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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
مساعد فـي القـضايا     البروفسور  اللجنرال المتقاعد   اأعده  إستراتيجي مهم     وتقييم تحليلل  ترجمة  العدد في هذا 

 الـى   ٣١/١٠بتـاريخ    للعـراق والكويـت   قـام بهـا     زيـارة    بعد،  األكاديمية العسكرية األمريكية  في  الدولية  

: يصنفها الى ثالثة أقسام    الى مصادر معلوماته التي       في بداية تقريره المختصر    يشير الكاتب ، و ٦/١١/٢٠٠٨

األول يتعلق بالجيش األمريكي والثاني يتعلق بفريق السفارة األمريكية في بغداد وكذلك الـسفارة البريطانيـة                

 حيث التقى بمجموعـة كبيـرة نـسبياً مـن           ،والثالث واألخير يتعلق بالمسؤولين والقادة العسكريين العراقيين      

  العاليـة  ، األمر الذي يعطي األهمية     ضمن األقسام الثالثة أعاله    اتختلف المستوي مالشخصيات والمسؤولين في    

 ةهذا التقرير سيكون أحد المصادر التي ستعتمد عليها الدراسة الجديـد          : مالحظة(  .والمصداقية الكبيرة لهذا التقرير   

   .)٣_؟ ق اليوماالى أين يتجه العر: التي ستصدر قريباً، والتي عنوانها

  :تقرير في هذا الالمطروحة األفكارفيما يلي أهم 

المفاجئة في أية لحظة من قبل تنظيم القاعدة في           معّرض لحدوث الخروقات    المتحسن الوضع االمني إن   -

  .لحكومة المالكي لتصرفات اإلستفزازيةاالعراق أو  بسبب 

مرالـذي  ، األ الزخم المتنامي والشديد لالقتصاد واإلستقراراالمني    إن االتجاه الرئيسي لألمور يؤشر الى        -

 .أن يتجه باإلتجاه المعاكساليحتمل 

 .لكنه تجاوز لتّوه نقطة االنهيارأنا  هنا ال أحاول أن أصف الوضع بأنه هش و  -

 على مستوى المحافظات و االقضية والذي برز خالل زيارتي السابقة،           التشظّي الغير شرعي للدولة   إن   -

إستعادت السيطرة علـى     قد   ،نية العراقية    ، حيث إن قوات الشرطة الوط      قد تضاءل الى حد كبير اآلن     

 . في البصرة ومدينة الصدر و محافظة ديالى و االنبار و أجزاء من الموصلمناطق الصراع

 في العراق قاسي و مميت و عدائي بصورة حقودة للمصالح االميركية  و لكنـه                التدخل االيراني يعتبر   -

 . و أصبح غير فعال بصورة كبيرةبنفور الشيعة في الجنو الى - و لحد كبير -اآلن أدى 

 مـشتركة   طورا و بشكل كبير روابط إقتصادية      الشبه مستقلين في شمال العراق، قد        تركيا و االكراد  إن   -

تليين ، مما حدا بهم الى      سيكلف االكراد الكثير  الن العداء بين األتراك و االكراد        .مهمة و مفيدة للطرفين   

 . تركيا و سلوكهم تجاه جارتهم القويةمواقفهم

 . لعامة الشعبخلل في مقدرة حكومة المالكي على تقديم الخدماتاليزال هنالك  -
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 من باقي االحزاب االخرى، لذا لجأ الـى محاولـة           رئيس الوزراء ال يمتلك سوى القليل من الدعم       إن   -

 .الحكومة المركزية ودعمها مالياً، لغرض دعم و تقوية تشكيل مجالس اإلسناد العشائرية

 المتمردة و مع ذلك فـإن       يغبطون رئيس الوزراء على إنتصاره أمام قوات الصدر        االحزاب   إن غالبية  -

 التي ينتمي لها اذا إقتـضى االمـر         إستعداده للهجوم على طائفته   السنة و االكراد يحترمون و يقدرون       

 .ذلك

مسؤوليات ، منذ توليه يأخذ موقعه كقائد سياسي بشكل واضح ونجح في أن المالكي قد أصبح ناضجاًإن  -

