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  مبناسبة صدور العدد اخلمسون مركز الكاشف يطلق مبادرتني
  

وبعد مرور حوايل " العراق يف مراكز األحباث اإلستراتيجية"اخلمسون من سلسلة مبناسبة صدور العدد 
 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
  : مبادرتنيراسات اإلستراتيجيةوالد

 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 ية اليت رمبا ستكونالتأثري والفائدة وتعظيمها واإلنطالق اىل اخلطوة التال
، 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
ة  يف هذا اإلستطالع لترك اال للتداعي احلر وطرح اإلقتراحات وسوف لن تكون هناك أسئلة حمدد

  .واألفكار بشكل واسع

، وطبيعي أنه بدون هذا الدعم اجلدي من قبل محلة جلمع التربعات والدعم املايلوالثانية تتعلق بإطالق 
وأن خيطو خطوات املهتمني بالشأن العام واملتابعني للشؤون اإلستراتيجية الميكن هلذا اجلهد أن يستمر 
  .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
 التحـديات  والذي يتطرق الى     مجلس العالقات الخارجية   لموضوع مهم منشور في موقع       جمةفي هذا العدد تر   

ـ ، األمر الذي يتطلب من المهتمين با       التي تواجه الحكومة العراقية اآلن       األمنية مـشرعين  شأن العـام مـن      ل

ـ     الخطيرةلهذه التحديات   إعطاء أهمية خاصة    سياسيين ورجال دين وإعالميين وغيرهم      و ن تـأثير   لما لهـا م

  .لمواجهتهاعملية استراتيجية  الوضع العراقي، والتفكير جدياَ بإيجاد مستقبل على استثنائي

  

كما يقول كب ، هذا هو النموذج المطلوب لمكافحة التمرد ، واضاف " ينبغي ظهور قائد قوي " 

قوانين الطوارئ مشيراً الى األمثلة السابقة في كولومبيا وماليزيا ، القائد القوي يستطيع ان يفرض 

التي يقتنع بها الناس ، سيخسرون بعض وعود الديمقراطية ولكن ذلك يعني انهم لن يقلقوا على 

ازواجهم من االختطاف ، او انهم يستطيعون فتح محالتهم من دون ان يعطوا نصف مدخوالتهم الى 

  المبتزين لتأمين شرهم 
 

نتهك حقوق اإلنسان ، ولكن بيدل يقول ان االهم واضاف ان قائداً قوياً ليس بالضرورة يعني شخصاً ي

من استبدال شخص اتوقراط بآخر مثله هو بتشكيل حكومة تقاسم السلطة مع التدقيق الكافي في 

المرشح والموازنة فى االختيار، والتي تضمن القوة الشرعية لألقلية بالوقت نفسه تكبح جماح قوة 

ال اظن ان الجواب سيكون بسهولة ان نجلب " التحاديةا"الغالبية ، وهو ما يسميه علماء السياسة 

  كما يقول بيدل"  ،صدام حسين ولكن بثوب جديد
 

واآلن ، وقد تشكلت الحكومة أخيراً فان أهم أولويات رئيس الوزراء نوري المالكي هي تثبيت 

يسمى  او ما –القانون والنظام وبعض مظاهر األمن في الشوارع العراقية ، حيث التمرد السني 

بالتكفيريين والمقاتلين الرعاع والقوى التي تجوب الشوارع من دون رادع، وهي متورطة في القتل 

  االنتقامي واالختطاف وفرق الموت
 

ان توقع االنسحاب الجزئي للقوات األمريكية والبريطانية في نهاية العام يصعد الضغط على الحكومة 

  الوطنية الناشئةالعراقية لتعزيز سيطرتها على قوات األمن 
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  يزحف الى األمام: من العراق أ

  من الكادر الكتابي . اليونيل بهنر : الكاتب 

   ٢٠٠٦ مايس ٢٦: التاريخ 

  مقدمة

  ؟ االمن لتحسين المالكي خطة يه ما

 األمن قوى تشكيل إعادة المالكي يستطيع كيف

  ؟ الداخلي

 في مناأل نأ على تدل عالمات هناك هل

  ؟ يتحسن العراق

 المالكي من سيتطلب القيادة من عنو أي

  ؟ العراق مينألت ممارستها

 العراقية األمن لقوات الزمني السقفهو ما

  ؟ األمنية المسؤوليات لتتولى

  ؟ بجيشه العراق شرطة تأثير ارنيق كيف
  ؟ الميليشيات سالح نزع الحكومة تستطيع كيف

  

