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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 على  مجلس العالقات الخارجية   من التحليالت التي ينشرها وبإستمرار موقع        لتحليل يومي  في هذا العدد ترجمة   

 وما أثاره مـن ردود    اقزيادة عدد القوات المسلحة األمريكية في العر      شبكة اإلنترنت، والذي يتناول موضوع      

 لـضخمة  وأرقامها ا  الميزانية العسكرية  تتناول موضوع     هذا التقرير التي   خلفيةتمت ترجمة   وقد  . فعل مختلفة 

إدراك الحجم الكبير لهذه األرقام الفلكية عنـدما        يمكن  و .كيي في الكونغرس األمر   ها وكيفية المصادقة علي   جداَ

  .والتي سنالحظ بأنها متواضعة جداَ أمام مثيالتها األمريكية، الدول األخرىالمشابهة في رقام األنقارنها ب
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  تحليل يومي

  إنقاذ المهمة في العراق 

  
خطة الرئيس بوش إلرسال المزيد مـن القـوات للعـراق           

  )سوشييتد برسأ(رسغتواجه بشكوك من الكون

  ١١/١/٢٠٠٧:حّدث في 

  هيئة تحرير مجلس العالقات الخارجية: إعداد

 ألـف   ٢١,٥٠٠ أكد الرئيس بوش خطط إرسـال     

 للمساعدة في تهدئة أكثر المناطق عنفاً فـي         جندي

معظم القوات الجديدة ستنتشر فـي بغـداد        . بغداد  

جنباً إلى جنب مع القوات العراقية للفـصل بـين          

 في خطاب قـومي متلفـز ،      . المقاتلين الطائفيين   

تحمل بـوش مـسؤولية الفـشل الـسابق فـي           

 ولكنه قـال إن القـوات األمريكيـة         ةاالستراتيجي

ستكون متحررة من قيود الحكومة العراقيـة فـي         

 هذه المرة وسيكون لها     مالحقة الميليشيات الشيعية  

لقـد  .  العاصمة   أطرافمستويات من القوة لتأمين     

لعراق ليست ال   تجاه ا إن االلتزامات األمريكية    أكد  

هم اتتعهـد نه سيلزم القادة العراقيين ب    إو،  نهاية لها 

. عمار والمـصالحة الوطنيـة       إعادة اإل  واألمنية  

رس بشأن العراق ولكنه    غلكوناعترف بوش بقلق    إ

قتـل  "ن سيقود إلى    آلانسحاباً أمريكياً   إحذر من أن    

ممـا يـؤدي    "جماعي على نطاق ال يمكن تصوره     

   . "فوضى في المنطقة " إلىأخيراَ

 يـوم  اَفوريوا هجمات  ولكن راسمي خطة بوش شنّ    

س في لجنة العالقات الخارجية التابعة لمجلس       الخمي

الشيوخ حيث يتواجد الـديمقراطيون وعـدد مـن         

 كونـدليزا  وا وزيـرة الخارجيـة      الجمهوريين تحد

 الحكمة من المزيد من االنتشار في موضوع رايس

 العالقـات الخارجيـة     جلسرئيس م  . )بلومبيرغ(

 من مجلس   برنارد كوردزمان خبر  أ رد هاس تشاري

 الخارجية إن التغيير في تكتيكات بـوش        العالقات

نتقـد البيـت    إ كمـا  . "مركة الحـرب  أعادة  إ"هو  

 لكي تـشمل   لرفضه المساعي الدبلوماسية     األبيض

 في مجلـس    قدمأولي نصر زميل    . إيران وسوريا   

التقيـيم الكئيـب    العالقات الخارجية يشترك فـي      

ن الواليات المتحـدة    أ ، والقلق المتزايد من      للخطة

داً  مما قد يثيـر تمـر      "الميليشيات الشيعية تالحق  "

وآخرون مـن    ولي نصر . شيعياً أوسع في العراق     

خبراء مجلس العالقات الخارجية يعربـون عـن        

   )١(.الدليل اإلعالميردود أفعالهم في هذا 

 "االندفاع واالنتشار  " كانت فكرة  ،قبل خطاب بوش  

رس ،  غالجديدة قد أثارت نقاشاً في أروقـة الكـون        

نتـشار  إنقالب الرأي العام ضد     إ بسبب   خصوصاً

وهنـاك عـدد مـن      . )غالوب( المزيد من القوات  

المجلـة  (  يرفضون الفكـرة   العسكريين األمريكان 

  . على نحوٍ متزايد ) العسكرية

-----------  

 السيد ولي نصر في الصفحات      يحاتر تمت ترجمة تص   )١(

  .التالية
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ن هناك اليوم أغلبية ديمقراطية جديدة في كل من         إ