 .القيادة  الخطيرة و المعقدة

، فتم االعتماد على قيادات تعديالت في إختيار القيادات الخاصة  بوزارة الداخلية و الدفاع         حصلت هناك    -

و التي إستثمرت في الحفاظ     كفاءتها العالية    معينة و لحد كبير، إضافة الى        ليس لديها والءات سياسية   

 .د كيانات عرقية و قومية متعددةعلى بقاء الدولة موحدة في ظل وجو

 .من المتمردين السنة  مئة ألف شخص     قد إستوعبت أكثر من       بأبناء العراق  إن الحركة السياسية المتمثلة    -

 فـي   و . لهـم  فرص عمل أو توفير    % ٢٠ في قوات االمن العراقية بنسبة       دمج هؤالء المقاتلين  يجب  و

 وسـيعود التمـرد   سوف ينقلبون ضد الدولة وظيفهم   داخل القوات االمنية أو عدم ت      عدم إستيعابهم حال  

 .للظهور مرة أخرى

 واللهجة التوسعية الهجومية الكردية،      الموصل وكركوك . حرب األكراد والعرب  إن الحرب المنتظرة هي      -

 .تنتظر الشرارةما هي اال حفرة وقود 

كاملة في كل المحافظات  قبل تطوير العراقيين إلمكانيتهم األمنية الاإلنسحاب األمريكي المتعجلإن  -

 مما كانت عليه أفضل اآلن بشكل كبيرإن قوات الجيش هي  .سيعرض المشروع للخطرالثمانية عشرة، 

 إن الضباط العراقيين صريحون جداً في . من اإلنجاز المطلوبالزال هناك الكثيرقبل سنة مضت، ولكن 

  . وحدات القتالية األمريكية حالياًإن القوات األمنية العراقية الترغب بمغادرة الهذا المجال، 

عملية االنسحاب المجدول من العراق في غضون       ن القوات المتعددة الجنسية في العراق تواجه تحدي         إ -

 . للقوات االميركية متوازنةقابلية دفاعية مع الحفاظ في نفس الوقت على ، القادمةاً شهر وثالثينالستة

 مع  ٢٠١١ تطلب منا في نهاية االمر البقاء بعد عام          راقية قد يجب أن يكون في حسباننا أن الحكومة الع        -

و عمليات الدعم   التصدي لالرهابيين    و القيام بمهام تشمل      تدريب القوات العراقية  بعض القوات لغرض    

 .الجوي و اللوجستي 

 و ذلك لدعم القوات المقاتلة      بسحب سريع أكثر مما هو مرغوب فيه      إن اإلستراتيجية المتوقعة ستقضي      -

سيزداد إستقراراً  إن العراق   . وستكون موازنة ماهرة، و لكن برأيي إننا سننجزها بنجاح          أفغانستان  في  

 .مع إزدياد قدرات القوات االمنية العراقية
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     ننسحب من العـراق بطريقـة مدروسـة        من الضروري ألمن الواليات المتحدة و الشرق االوسط، أن           -

 .رة و فعالةو أن نترك وراءنا دولة مستقومسؤولة 

إن المشاريع التجارية التـي أنـشأت مـن أجـل            . بصورة جيدة في السنة الماضية     تحسن االقتصاد لقد   -

    مملوكة من قبـل الدولـة     %) ٨٠(النهوض بقطاع النفط و الكهرباء التزال نسبة كبيرة منها تصل الى            

ال و التعاون فيما بينهـا،        و ال تزال الوزارات تستخدم الطرق القديمة لالتص        بطيئة و غير منظمة   وهي  

إن الزراعة التي  غالبـاً مـا         .)مثالً التواصل عبر البريد االلكتروني      (بدالً من إستخدام الطرق الحديثة      

 والمبيـدات الالزمـة     نقص في التمويل وقلة تـوفر االسـمدة       تكون ضمن القطاع الخاص، تعاني من       

 .للسيطرة على االوبئة

 .المفكرين والخبراء االداريين الذي يشمل كل من نزيف االدمغة هي إن أسوء مشكلة تواجه االقتصاد -