  مقدمة 

 المشاكل األمنية والعنف بظاللها على مشاهد       تلقي 

االستقرار السياسي في العراق وقد تصاعد العنف       

الطائفي في غياب حكومة الوحـدة الوطنيـة فـي          

ن ، وقد تـشكلت الحكومـة       األشهر األخيرة  واآل   

خيراً فان أهم أولويات رئـيس الـوزراء نـوري          أ

لكي هي تثبيت القانون والنظام وبعض مظاهر       الما

 –األمن في الشوارع العراقية ، حيث التمرد السني  

او ما يسمى بالتكفيريين والمقاتلين الرعاع والقوى       

ـ  ،جـوب الـشوارع مـن دون رادع       ت تيال  ي وه

القتل االنتقامي واالختطـاف وفـرق      في   ةمتورط

ة الموت ، واستناداً الى االرقام الصادرة من مشرح       

 ١٠٠٠بغداد فان القتل بين العراقيين قد ارتفع الى         

نسمة في الشهر الواحد ، عدا ما تـسببه خـسائر           

التفجيرات ، ان توقع االنسحاب الجزئـي للقـوات        

األمريكية والبريطانية في نهاية العام يصعد الضغط 

على الحكومة العراقية لتعزيز سيطرتها على قوات       

  .األمن الوطنية الناشئة 

  ي خطة المالكي لتحسين االمن ؟ما ه

مايس  / ٢١ه في   ئفي أول خطاب له لمجلس وزرا     

لمكافحـة  " أقصى قـوة    " ن المالكي يستخدم    أبدا  

اإلرهاب ونزع سالح الميليشيات ثم عقب قائالً ان        

القوة وحدها لن تضع حداً للعنف ، وقال انه سيتخذ          

منها تحسين الوضـع    ضخطوات بنفس األهمية ، ب    

 التـوتر   وتهدئـة وتسريع إعادة البناء    االقتصادي  

الطويل األمد بين السنة والشيعة العراقيين والتـي        

ساءت عالقاتهما على اثر تفجير شباط للـضريح        

اولـى  . " المقدس للشيعة من قبل متمردين سـنة        

تجـاه  إترتيبات العمل قد اتخذت للخطوة التاليـة ب       

د التسوية العرقية والطائقية الكبرى مثل ان السنة ق       

" . نه من مصلحتهم التوقف عن قتل الناس        أقرروا  

 CFR ، وهو زميل اقدم في  ستيفن بيدلكما يقول

وحتى يحدث ذلك سيكون هناك     . "  لسياسة الدفاع   

وقت عصيب لتطهير الميليشيات واعـادة تـشكيل        

ـ  غريغوريوزارتي الدفاع والداخلية ، يتفق        وزغ

 خبير في الشرق األوسط في جامعـة فيرمونـت        ال

" يتفق على الحاجة للتسوية بين األحزاب المتحاربة   

سيحتاج المالكي الـى نـوع مـن االتفـاق بـين            

المشاركين الرئيسيين للمساعدة على إيقاف عمليات      

واال " القتل االنتقامي والتصفية الطائفية ، كما يقول 

عتقد انه سيكون قادراً على تشكيل قيادة موحدة أفال  

 كانت زيارة المـالكي     لقوى األمن بوقت قصير ،    
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ـ آاألخيرة للنجف لزيارة      اهللا العظمـى علـي      ةي