ـ          ن إمجلس النواب ومجلس الشيوخ ، رغم ذلك ، ف

قع على عاتق ت تزالسلطة إشعال وتصعيد حرب ال  

 ،  إدوارد كنـدي  مازال السيناتور   . البيت األبيض   

يــردد قــول الزعمــاء .....) ديمقراطــي عــن(

مـشيراً إلـى    الديمقراطيون في كال المجلـسين ،       

نـاً  مبي،   )زرويتـر (رس  غفي الكون " سلطة المال "

لمال الالزم للزيـادة    ان  يحتمال حجب الديمقراطي  إ

ت الزعماء  عموم ، صو  على ال . المستقبلية للقوات   

كبر على االعتمـادات    أالديمقراطيون على إشراف    

رس غالدفاعية ، مثل خطة اإلدارة للطلب من الكون       

 "اإلضـافية " بليون دوالر أخرى من األموال       ١٠٠

. الطارئة لتمويل الحروب في العراق وأفغانستان       

  . ميزانية الدفاع تهيئة  عملية )٢( خلفيةال هلخص هذت

الذي كان فيه الديمقراطيون يعارضـون      الوقت  في  

كـان الجمهوريـون ،     باإلجماع خطـة بـوش ،       

لــوس أنجلــز  (منقــسمون, حــدون يومــاً المتّ

خطـر  ن يقولـون إن     يالعديد من الجمهوري  ).تايمز

 ، ولكـن    االنسحاب عظيم على العراق والمنطقـة     

عدد من المنشقين أبدى تحفظـه بـشأن الحملـة           

فـي ،   . جـورج   الـسيناتور   العسكرية فقد قـال     

 أريد دليالً حقيقياً    ينإ) "هايوأ–جمهوري (يجونيوفيف

 في القطعات واالنتـشار     على إن الزيادة المحتملة   

  " .ر من مساوئهاثكأستكون محاسنها 

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

تمت ترجمة هذه الخلفيـة فـي الـصفحات التاليـة            )٢(

فـاق  نملـف اإل   : الكونغرس العاشر بعد المائـة     :هانوعنوا

  رئيسياًلفاً مبوصفه  يطغىالعسكري 

  

  

 الديمقراطيون بقيادة الناطق الرسمي للبيت األبيض 

وزعـيم  )  كاليفورنيا –ديمقراطية   (نانسي بيلوسي 

)  نيفادا –ديمقراطي   (يدهاري ر األغلبية السيناتور   

 مرحليـة  " رسالة إلى الرئيس يدعوه فيها الى      واكتب

وخفض  القوات األمريكيـة فـي        "إعادة االنتشار 

  . العراق 

ن دافعوا عن الحـل الـسياسي       يبعض الديمقراطي 

إلنهاء العداوات في العراق وبـذل جهـود أكبـر          

 ، ولكــن المــصالحة الوطنيــةللوصــول إلــى 

 راهـام غ لندسـي    تورجمهوريون مثـل الـسينا    

نه مع هذا المستوى من     إيقول  ) scجمهوري عن   (

فـي  . تفاق سياسي   إالعنف ال يمكن الوصول إلى      

 الموقـف    تيـري ميـشيل    نتقـد إالواشنطن تايمز   

 "رقعة شفافة ضد الحـرب    " عتباره  إالديمقراطي ب 

لمسألة أخالقية طالب النـاخبون     "بدالً من رد فعل     

  ." منذ شهرين مضتها  أخالقياً لاَبصوت عاٍل جواب

يقول بعض المـشرعين إن خطـة الـرئيس فـي       

فقد أخبر  ،  " جداً ةمتأخراالنتشار واالندفاع قد تكون     

)  لينـوي أ من   –ديمقراطي   (وباماأ باراك   السيناتور

عـرف أي   أال   "ر في النيويورك  ولد بيرك غجفري  

خبير عسكري يقول إن زيادة معتدلة في مـستوى         

يراً ، إننا سنحتاج إلـى      القطعات سيحدث خرقاً كب   

 ، أكثر من مائة وخمسون ألفاً ،        أكثر من مائة ألف   

 يكونومـست     إلا. "(طلبات كبيرة نحن ال نملكهـا       

 لمزيد من   لفاً من القطعات اإلضافية   أتقول عشرون   

  )" .  بدالً من االنتشار واالندفاعالحشد

في الحقيقة ، إن حملة االنتشار واالندفاع للقـوات         

كانت  في العراق قد حدثت في الماضي و       األمريكية

التصعيد السابق   . نتائجها قليلة في تخفيض العنف    

في مستويات القطعات تزامن مع االنتخابات علـى        
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 قبـل   ٢٠٠٥سبيل المثـال ، فـي كـانون األول          