  :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو

http://www.cfr.org/publication/17949/general_mccaffreys_after_action_report_on_iraq_ 
and_kuwait_november_2008.html 
 
 

http://www.cfr.org/publication/17949/general_mccaffreys_after_action_report_on_iraq_ and_kuwait_november_2008.html
http://www.cfr.org/publication/17949/general_mccaffreys_after_action_report_on_iraq_ and_kuwait_november_2008.html
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تقرير ما بعد العمليات  : موضوعال

 ماك . آرالجنرال األمريكي المتقاعد باري

  كافري
 الى ٣١/١٠زيارة للعراق والكويت بتاريخ 

٦/١١/٢٠٠٨  

بروفيسور /الكولونيل مايكل ميس: التقرير مقدم الى

األكاديمية العسكرية /ورئيس قسم العلوم اإلجتماعية

ور ونائب بروفيس/األمريكية والكولونيل كليندي جيب

األكاديمية العسكرية / رئيس قسم العلوم اإلجتماعية

  األمريكية

  التقرير من الهدف

  المعلومات مصادر

  الرئيسية البحث نقاط

  البحث سياق -٤

 نأ العراق في الحاصل للنجاح يمكن كيف -٥

  ؟ خرىأ ةمّر ينهار

  االقتصاد -٦

  االميركية المسلحة القوات  -٧

  الخالصة

  الهدف من التقرير

لتقييمي المعلومات الالزمة يوفر هذا التقرير 

اإلستراتيجي والعملياتي للعمليات األمنية الحالية في 

لتقديم المحاضرات لألساتذة ويتطلع قدماً . العراق

ب هذا وسيعق. والطالب في قسم األمن الوطني

التقرير الموجز تقريراً مفصالً آخراً مع ملحقات 

علنية، تحتوي على البيانات واألشكال، التي توثق 

  .لمكافحة التمرد في العراقالوضع الحالي 

  مصادر المعلومات 

يشير الكاتب هنا في هذا القسم، الى مصادر 

األول يتعلق : ثالثة أقساممعلوماته التي يصنفها الى 

يكي والثاني يتعلق بفريق السفارة بالجيش األمر

األمريكية في بغداد وكذلك السفارة البريطانية 

والثالث واألخير يتعلق بالمسؤولين والقادة 

ففي القسم األول يذكر أسماء . العسكريين العراقيين

مهمة كان قد إلتقاهم وإجتمع بهم لساعات طويلة، 

 الجنرال أوديرنو والفريق لويد أوستن والفريقمثل 

، باإلضافة الى قادة عسكريين أمريكيين فرانك هلميك

وفي القسم الثاني يذكر أسماء مهمة . الكويتكبار في 

  وبقية أعضاء الفريق السفير كروكر ونائبهمثل 

الذي تتوزع إختصاصاته على مختلف المجاالت 

اإلقتصادية واإلستخباراتية وشؤون المحافظات 

قسم األخير يذكر وفي ال.  وغيرهموالشؤون القانونية

 وغيرهم البوالني وطالب الكنانيأسماء بارزة مثل 

الحدود من كبار القادة العسكريين المسؤولين عن 

اإليرانية وحرس الحدود والشرطة الوطنية ومركز 

  .تدريب الشرطة

  نقاط البحث الرئيسية 

ن المرحلة االخيرة  تخوض الواليات المتحده اآل- أ

         ية لمهمتنا في العراق هدافنا الرئيسأمن تحقيق 

  :والمتمثلة بـ 

 ٣٦خالل   سحب معظم قواتنا المقاتلة في العراق-١

   .شهر
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منية أ قوات فعلية مع دولة مدنيةن نترك خلفنا أ -٢