ان  .السيستاني حركة ذكية كمـا يقـول الخبـراء          

المرجع االقدم للقيادة الدينية كان قد اصـدر بيانـاً          

أوضح فيه ان قوات الحكومة هي الجهة الوحيـدة         

المخولة بحمل السالح وان جميع الميليشيات ينبغي       

الـى أي مـدى سـيطيع       ، الحلها ، وعلى كل ح    

" لك ، هل يستطيع احد ان يخمن ذلك؟       ذالعراقيون  

   كما

ـ وكيل  ال  ماثيو شيرمن يقول   مستـشار  والسابق  ال

  .قدم ومدير سياسة وزارة الداخلية العراقية اال

كيف يستطيع المالكي إعادة تشكيل قوى 

  األمن الداخلي ؟ 

باختيار مرشحين غيـر طـائفيين للمناصـب         •

زال المالكي يحتاج تـسمية وزيـري        ال .القيادية  

الدفاع والداخلية خالل األيام القادمة ، بـدفع مـن          

ن يختار مرشـحين    أالمسؤولين األمريكان يتوقع    

غير مرتبطين بالمتمردين وال بالميليشيات الطائفية      

 لـوزارة   ، ومن المحتمل ان يختار المالكي سـنياَ       

الدفاع ومستقال من الشيعة مـن الكتلـة الحاكمـة          

يقول شيرمن ان وزير الداخليـة      ، وزارة الداخلية ل

هو من اصعب المهام في العراق ،انه حتى اصعب 

. من مركز منـصب رئـيس الـوزراء نفـسه           

اليسمحون ان يصبح هذا المركز مسيساً ، يقـول         

اً لن  هذا مشيراً الى اتهامات السنة ان يختاروا فرد       

رجل من  ، يجعل من هذا المنصب مركز استقطاب     

الداخل او التكنوقراط والذي يجـب ان ال يعمـل          

  . فقط والغير مهمةلألهداف السياسية بل يؤدي ال

 ان تعاوناً بين قـوى      .توحيد القوى المسلحة     •

األمن امراً ضروريا بالنـسبة لنجـاح الحكومـة         

 المشكلة حديثاً ، كما يقـول الخبـراء ، يحـاول          

المالكي ان يجلب كل فـروع الجـيش العراقـي          

وذلك بإصدار ، والشرطة تحت سيطرة اكثر أحكاما

وكذلك هويات موحدة لهم ، وذلك       ،مالبس موحدة 

طبقاً لما قالته النيويورك تايمز ، ولكن بيدل يحذر         

من جعلهم جميعاً ضمن وزارة مسؤولة عن القوى        

 المسلحة من دون تمحيص وتدقيق لهم او من دون        

من الضروري ان ال يكون لك سـبع        " موازنة ،   

 منظمة عـسكرية وبرلمانيـة ، كلهـا ذات          ةعشر

سلسلة قيادية مختلفة ، كما يقول ، ولكن من جانب          

آخر فان مؤسسة عسكرية واحدة تـسيطر عليهـا         

نظـر  وجهة  من  [ الشيعة ال يبدو عليها قوة حماية       

  ] .السنة 

 كان شهر نيـسان   .تحسين حماية قوى األمن      •

من الداخليـة منـذ     سوأ األشهر بالنسبة لقوى األ    أ

تشرين الثاني الماضي حيث بلغ عدد القتلى مـنهم         

ن من هذا العام  ، بينما بلغ عدد القتلى لحد اآل٢٠١

ونفس العدد قتل من الجنـود        رجل شرطة،  ٥٤٧

كما تشير  . العراقيين واالمريكان مجتمعين تقريباً     

لمالكي عن مزيد    ، يبحث ا   النيويورك تايمز تقارير  

 زميل ماكس بوتمن الجنود لبغداد حيث كما كتب 

من العراقيـة قـد    يقول ان قوى األ CFR فياقدم

توسعت بشكل كبير إضافة الـى مـشكلة أفـراد          

الميليشيات الموحدة ، والمواطنون اليعرفون بمـن   

ن تكون هناك قـوى     أيثقون كما قال بوت مقترحاً      

قيين قوامهـا   من مشتركة من األمريكان والعـرا     أ

نهاية العام  .  من السكان    ٧ او واحد لكل     ٨٥٠٠٠

مل المالكي بزيادة مجموع افراد قـوى األمـن         أي

 باإلضافة الى   ٣٢٥٠٠٠ – ٢٥٠٠٠٠العراقية من   

  .تحسينهم عن طريق التدريب والحماية والمعدات 
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من في ن األأ هل هناك عالمات تدل على 