 ١٦٠,٠٠٠ أعلى عدد االنتخابات البرلمانية ، كان     

كما تـزامن   . من القوات األمريكية    ) ماك كالتجي (

 في تموز الماضـي ، علـى        ;شنجات العنف   مع ت 

ندفع سبعة آالف جنـدي أمريكـي       إ المثال ،    سبيل

إضافي إلى بغداد لتأمين العاصمة ولكنها تـسببت        

 ئيةحـصا اإلهيئـة   ال (بمستويات أعلى من العنف   

  ) . عراقيةال

 دراسـات فـي   قـدم   أ، زميل   ولي نصر 

  الشرق األوسط 

عـراق ،   ستراتيجية تستطيع أن تغير ال    إهذه ليست   

ليس . سوءولكنها إدارة مخاطر أمور تسير نحواأل     

هناك ما يكفي من الجند لفرض سياج حديدي على         

ؤدي إلى أن   تولكن الزيادة في القطعات س     . العراق

تنظر الواليات المتحدة فـي أمـر توسـيع مـدى           

لتزاماتها األمنية ، وخصوصاً مالحقة الميليشيات      إ

شيعي أوسع فـي    الشيعية التي يمكن أن تثير تمرد       

تفاق سياسـي بـين     إوبسبب عدم وجود    . العراق  

سـتراتيجية  لم تقـدم اإل   .  السنة والكرد    والشيعة  

لقد وضـعت   . الجديدة خارطة طريق لهذه المسألة      

عالمات الطريق أمام هدف الوحدة الوطنية الفاشلة       

من دون أن تحدد كيف أن خطة فشلت منـذ سـنة           

 ال  .تـوترات    بعد فترة تـصعيد ال     –ن  آلاستنجح  

 السنة  وتوجد تفاصيل بشأن كيفية المجيء بالشيعة       

مـا هـو إطـار      . والكرد إلى مائدة المفاوضـات    

 دواكّتأالمحادثات ، وكيف يمكن للشيعة والكرد أن ي       

 إن تلك التنازالت التي قدموها ستقابل بتقليص        من

سنة من التنازالت األمريكية للسنة لـم       (في التمرد   

 في الحقيقة، يبدو كما لو إن       ) .تؤد إلى ثني التمرد   

اإلدارة قد فهمت إن المصالحة غير ممكنة فلمـاذا         

في أحـسن األحـوال ،       . تشغل نفسها بالتفاصيل  

 العراق في مساره الحالي     ،ستراتيجية هذه اإل  ىستبق

سيتفاقم الموقـف ، وهـي      ,  وفي أسوء األحوال     ;

  . نتشار والجند الحالة التي قد تتطلب المزيد من اإل

  الخلفية

    العاشر بعد المائةرسغالكون

بوصـفه   يطغى ،فاق العسكري نملف اإل 

  ملفاً رئيسياً 

   محرر تنفيذي /ميشيل موران : الكاتب 

٢٠٠٧ /١/ ٤   

  مقدمة

  ؟ حقيقةَ العراق حرب فتكلّ كم

  ؟ جدلال تثير ولماذا "الطارئة اإلضافات" هي ما

 لوزارة الجارية اإلضافية الطلبات فتتوقّ كيف

  ؟ الدفاع

 التي اإلضافية الطلبات آخر أجزاء هي ما

  ؟ رسغالكون تدقيق واجهت

 تهقيادب رسغالكون تصرفي أن ُيتوقع كيف

  ؟ الجديدة الديمقراطية

 وحجم بةتركي بشأن بالنقاش هذا يرتبط كيف

  ؟ األمريكية القوات

 لعام الدفاعية الميزانية في فالتصر يمكن كيف

  ؟ ٢٠٠٨
  ؟ ةيرئيس تخفيضات الحتمإ هناك هل
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  مقدمة 
يبدو إن النقاش بخـصوص االنفـاق العـسكري         