   .فعالة

 بين  حرب مفتوحةت في حالةليس ، دولة عراقية-٣

  .كراد أمختلف االطراف شيعة و سنة و 

لة حرب او عداء مع حامة عراقية ليست في أ -٤

  . الستة جيرانها

الخروقات ض لحدوث ن الوضع االمني معّرإ –ب 

 في تنظيم القاعدة لحظة من قبل ة في أيالمفاجئة

ة لحكومة ازيستفز اإلالتصرفاتالعراق أو  بسبب 

 لألمور ن االتجاه الرئيسيإ، ية حال أ على .المالكي

قتصاد والشديد لالمتنامي يؤشر الى الزخم ال

األمرالذي اليحتمل أن يتجه  ،ستقراراالمنيإلاو

صف أن أحاول أنا  هنا ال أو . باإلتجاه المعاكس

 .ه نقطة االنهيارنه هش و لكنه تجاوز لتّوأالوضع ب

  :ن إحيث 

 ١٨٠كثر من أ الهجمات اليومية االرهابية كانت -

قل من أن و لكنها اآل ٢٠٠٧هجمة في تموز عام 

  . هجمة في اليوم ٢٠

 في ٣,٧٠٠ض عدد القتلى من المدنيين من نخفإ -

الى  ٢٠٠٦ من عام كانون األولالشهر عند شهر 

   .٢٠٠٨  من عامتشرين األول في ٤٠٠

  مايس في١١٠ميركان من نخفض عدد القتلى األإ -

  ٢٠٠٨ تشرين األول في ١٠الى  ٢٠٠٧

نخفض عدد القتلى في القوات االمنية العراقية من إ -

 تشرين االول في ٥٠الى  ٢٠٠٧ في حزيران ٣١٠

٢٠٠٨.  

السفير كروكر ن عبقرية فريق القيادة لكل من إ -ج

 قلب ،و الجنرال بترايوس و وزير الدفاع غيتس

الوزير الوضع من كارثة دموية  تحت قيادة 

ن إ .يزداد فيه االمن تدريجياً الى وضع رامسفيلد

 عند  جداًاً سوف يكون صعبالسفير كروكرستبدال إ

الجنرال ن إ ولكن لحسن حظنا ف. ٢٠٠٩ شباط

 هو خبير جداًو سيكون قائد القوات المشتركة وديرنوأ

 و لديه وعلى دراية بالالعبين على الساحة العراقية

والعراقيون يثقون   ، بالوضع في العراقوعي عميق

 يبالرجل الكبير ذ(به بشكل كبير  حيث يصفوه 

  .)الصوت الهادئ

   سياق البحث -٤

  االخيرة قد ١٨ن االشهر الـ أبمما الشك فيه  - أ

يجابي فيما  يخص الوضع إشهدت تطور سريع و 

ن الخسائر في القوات إحيث   .االمني في العراق

 قل مستوى لهاأفي العراقية و قوات التحالف تعتبر 

والصراع الطائفي بين   .بالمقارنة مع الفترة السابقة

يات ليشي و تم تحييد المالسنة و الشيعة توقف تماماً

تم القضاء على التمرد الشيعية بصورة كبيرة و 

و  )رجال الصحوة  ( بناء العراقأ بواسطة السني

نواع الهجمات الغير مباشرة مثل أهبط معدل جميع 

قذائف المورتر و الصواريخ والهجمات بالسيارات 

المفخخة و العمليات االنتحارية  خالل السنة 

سلحة التي  مصادرة الكثير من االتو تم .الماضية

 ٨,٠٩٧يستخدمها المتمردين حيث تم العثور على 

مخبأ لالسلحة من قبل القوات العراقية و االميركية 

  .٢٠٠٨في سنة 
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 على مستوى ي الغير شرعي للدولةالتشظّن إ  - ب