  العراق يتحسن ؟ 

 تقارير األخبار القاتمـة     نأنعم ، على الرغم من      

تشير الى تصاعد العنف في العراق ولكنها ليست        

جميعها مخيبة لآلمـال ، كمـا يقـول الخبـراء           

العسكريون ، كانت الروايات الرائجة في الصحافة       

للعتبات المقدسة للشيعة في    [ بعد تفجيرات سامراء    

ان األمور تسير نحو الجحيم ، كما يقـول         ] شباط  

ن ، معدل الضحايا    ك ال يحدث اآل   ولكن ذل . ل  دبي

المدنيين تنازل بـشكل درامـاتيكي بعـد ذلـك ،           

 لمعهـد    العـراق  دليـل واستناداً الى ما ورد في      

ز فان عدد الضحايا المدنيين العراقيين قد       غنيبروك

على نقطة منـذ    أ وهي   ١١٩٢ذار الى   آوصل في   

 فـي   ٦٩١الصيف الماضي ولكنه انخفض الـى       

 أعقاب انفجارات سامراء    الشهر التالي كذلك ، في    

فرضت الحكومة منع التجوال وقد اطاع الـسكان        

 يكـال  ذلك وقد فرضه الجيش بالقوة ، كما يقـول        

مساعد في التحليالت الدفاعيـة ،      الستاذ  األ،  سيب

مدرسة البحرية ، وكان التخوف مـن حـدوث          ال

التشظي والتفكك ، ولكن ذلك لم يحدث في الجيش         

  .والشرطة لم تنهار 

ع من القيادة سيتطلب من المالكي أي نو

  مين العراق ؟ أممارستها لت

كما يقول كب ، هذا هو      " ينبغي ظهور قائد قوي     " 

النموذج المطلوب لمكافحـة التمـرد ، واضـاف         

مشيراً الى األمثلة السابقة في كولومبيا وماليزيا ،        

القائد القوي يستطيع ان يفرض قوانين الطـوارئ        

 سيخسرون بعـض وعـود      التي يقتنع بها الناس ،    

الديمقراطية ولكن ذلك يعني انهم لن يقلقوا علـى         

 ازواجهم من االختطاف ، او انهم يستطيعون فـتح    

محالتهم من دون ان يعطوا نصف مدخوالتهم الى        

   . تأمين شرهمالمبتزين ل

واضاف ان قائداً قوياً لـيس بالـضرورة يعنـي          

 شخصاً ينتهك حقوق اإلنسان ، ولكن بيدل يقول ان  

خر مثله هـو    آاالهم من استبدال شخص اتوقراط ب     

بتشكيل حكومة تقاسم السلطة مع التدقيق الكافي في 

المرشح والموازنة فى االختيار، والتـي تـضمن        

القوة الشرعية لألقلية بالوقت نفسه تكبح جماح قوة        

" االتحادية"الغالبية ، وهو ما يسميه علماء السياسة        

لة ان نجلب صدام ال اظن ان الجواب سيكون بسهو

  .كما يقول بيدل "  ،حسين ولكن بثوب جديد

السقف الزمني لقوات األمن العراقية هوما 

  لتتولى المسؤوليات األمنية ؟ 

لقد سرع المالكي تـدريب القطعـات والـشرطة         

نـسحاب القـوات    إاستجابة للشائعات التي تقول ب    

الــضباط األقــدمين  ( ٢٠٠٦االمريكيــة نهايــة 

ــ ــان يقول ــوالي األمريك ــن  % ٢٥ون ان ح م

 جندي أمريكي في العراق قد يغـادروه        ١٣٥٠٠٠

وابتداء من الشهر القادم ،كمـا      ). نهاية هذا العام    

يقول المالكي ، ستكون القوات العراقيـة جـاهزة          

لتتولى الواجبات األمنية فـي عـدد قليـل مـن           

 –المحافظات ، بضمنها التي يديرها البريطانيون       

ـ    –سالم  وهي نسبياً يسودها ال     ى مثل محافظة المثن

إضافة الى ذلـك ،     . والعمارة في جنوب العراق     

نه يتوقع ان تسيطر القطعات العراقية على جميع        إف

 عند  – بغداد واالنبار    –المحافظات عدا محافظتي    

نهاية العام ولكن ليس الجميـع يـشارك نظرتـه          

  .المتفائلة هذه 

ال ان التصريحات الشجاعة للمالكي قد تعني وقد      " 

تعني شيئاً ، كما يقول بيدل من السهل ان تُصرح          
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ويضيف شيرمان ،   "،، ولكن اصعب كثيراً ان تفعل     