الحـرب  . بتداء السنة المالية الجديـدة    إسيحتدم مع   

فـي العـراق    الباهضة التكاليف التي تدور رحاها      

قترنـت بتغييـر سياسـي فـي        إوفي أفغانستان ،    

واشنطن ، حالها حال المناقشات المبكرة للمصادقة       

على عدد من أنظمة األسلحة باهضة الكلفة ، ممـا          

تفـاق   لإل ٢٠٠٨سيجعل النقاش حول السنة المالية      

وكما هو    . مستمراَ العسكري على وجه الخصوص   

ـ   إالحال دائماً ، ف     الجـيش ،    –ة  ن الصنوف الثالث

والتي تشمل فيالق المارينز    ( ، البحرية    الجويةالقوة  

حتياجاته الخاصـة   إم   كل واحد منها قد قد     –) كذلك

فـي  . وصفها أولويات ذات تمويل غيـر كـاف         ب

رس ، يقول الزعماء في كال الحزبين إن دفع غالكون

نفاق إفواتير  "فواتير العمليات العسكرية من خالل      

 خرجت عن السيطرة وتحتـاج       قد "إضافية طارئة 

إلى أكثر من هذا المال ضمن عمليـة الميزانيـة          

نخفاض ثقة الـشعب بـسياسات      إمع  . االعتيادية  

إدارة بوش في العراق ومع سيطرة الـديمقراطيين        

ن أحاديـث   إرس ف غة في الكون  يعلى اللجان الرئيس  

   .  الجوالتغيير تمأل

   ؟ فت حرب العراق حقيقةَكم كلّ
حتـدم  إلتي سبقت حـرب العـراق ،        في األشهر ا  

النقاش بين األكاديميين والمجموعـات الـسياسية       

وداخل إدارة بوش حول كلفتهـا المحتملـة علـى          

 ،  ٢٠٠٣الخزينة األمريكية ، وقبـل غـزو آذار         

 المستشارة االقتصادية   لورنس لندسي عندما قدرت   

 بليـون   ٢٠٠للبيت األبيض كلفة الحرب بأكثر من       

   ا مدير مكتب اإلدارة والميزانية     اهدوالر ، وقد سم

 مثبتـاً   "الحافة الخارجية للتخمين  " ب   ميتش دانيال 

  .  بليون دوالر٦٠ الى ٥٠الكلفة بين 

 ، قدر مكتب الميزانية     ٢٠٠٦ومع ذلك ففي أيلول     

 بليون دوالر قـد     ٣٠٠رس أن أكثر من     غلكونفي ا 

رتفاع كلفة الحرب إلى   إوتوقع  . صت للحرب   خص 

 نهاية العقد ، إذا ما بقـت قـوة           في ترليون دوالر 

 كما قـال    ٢٠١٠أمريكية كبيرة في ذلك البلد حتى       

واحـد مـن    .  ميزانيـة وزارة الـدفاع       امخططو

ولـيم نـورد    المتنبئين االقتصاديين القالئل وهـو      

 الحـرب فـي     ا ، الذي سخر منـه مؤيـدو       هوس

 – ٥٠٠ لتقديره كلفة الحـرب ب       ٢٠٠٣حزيران  

ل ن الزمان ، تحـو     بليون دوالر خالل عقد م     ٦٠٠

 لمجلـس   )الخلفيـة (هذا التقرير . إلى متفائل كبير    

العالقات الخارجية يوفر المزيد من التفاصيل بشأن       

  . كلفة الحرب 

  جدل ؟ الولماذا تثير " اإلضافات الطارئة" هي ما
أوجدت عمليات التمويل اإلضافية الطارئة لتمويل      

حاالت الطوارئ الوطنية غير المتوقعـة ، مثـل         

وفيمـا يتعلـق    . لحرب ، الفيضانات والمجاعـة      ا

باالعتمادات المستعملة لتمويل الحرب ، على كـل        

حال ، هنالك قلق من تطويرها وتجاوزها الحـدود         

التشريعية و حدود تخويل االتفاق الفيدرالي ، ممـا         

 أيلـول   ١١منذ هجمات   . يعني اإلبقاء على العجز   

 ، معظم الكلف التي رافقـت القتـال فـي           ٢٠٠١

أفغانستان والعراق وكذلك بعض الكلف االخـرى       

الحرجة االخرى التي تبدو غير ذات عالقة بذلك ،         

آخر  ,وخير مثال على ذلك   . قد ُمولت باإلضافات    

ة طلب قـدمتها وزارة الـدفاع لالضـافات         مسود

الطارئة حصل عليها مجلس العالقات الخارجيـة       

 والتي قدمت لمكتب اإلدارة والميزانية وسيطلب من      
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رس في أواخر هذا الشهر مبلغاً يصل إلـى         غالكون

 أمريكياً لما تبقى من الـسنة   بليـون دوالراً   ٩٩,٧

مبلغ " بليون   ٧٠يضاف هذا إلى     . ٢٠٠٧المالية  

رس فـي وقـت     غ الذي صدق عليه الكون    "التجسير

عتمـاد  إ بليون دوالراً    ٤٦٢مبكر من هذه السنة و      

لماليـة  الخط األساسي في ميزانية الدفاع للـسنة ا       

مما جعل االنفاق اإلجمالي لهذا      . ٢٠٠٧االعتيادية  

  .  بليون دوالراً ٦٣٢ر من ثكأالعام يصل إلى 

 ليس لدينا   هنأعي  وهذه مراوغة من اإلدارة أن تدّ     "