والذي برز خالل زيارتي  المحافظات و االقضية

ن إحيث ،  نل الى حد كبير اآلءتضاقد  ،السابقة

و التي يبلغ عددها ( طنية العراقية قوات الشرطة الو

لوية من أ يةلف عنصر مدعمة بثمانأ ٣٠٦ن اآل

ستعادت السيطرة على مناطق قد إ) الشرطة الوطنية 

ومدينة الصدر و محافظة     البصرة  في الصراع

ن تعداد إ.  جزاء من الموصلأديالى و االنبار و 

 ٢١١,٠٠٠هو  الجيش العراقي وصل الى رقم كبير

 مع وجود  فوج١٦٩  حيث  يتوزع على،عنصر

، )  عنصر في المستقبللفأ ٧٧ ةضافإل يمساع

المكونة من ( ليات و المعدات متالكه اآلإضافة الى إ

 الهمفي  تاالسلحة االميركية الخفيفة و عجال

 دبابة أمريكية من ٢٤٠ مع تعليق إستالم المصفحة

 مستعدة للقتال و الموتو قيادة جديدة  ) M1طراز 

  .ن تحافظ على وحدة البالد أجل أ من

 و ي قاسالتدخل االيراني في العراقيعتبر  –ج 

مميت و عدائي بصورة حقودة للمصالح االميركية  و 

نفور الشيعة في  الى - و لحد كبير -دى أن لكنه اآل

 الحظوي .صبح غير فعال بصورة كبيرةأ و الجنوب

لقوات حرس ن ظهور متنامي وبصورة متصاعدة اآل

 و لعمليات مراقبة الحدود من قبل االميركان حدودال

  .و البريطانيين 

 الشبه مستقلين في شمال تركيا و االكرادن إ –د 

قتصادية إ قد طورا و بشكل كبير روابط ،العراق

النفط ن إحيث .مشتركة مهمة و مفيدة للطرفين 

 و يوجد هنالك عدد يتدفق بصورة جيدة الى الشمال

 ىضافة الإتي تعبر الحدود هائل من الشاحنات ال

وجد هنالك رحالت مدنية تو .سكك القطار الحديدية 

التعاون ولقد قلل  .ربيلأوتجارية للطائرات في 

 من توترات و تدخالت ميركاأالعسكري بين تركيا و 

 الن العداء بين ،لجيش التركي في شمال العراقا

 مما حدا ،سيكلف االكراد الكثيرتراك و االكراد األ

 و سلوكهم تجاه جارتهم القوية تليين مواقفهم الى بهم

  .تركيا 

خلل في مقدرة حكومة المالكي اليزال هنالك  –ه 

 لعامة الشعب و هذا يشمل توفير على تقديم الخدمات

عمار إيصال الماء النظيف وإالوظائف و الكهرباء و 

  وإنفاق الميزانيةنتاج النفطإالبنية التحتية و 

وزراء ال يمتلك سوى القليل من ن رئيس الإ.وغيرها

 لذا لجأ الى ،الدعم من باقي االحزاب االخرى

 العشائرية ودعمها سنادمحاولة تشكيل مجالس اإل

ن إ . لغرض دعم و تقوية الحكومة المركزيةمالياً،

على  رئيس الوزراءغبطون يغالبية االحزاب 

ن إ قوات الصدر المتمردة و مع ذلك فأمامنتصاره إ

ستعداده للهجوم إكراد يحترمون و يقدرون السنة و اال

  .قتضى االمر ذلك إ اذا طائفته التي ينتمي لهاعلى 

نجح أصبح ناضجاً بشكل واضح ون المالكي قد إ -

 منذ توليه ،ن يأخذ موقعه كقائد سياسيأفي 

  .مسؤوليات القيادة  الخطيرة و المعقدة 

ختيار القيادات الخاصة  إحصلت هناك تعديالت في  -

فتم االعتماد على قيادات ، وزارة الداخلية و الدفاعب

ضافة إ ،معينة و لحد كبيروالءات سياسية ليس لديها 

ستثمرت في الحفاظ على إ و التي تها العاليةءكفاالى 

بقاء الدولة موحدة في ظل وجود كيانات عرقية و 

 كانت في وزارة ت، سنة مضقبل  .(قومية متعددة
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  شيعيةموت ميليشيات ة والشرطة الوطنيالداخلية 

