ، سنرى         . التأثير  

ات العراقية واألمريكية تنتقل مـن      ما اذا كانت القو   

 قطع الطرق ، نقاط التفتيش –مجرد إثبات وجودها 

 الى عمليات حقيقية ضد المتمردين فـي        – الخ   …

المناطق السنية الحمراء ، ومن ثم عمليات مقاومة        

خطوط المناطق الحمـراء حيـث       الميليشيات في 

  .العنف المدني امراً شائعاً 
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ـ      ن أالكي واضـحاً بـش   لقد كان رئيس الوزراء الم

الحاجة الى السيطرة على الميليشيات وهناك بعض       

المناقشات بشأن إعادة انتـشار بعـض العناصـر         

واعطاء البعض األخر بعض األعمال مـع نـزع         

اليمكن معاملتهم بنفس طريقـة     .  الخ   …سالحهم  

على كـل   المتمردين ، ولكن يجب التعامل معهم ،        

ـ         ة الـصدر   حال ، ان االختبار الواضح هـو مدين

عامل مع هـذه    تان عملية ال ت   . وميليشيات المهدي   

  . واالستقرار لبغداد المشكلة اليمكن ان تجلب االمن

  المتابعة واإلصرار 
ان العمليات المضادة للتمرد والمضادة لإلرهـاب       

 علـى   بالمـداهمات تتطلب مداهمات عنيفة شبيهة     

المخدرات ، وستكون غيـر ذات جـدوى اذا مـا           

طة بعملية دراماتيكية قيـصرية ثـم       اكتسحوا ببسا 

يتركوا ويسمح للمشكلة بان تطفوا علـى الـسطح         

ليس من المهم ما يظهر من نجـاح هـذه          . ثانية  

ولكن سـيكون لهـا     العمليات او ما يدعى بنجاحه      

 اذا ما كانت الشرطة العراقيـة والحكومـة         ىمعن

العراقية قد أسـست لنفـسها حـضوراً مـستداماً          

  .هذهالحمراء وسيطرة على المناطق 

ان هذا النوع من العمليات يحتاج الى وقت يتطلب         

ان يكون بكتمان ، قوات الجيش والشرطة العراقية        

 .تـدريب لهـم    خرآعليها ان تعمل بشكل يعكس      

 تمحـو    التـى  والمزيد من التغيرات المخطط لهـا     

 أسابيع  غرقوقد تست . االتجاهات العرقية والطائفية    

  .شهر أوا

المتابعة والمثابرة واإلصـرار    ومن الواضح ، ان     

هي الطريق الوحيد الذي يعطي للجهد معناه ويوفر        

األمن لبغداد ، ويؤمن سيطرة الحكومة والمصداقية       

  .في اكثر المناطق حراجة من القطر 

لن يكون هناك تغيير سريع وال نجاح سريع ، ومما 

) وربمـا الميليـشيات     ( الشك فيه فان المتمردين     

اع بقوة لتـشويه سـمعة العمليـة        سيحاولون االندف 

بمرور الوقت ، في مدينة بهذا الحجم قد يحققـون          

نجاحات ملموسة في مجال الهجمـات الفرديـة ،         

ولكنهم في الحقيقة ربما خسروا الـدعم المحلـي         

  .والشعبي في العملية 

لذلك فان التغطية والتحليل يجب ان تتركز علـى         

 التي تلي ذلك    النجاح العام والمستدام واأليام القليلة    

او االسابيع ستحمل اكثر األعمال وضوحاً ولكنهـا        

  .ليست المفتاح الحقيقي للنصر 

  المحددات لما يمكن فعله 
وهناك نقطة اخرى من المفضل الحديث عنهـا ،         

 ان فيها شيء مـن      ،وهي المناطق اآلمنة المتوسعة   

 انحـاء فمدينة رئيسية مرتبطـة بكامـل        ،السخف

ساحات هي خلـيط عرقـي       وتعمل فيها م   ،الوطن  

 وحركة  ، وتدفق دائم من المواد المشحونة     ،وطائفي

السكان، ال يمكن اختزالها بسهولة بمنطقة خضراء       

  على كل حال ، فـان تحويـل تركيـز          .عمالقة  

 األهلي إلى الموصل ، البصرة ، كركوك        الصراع

  . ن االنبار وضواحيها لم تنجح دوم

داتـه حتـى    النصر في بغداد ستكون له دائماً محد      

يكون هناك الكثير من االندحار الخـارجي علـى         

التمرد وعملية سياسية بحيث يكون العرب الشيعة       

والعرب السنة واألكراد واآلخرين يشاركون فـي       

 ، ال يمكن ان يكون هناك نصر عسكري او          هادعم

  .أمنى داعم في بغداد من دون هذا التطور 
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