حتياجات العراق لـذا ال     إفكرة عما ستكون عليه     

سـتيفن  هذا ما قاله     . "تستطيع وضع ميزانية له   

  . لعالقات الخارجية قدم في مجلس اأ زميل دلايب

رس غكالً من الديمقراطيين والجمهوريين في الكون     

نه ألقد الحظوا   . دعوا إلى وضع حد لهذه القضية       

 تمويـل الطـوارئ     الوقت الذي كان يستعمل   في  

 ، على   في فيتنام لسنوات األولى للحرب    في ا للدفع  

خيراً فـي   أسبيل المثال ، وكانت الكلف قد أدخلت        

رس من  عقد غاالعتيادية ممكناً الكونميزانية الدفاع 

ستماع للنظر في هذه الطلبات وفي المزيد       إجلسات  

وهذه مراوغة مـن اإلدارة أن     . "منها بشكل نظامي  

مـا سـتكون عليـه      عن ليس لديها فكـرة      أعي  تد

" هلحتياجات العراق لذا ال نستطيع وضع ميزانية        إ

مجلـس  فـي   قدم  أ زميل   دلايستيفن ب هذا ما قاله    

فمـن  . "قات الخارجية عن سياسـة الـدفاع        العال

الممكن بل يجب أن تعالج مـن خـالل القنـوات           

االعتيادية ، ولكن الدوائر صـارت تنظـر إلـى          

اإلضافات كدرع واق للرصاص وبذلك صـارت       

  " . عتباره طوارئإيصعب تدفع باألمور إليهم مما 

ف الطلبات اإلضافية الجارية لوزارة     كيف تتوقّ 

  الدفاع ؟
 من التمويل  ، طبقاً       بالمائة ٧٠ما يقارب ال    هناك  

لمسودة حصل عليها مجلس العالقات الخارجيـة ،        

مخصصة للجيش وسالح البحرية ، اللذان تتحمـل        

قواتهما وطأة المعركـة فـي كـل مـن العـراق            

هذا الجزء من الطلب من المحتمل أن       . وأفغانستان  

 لـيس  أ جيمس ماك قل ، طبقاً لما قاله      أيثير جدالً   

حامي الصناعات الدفاعية ورئـيس مـاكليس و        م

معظم طلبات الجـيش والبحريـة تـدفع        . شركاه  

لتكاليف الموظفين مثل مخصـصات الخطـورة ،        

عالوات إعادة التسجيل ، تدريب ، وتكاليف أخرى        

لعمليات  "إلدامة نشر القوات في مناطق العمليات و      

منها تصليح وإعادة تأهيـل المعـدات       بض "اإلدامة

 ، الوقود ، واألمـور اللوجـستية األخـرى          التالفة

وكذلك تدبير بعض المعـدات الجديـدة السـتبدال         

  . المعدات المدمرة أثناء المعارك 

ة الطلـب  هناك بعض األرقام المهمة فـي مـسودّ     

  .  الجيش والبحرية الىالمقدم 

 الســتبدال ، تــصليح ،  بليــون دوالرا٦٩١ً •

ـ        ل أن  تحديث الطائرات التالفة ، التي من المحتم

  . تكون االباتشي ، البالك هوك وجينوك العمودية 

الستبدال عجالت الجـيش     بليون دوالراً    ٥,٤ •

 والمقطـورات   الهـامفي التكتيكية ، تتراوح بين     

  . الثقيلة ، التي عانت من الخسارة  أثناء الحرب 

تصاالت واإللكترونيات ،   لإل بليون دوالر    ٧,٤ •

ـ         روف بضمنها أجهزة الراديو التي تلفت فـي ظ

البيئة الصحراوية وبنسبة عالية جداً ، باإلضـافة        
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إلى الطائرات الصغيرة من دون طيار ومعـدات        

  . الرؤية الليلية 

لتحـديث عجـالت الجـيش       بليون دوالراً    ٣ •

نه لـم   أويبدو   . برامزأ  ، ودبابات  برادليالقتالية  

 – سـترايكر  مهماً لعجالت    اَيخصص مبلغاً إضافي  

لة للدبابات المتعقبة و ذلـك      المدولبة المدرعة البدي  

 عـدا   –" التغييـرات "لدعم بعض المدافعين عن       

  . لوية سترايكر السبعة التي مولت سابقاً أ

مجمـل طلبـات سـالح       بليون دوالراً    ٢,١ •

لمعـدات  " مليون دوالراً    ٩٦٤البحرية ، بظمنها    

عتبرت مشتملة علـى أنظمـة      أ" هندسية وأخرى 

التفجيـر  أجهـزة   (مصممة ضد   " حماية القوات "

 .الحديثة) المتطورة

 بليـون   ٣,٨ وهناك مبلغ إضـافي مقـداره        •

خصصت على التعاقب    بليون دوالراً    ٦و  دوالراً  

لقوات األمن العراقية واألفغانية ، مع مالحظة إن        

  . المبلغ األكبر خصص ألفغانستان 

التـي  أجزاء آخر الطلبـات اإلضـافية      هي  ما  

  رس ؟غواجه تدقيق الكونت
ات المقدمة من البحرية والقوة الجويـة       نعم ، الطلب  

قل وضوحاً فـي عالقتهـا بحربـي        أالتي قد تبدو    

: جزئياً ، هذا أمٌر مقـصود       . العراق وأفغانستان   

في تشرين األول حثت مذكرة من وكيـل وزيـر          

دراج أيـة    رئيس الخدمات إل   لندغنإوردن  غالدفاع  

 ولـيس   "الحرب األوسع على اإلرهاب   "فقرة تخص   

وقد قاد  . راع في العراق وأفغانستان     فقط في الص  

. هذا إلى تقديم مسودة طلبات مبكرة أوسع بكثيـر          

ثبتوا حضورهم أمن الواضح ، إن الديمقراطيين قد "