  ) .تعمل بلباس القوات الحكومية 

قد  بناء العراقأبن الحركة السياسية المتمثلة إ -

 من المتمردين لف شخصأمئة كثر من أستوعبت إ

العمل (السنة وجذبتهم الى برنامج الحراسة المناطقية 

و التي ) على حراسة المناطق التي يسكنون بها 

قايا المتمردين في تلك لبالناجح قامت بالتصدي 

دمج هؤالء المقاتلين في قوات ويجب  .المناطق

أو توفير فرص عمل  % ٢٠ بنسبة االمن العراقية

ستيعابهم داخل القوات إولكن في حال عدم  .لهم

توظيفهم سوف ينقلبون ضد الدولة عدم المنية أو ا

  .خرى أيعود التمرد للظهور مرة سو

ن الحكومة أ ب فيها ،ن الحالة التي يمكن القولإ -

لم تتحقق  مطلوبوضع  في صبحتقد أالعراقية 

القوات  هو ن ما يبقي العراق موحداًإحيث  ،بعد

االميركية و فريق السفارة االميركية  و القيادات 

  .العشائرية و القوات االمنية العراقية 

ن يكون لدينا شعور بالتعاطف مع هؤالء أ يجب -

ذاقوا مرارة الحكم هم قد  الن،السياسيين العراقيين

 و القتل من كل ثقافة المؤامرة لصدام و الدكتاتوري

 ءوعند قراءة سيرتهم الذاتية يصعق المر .صوب

محاوالت عدة نجا من  قد هم تقريباًن كلأعندما يجد 

 لهم عوائل و تن االغلبية كانأ و ترى .لإلغتيال

ولحد اآلن فهم  ،مؤيدين قد قتلوا بصورة وحشية

 عن الحصول  يبحثون عن قيادة السلطة بعيداًاالزالو

 عّمان  بها الىهربنم والاغالمو مكاسببعض العلى 

   .او دمشق او طهران او باريس

تجاه إن المسار السياسي في العراق يسير بإ -و

 في كانون االول نتخابات مجالس المحافظاتإجراء إ

نتخابات المجالس البلدية في منتصف إو  ٢٠٠٩/

 في نهاية نفس نتخابات البرلمانيةاال و ٢٠٠٩

نه أجل السلطة و الموارد يبدو أن الكفاح من إ.العام

 من صراع سياسي بدالًل و بشكل واسع الى تحّو

ن إ . في الشوارع رحاهاله الى معركة تدورتحّو

لة عودة أن مسإوا على صّرأبعض الذين حاورتهم 

د الصراع الطائفي بين السنة و الشيعة كالذي حدث بع

   .خرىأسوف لن يحدث مرة حداث سامراء أ

ن أ كيف يمكن للنجاح الحاصل في العراق -٥

  خرى ؟أة ينهار مّر

 الشجاعة و الحكمة الالزمة لدى وفرتتذا لن إ - أ

عضاء الحكومة لكي أين في مجلس النواب و يالسياس

  "تفاقية وضع القوات في العراقإ"وا ويقًر عوا يشّر

 نإف ، الملحقة بها"تيجيسترااالطار اإل"تفاقية إ"و

 الممكن تطبقيه فيغير سيكون من برمته المشروع 

 عندما تنتهي ، من كانون االول٣١ منتصف ليلة

صالحية القرار الدولي الخاص بتفويض وجود قواتنا 

 ن الكرد فقط هم الذين يؤيدونإ. االمنية في العراق 

ستكون .  هذه االتفاقية  قوية ومفتوحةو بصورة

ذا عادت قواتنا الى قواعدها و إله فيما  مخجةنتيج

يقاف الدعم إحادي الجانب وتم أنسحاب بإبدأت 

تفاقية إن إ. للحكومة العراقية األمريكيالرسمي

و لكن  ،ن ال تفشلأ حتملمن الم) صوفا (

الالمسؤولية و االنتهازية السياسية بين الجماعات 

 ونه يوّجهمنإ ،مر يصعب فهمهأالمتنازعة هو 

 .أنفسهم همسؤو الى رمهاتمسدس
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يقوم االيرانيون بمجموعة من النشاطات الغير   - ب