ان توقعات المالكي قد ال تكون واقعيـة ولكنهـا          

تعتمد علـى الظـروف ، العراقيـون يحـاولون          

استعراض استقاللهم ولكنهم ان فعلوا ذلـك قبـل         

  .األوان فانه قد يكون مثيراً للمتاعب 

  ارن تأثير شرطة العراق بجيشه ؟ كيف يق

ولكن الجـيش   " كما يقول بيدل ،     " انها فوضى   " 

ان اكبـر مـشكلة بالنـسبة       " ليس كصفاء الـثلج     

 ان الفساد   – شرطياً   ١٣٥٠٠٠ حوالي   –للشرطة  

الزال منتشراً بينهم وقد تـسرب أعـضاء مـن          

الميليشيات اليها ، نقص في االنضباط ، وتـدريب         

رادها يفتقر الـى المعرفـة      العديد من اف  . ضعيف  

األساسية مثل كيفية استعمال الـسالح او كيفيـة         

التحقق من الجريمة كما يقول الخبراء ، وجـزءاً         

من المشكلة ، الذي كـشف النقـاب عنـه فـي            

التحقيقات األخيرة من قبل نيويورك تايمز هو عدم        

انتباه واشنطن للشرطة ، بينما كان الموقف يختلف        

 يقول بيدل ، والذي استفاد من       بالنسبة للجيش كما  

مسؤولي البنتاغون الذين عملوا عن قرب مع قادة        

عنصراً ١١٥٠٠٠الجيش العراقي لتجهيز وتدريب     

، من الطبيعي ان العسكريين األمريكان يميلـون        

الى التركيز عليه ، ويضيف شيرمن مشيراً الـى         

رسيله      في العراق ، لقد أوصى بالمزيد مـن              

. دنيين لتدريب الشرطة العراقيـة      المستشارين الم 

وتاريخياً فان الشرطة العراقية كانت قـد أهملـت         

 كان تحـت رعايـة      ذياكثر بكثير من الجيش ال    

وهـو نظـام    " كما يقول الخبـراء     ، ةصدام العالي 

كل من ال يـستطيع     . " كما يقول كيب    " االنتعاش  

خر يجد له عمـل     آالحصول على عمل في مكان      

طة يعملون كشرطة مـرور     معظم الشر "بالشرطة  

وجـزء مـن المـشكلة      . ويعملون نصف الدوام    

المستمرة هو كيفية التغلب على هذا الكسل ، كمـا          

  .يقول كيب 

كيف تستطيع الحكومة نزع سالح 

  الميليشيات ؟

. باقتراح ثنائي الجزرة والعصى ، يقول الخبراء        

بيدل يقترح العرض علـى قيـادات الميليـشيات         

عود بمناصب  سياسية مستقبلية     الرئيسية التسعة و  

منهم رجـل الـدين     ض، بينما يؤكد لهذه القيادات ب     

الشيعي المرتد مقتدى الصدر ، بأنهم ال يستطيعون        

الفوز في صراع مباشر مع القـوات األمريكيـة         

يدعمها الجيش العراقي ، يقول شيرمان ذلـك الن         

ة خاصة بها تختلف    يلكل ميليشيا مواد تجميل سياس    

ال " وقد تتطلـب سياسـة مختلفـة        عن األخرى   

تستطيع ان تطبق األساليب القياسية التي تناسـب        

الخارج ولكنك تحتاج الى اتفاق سياسي تخيطه لكل     

داخليـاً يـسعى    ، كما قال شـيرمان   " . مجموعة  

المالكي لعزل الميليشيات التي تغلغلت فـي قـوى         

الشرطة وذلك بتعزيز القانون المناهض للميليشيات      

 ما فعل والذي كتبته سـلطة االئـتالف         الذي نادراً 

المؤقت ، وكذلك بتوزيع أفراد الميليـشيات بـين         

. مختلف وحدات الشرطة وفي كل أنحـاء البلـد          

يأمل المالكي ان يقلل عددهم ويحول والءاتهم من        

ولكن البعض مـنهم    . العشائر المحلية الى بغداد     

بظنهم ، العديد من السنة يقولون ان ذلك غير كاف          

 مقابلة مع نويورك تـايمز ، دعـى طـارق           ففي

الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وقيادي سني كبير       

دعى الى تطهير بالجملـة فـي وزارة الداخليـة          

لتخليصها من الفـساد والمـسؤولين الطـائفيين ،         

  .والذين يبلغ تعدادهم عدة آالف 
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