 ١٣٠ ، فلوالهم لكانت الطلبات اإلضافية تصل إلى      

  . "لـيس  أ ما ك كما قال   " ً  بليون دوالرا  ١٥٠ –

 رس الـديمقراطي  غتضح بالفعل تأثير الكـون    إلقد  

  ."  القادم في توجيه المساومة مع اإلدارة

وحتى بعد ضـغوط داخليـة مـن وزارة الـدفاع            

لتخفيض الطلب ، فقد بقيت ذات أبعاد تاريخيـة ،          

 خطة طـائرة القـوة       بليون دوالراً  ٣,٩وتضمنت  

الجوية للحصول على عدة أنواع مـن المقـاتالت         

-Cوعـدد مـن      . F-35الجديدة عالية الكفاءة ،     

130J عتمـادات  إهذا فـضالً عـن      .  جديد    ناقلة

 ٣,٨(وتمويالت لعمليات البحرية والقوة الجويـة       

 ) بليون دوالراً على التـوالي     ٧,٧بليون دوالراً و    

من المحتمل دفـع الطلبـات نحـو المزيـد مـن            

 آخـر    محتمالَ اَالتخصيص والتحديدات وهناك هدف   

بحوث " بليون   ١,٢ طلب القوة الجوية  : رس  غللكون

   . "أساسية

 تـه قيادبرس  غتصرف الكـون  يكيف ُيتوقع أن    

  الديمقراطية الجديدة ؟ 
بدوا فزعاً أرس قد  غون من كال جانبي الكون    المشرع

جون السيناتور  . لحجم الطلبات اإلضافية المتزايدة     

أضاف بنـداً للـسنة     ) أريزونا–جمهوري   (ماكين

 و هو أن تـرغم سـلطات الـدفاع          ٢٠٠٧المالية  

 هذه الطلبات مـن خـالل       اإلدارة على تقديم مثل   

رفق الرئيس  أعلى كل حال ،     . القنوات االعتيادية   

نه يقدم  أللقائمة فيما بعد أوضح     " بياناً موقعاً  "بوش

طلبات طارئة عندما يرى ذلك مناسـباً ، ويتـرك          

ومنذ أن فاز الـديمقراطيون     . األمر غير محسوم    

رس في تـشرين الثـاني      غفي السيطرة على الكون   

٢٠٠٦  هتمامهم إلديمقراطيون أيضاً ، عن     ر ا  ، عب

في رؤية أن تكون تكاليف الحرب خاضـعة إلـى          
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التمحيص والتدقيق أثناء عملية الميزانية االعتيادية      

  . شراف أدق إستماع أكثر وإ، التي تفرض جلسات 

في الشهر الماضي ، الحظت اللجنة المشتركة من        

إن الحرب في   : " العراق   ةمجموعة دراس الحزبين  

 الرابعة وعملية الميزانية االعتيادية ال ينبغي       السنة

طلبات التمويل للحرب في العراق     . المراوغة فيها 

رس غينبغي تقديمها بـشكل واضـح إلـى الكـون         

  ." والشعب األمريكي

 ، الزميل األقـدم فـي مجلـس العالقـات           دلايب 

الخارجية ، يرى الطلبات اإلضافية قد تكون أفضل        

لحلول األبعد نظراً إلنقاذ    هدف للديمقراطيين لتبني ا   

هناك فرصة  . "سياسة العراق من الوضع المجهول      

سياسية للديمقراطيين إلنتقـاد اإلدارة مـرة ثانيـة         

 " Defeat-o-cratsإلدارتهم مجهود الحرب من         

إن معارضة آلية التمويل السيئة هـذه       ". كما قال   

 ولكن حتى فـي هـذه        "هي وسيلة لطيفة لتنفيذها   

. د  ول البعض ، إن خطراً سياسياً يترص      الحالة ، يق  

  ، المحرر التنفيذي للمجلة التجارية     جون كيلر يقول  

ــضائية " ــسكرية والف ــات الع  ، إن " اإللكتروني

الديمقراطيين قد يخجلون في النهاية من أي شـيء         

نه قطع للتمويل عن القطعـات فـي        أقد ُيفهم على    

  . زمن الحرب 

بة وحجـم   كيف يرتبط هذا بالنقاش بشأن تركي     

  القوات األمريكية ؟
مهما يحـدث بالنـسبة لمقترحـات المـصروفات         

ق أولويات مجريات المعركـة     ن تفو إاإلضافية ، ف  

على الشؤون المستقبلية في تنامٍ واضح في الوقـت   

هتياج النقاش العقائـدي األساسـي      إإن  . الحاضر  

 قد أتخذ موقفـاً مـن بـرامج         ٩ / ١١العنيف منذ   

الية التقنيـة للقـوة الجويـة       األسلحة المركزية ع  

قوات  هم السياسيين في  ئوالبحرية ، فضالً عن حلفا    
لفيالق الجيش   ضد الجهد المركز     العمليات الخاصة 

كانت وجهة نظر وزير الدفاع السابق       . والمارينز

مباشـرة مـع    تفـع   " التحول" عن   دونالد رامسفيلد 

  . المعسكر السابق 

يمكـن أن   وإذا كان هناك أي عنوان صحفي بارز        "

 الجـيش   "  في واشنطن ، لكـان     ١٩٤٥يكتب منذ   

" يخسر ميزانية الحرب ثانية لصالح القوة الجوية      

.  من مجلس العالقات الخارجية       بيدل ، هذا ما قاله   

يـرون إن   , جمهوريـون ال  الدمى ,"الرامسفيلديين"

الحرب المستقبلية هي مع الخصوم المستقبليين مثل       

 ، بينما يرى شماليةكوريا ال أو من المحتمل الصين

الجيش والبحرية المستقبل فـي مكافحـة التمـرد         

والحرب غير النظامية وعسكريون كثيرون ، مـن        

 التقنية االوطئ يرغبون في أن يروا أيـديهم         يذو

وخالل الـسنوات    . بيدلتساخاً ، كما يقول     إأكثر  

الست الماضية ، تسببت الوقائع على األرض فـي         

 –ة  يفي مراجعة رئيـس   كل من العراق وأفغانستان     

 لمجموعة التقنية العالية ،     –يقول البعض ، هزيمة     

ولكن .  في نهاية األمر     رامسفيلدستقالة  إوتؤكدها  

 مهما تكن نتائج الحرب في العراق       ه يعتقد إن  يدلاب

أحـد  . ن المناقشات ستتراجع بشكل حاد بعدئذ       إ، ف 

 العـراق سـتكون     –أهم المدارس الفكرية لما بعد    

 الذي ينبغـي أن يكـون الوسـيلة         "ألفغانيالنمط ا "

قوات العمليـات   [تلعب  . األساسية إلستخدام القوة    

 دوراً مركزياً في هذا النمـوذج ، حيـث          ]الخاصة

 مع مجموعـة    "عدم تكرار ذلك ثانية   "يتداخل نقاش   

ـ "  .يدلابكما يقول "التقنية العالية  ن إفي الواقع ، ف

ـ        مـن   كالَالقائمين  بالعمليات الخاصة أصحبوا ش

ب األمر أشكال التابعين للقوة الجوية وهذا مما يصع
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ذا كان هناك أي عنوان صـحفي       إف. على الجيش   

 في واشنطن ١٩٤٥بارز يمكن أن يكتب سنوياً منذ       

الجيش يخسر ميزانية الحرب ثانية لـصالح       "فهو  

   . "القوة الجوية

ف في الميزانيـة الدفاعيـة      كيف يمكن التصرّ  

   ؟ ٢٠٠٨لعام 
روبـرت   الخبراء ، إن وزير الدفاع الجديـد         يقول

ز على سياسة العـراق      من المحتمل أن يركّ    يتسغ

وفي . بدالً من الملفات البعيدة األمد وهيكلية القوة        

هذه األثناء ، ثالثة من زعماء اللجان الديمقراطيـة        

ديمقراطي مـن    (كارل ليفن  السيناتور   –ة  يالرئيس

MI (      لعـسكرية  ، الذي سيترأس لجنة الخـدمات ا

يك إوالتابعة لمجلس الشيوخ ، عضو مجلس النواب       

، رئيس تلك اللجنـة     ) MOديمقراطي   (سكيلتون

ديمقراطـي ،    (جون مورثا في البيت األبيض ، و    

عتمادات الدفاع الفرعيـة    إسيترأس لجنة   ) بنسلفانيا

نهم يريـدون   أفي البيت األبيض ، جميعهم يقولون       

لجيش والمارينز أن يضمنوا تنامي قوة نشاط فيالق ا

ك رس يتحـر  غ يتوقع أن يـرى كـون      ليس أ ماك. 

 ٤٨٢,٠٠٠ليجعل من الزيادة في حجم الجيش من        

 مـن   ٩ / ١١ المطالب بها بعـد      ٥١٢,٠٠٠إلى  

في الواقع ، إنها تعيد فرقـة        . "إلى دائمة " مؤقتة"

 عشرة على أساس دائـم ، ثـم إن          ةالجيش الحادي 

 ٦,٠٠٠فة  قتراحات بشأن زيادة الجيش بإضا    إهناك  

نـات الفاعلـة فـي     سنوياً فـي المكو  ٧,٠٠٠إلى  

فتلـك   . ليس أ ماكالمستقبل المنظور ، كما يقول      

 و معـداتهم    و تدريبهم   ،كتيبتين قتاليتين إضافيتين  

 ال يمكن أن تعزل عـن ميزانيـة         –رواتبهم ، الخ    

إن قابليـة الجـيش علـى       . دفاع الخط األساسـي     

 هذه الخطة   الحصول على األسلحة الحديثة بموجب    

ال تزال ، ميزانية الـسنة      . ستكون موضع تساؤل    

، التي ستنتهي هـذا الـشهر ، مـن          ٢٠٠٨المالية  

ن تزداد ثانية هذا العام ، يقول الخبراء ،         أالمحتمل  

ـ ن  أرس لم ينجح في     غحتى الكون  ضغط إلعـادة   ي

بعض الفقرات من الطلبات اإلضافية إلى الميزانية       

  . االعتيادية 

  ة ؟يال تخفيضات رئيسحتمإهل هناك 
رس الرغبة السياسية   غن للكون أيشك معظم الخبراء    

في تخفيضات مهمة خالل فترة الحرب ، بغـض         

العديـد مـن    . النظر عن عدم شعبية هذه الحرب       

الخبراء يعتقد إن البنتاغون قد فاتته الفرصة فـي         

نتقاد هذه المصروفات بصورة أكثر منطقية فـي        إ

  الذي لتقرير الدفاعي الذي يصدر كل أربع سنوات      ا

، و قد رفض وضع األولويات التي قد     نتهى أخيراً   إ

 الميزانية كدليل لهم ، مما أوجد        ايستعملها مخططو 

 بين طموحات الصنف العسكري  وتمويـل        إرباكاَ

 من مركز   دمزآوردن  غ، كتب   ) المصالح الوطنية (

 ،عندما تكون نغمة مسؤولي الميزانيـة      .  "لسنيو

ن الشعب  ألواضح  ، فليس من ا   "إن كل شيء ذاهب     

 يعمـل يحصل على جـيش حـديث ، متطـور ،           

  . ها بالطالقة التي يبحث عنها ويستحقّ

ن العديد من البرامج بعيدة جـداً عـن         آلاوتظهر  

ففي التسعينات ، هزم قادة القوة الجوية       . التخفيض

 إلجبار هذا الصنف لتقليل خطط نوعين من        اَجهود

كالهما   وF35 و  F22 –الطائرات عالية األداء 

   األبحـاث  ة طالمـا إن     يعتبر من المشاريع المحمي

. ن  آلاتقدم لحد   ت اآلخرين   تعهدين والم والتطويرات

 من االستعجال   ىن هذا الصنف قد عان    إرغم ذلك ف  

ن المناقشات قد تستمر و تنطبـق       إفي المشتريات و  

ألسـلحة األخـرى فـي الـصنوف        اعلى  أنظمة    
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علـى   وخصوصاً بناء سفن البحريـة و      –األخرى  

األعم ، مصروفات وزارة الـدفاع علـى الـدفاع          

 وهو الهـدف المتكـرر إلنتقـادات        –الصاروخي  

يات  قد يكون كذلك عرضة للتحـد      –الديمقراطيين  

على تناميها بإنتظار مظاهر أكثر وضوحاً لقُدراتها       

هـوا  خـزون وج  آ و مكتب الحسابات الحكوميـة   . 

تي يبلغ   ال –نتقادات إلختبارات التكنولوجيا الجديدة     إ

 سـنوياً  باليـين دوالر ) ١٠(قل بقليل من  أتمويلها  

وكمـا هـو   .  بإعتبارها غير واقعيـة     –ن  آلالحد  

الحال مع برامج الشراء األخرى متعددة الـسنوات        

ة نـسبة   ة ستكون قضيّ  ن القضيّ إف"عالية الكلفة ،    

ة تخفـيض   النمو السنوي المستقبلي وليست قضيّ    

   . ليس أماك ، كما يقول "فوري للتمويل

فـالقوة  . بالنسبة للبحرية ، قد يكون التحدي أعظم        

الجوية ستدافع عـن البـرامج الجاريـة حاليـاً ،           

 صنف جديد   –ة لتحديث البحرية    يالمبادرات الرئيس 

      رات  من حاملة الطائرات وصنف جديد من المدم– 

هـذه الـسنة ستـصرف      . ليست  مضمونة تماماً     

الر كدفعـة    دو  بليـون  ٣,٥ البحرية مبلغاً مقداره  

بليـون ) ١٠(لية من   أو    ل حاملـة    دوالر كلفـة أو

الجيل القادم"مة من مصم "CVN-78 .   

ن لتقليل ميزانيتها   آلاعلى البحرية   المسلط  الضغط  

 الخاصة بالحصول على طـائرة للبحريـة        ةالسنوي

مـن  . والمارينز لمساعدة تمويل إنشاء الحاملـة       

 ذات  ن عقودهـا  أصالح البحرية ، على كل حال ،        

مثل القوة الجوية ، حيث إن ُسفنها       , طبيعة موزعة   

وغواصاتها ، وطائراتهـا والطـائرات العموديـة        

تصنع من قبل مقاولين ومقاولين ثانويين يستخدمون 

 في  –أيدي عاملة في جميع أنحاء الواليات المتحدة        

مناطق تحت سيطرة الديمقراطيين والجمهـوريين      

بحرية سفينة غيـر    ن ال قد ال تدشّ  . على حد سواء    

بداً ، ولكن بعضاً من برامجها لبناء       أقابلة لإلغراق   

  . السفن قد جاء  قريباً من ذلك في الماضي 
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