. منطقية والتي ال تصب في إتجاه مصالحهم األمنية

لديهم موارد خفية في العراق ويتخذون موقف سياسي 

وسوف أسلحة نووية يطورون . تدخلي وعدائي

إنهم قد . خمسة أعواميصلون الى هدفهم خالل 

ق قذائف صاروخية من طوروا قدرات جدية  إلطال

إغالق الخليج الفارسي وقطع تدفق البحر ، تستطيع  

إن هذا الفعل اإليراني سيثير على األغلب . النفط

أزمة دولية مؤكدة وإحتمال هجوم بحري وجوي 

أمريكي كبير على قواتهم المسلحة ومنشئاتهم 

هذا يمثل وجهة نظري الشخصية . ( اإلنتاجية

 ).للنتيجة المحتملة
. الحرب المنتظرة هي حرب األكراد والعربإن   - ت

الموصل وكركوك واللهجة التوسعية الهجومية 

 .الكردية،  ما هي اال حفرة وقود تنتظر الشرارة

االتراك اآلن متأهبون لتوجيه الضربة السريعة 

لالنفصاليين االكراد، الذين يتم تمويلهم عن طريق 

ينظر السنة . لمخزون النفطي الضخم في كركوكا

الى أنفسهم بإعتبارهم معزولون ) من السكان% ٢٠(

ومعدمون في المناطق الغربية الصحراوية، اذ ما تم 

نفط  في الشمال ومن حرمانهم من نفط كركوك

الموصل التي كانت مدينة وزير .  الشيعيالجنوب

إن أكثر . دفاع صدام، هي اآلن تحت سيطرة األكراد

، يروتيبدو شبيهاً ببالجزء الغربي من الموصل 

أثناء األيام الكالحة في الثمانينات، ودرساً في 

التركمان واألكراد العداوات العاطفية والصراع بين 

إن إعتدال المجموعة المتشددة تاريخياً من . والعرب

السياسيين العرب واألكراد، والقرار الديبلوماسي 

األمريكي، القاضي بالتوصل الى حلول محترمة لكل 

الشائكة في الشمال، هو فقط، المسائل السياسية 

 .الذي يمكن أن يمنع الحرب الشاملة
 قبل تطوير اإلنسحاب األمريكي المتعجلإن   - ث

العراقيين إلمكانيتهم األمنية الكاملة في كل 

سيعرض المشروع المحافظات الثمانية عشرة، 

طيران (  فعالةقوة جويةاليمتلك العراقيون . للخطر

وليست لديهم ). وقوة نارية ونقل ودعم جوي قوي

 قادرة على حماية البنى التحتية شكيالت بحريةت

الزالت قوات حماية . النفطية وطرق النقل في الخليج

وبشكل عام تعاني القوات المسلحة . الحدود ضعيفة

العراقية من نقص في المدرعات والمدفعية 

والصيانة والدعم اللوجستي والعناية الطبية 

ي خوض عمليات واإلتصاالت، بحيث يؤهلها ف

مكافحة اإلرهاب او الدفاع عن الحدود بدون دعم 

 بشكل كبير أفضل اآلنإن قوات الجيش هي . أمريكي

لكن الزال هناك مما كانت عليه قبل سنة مضت، و

يظهر الضباط الشباب . الكثير من اإلنجاز المطلوب

. في مختلف المستويات الكثير من األمل والشجاعة

تترك أثرها الثقيل على إن تركة كابوس صدام، 

وأخيراً ، إن جدارة .ثقافة أغلب الضباط الكبار

التزال تعتمد على ومكانة القوة المقاتلة العراقية 

إن الضباط العراقيين . اإلرشاد والدعم األمريكي

إن القوات األمنية صريحون جداً في هذا المجال، 

العراقية الترغب بمغادرة الوحدات القتالية األمريكية 

   .  الياًح
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   االقتصاد-٦

لقد تحسن االقتصاد بصورة جيدة في السنة 

االسواق فتحت و عادت الحياة الى الطرق  .الماضية

عمال التخريب المتتالية لخطوط أن إخرى  وأمرة 

ن و والتي كان يقوم بها المتمرد ، النفط و الكهرباء

ن لم تعد موجودة و الهواتف النقالة و والمجرم

و شبكات الراديو تعمل ) الستااليت (طة االطباق الالق

صبح الماء الصافي متوفر بصورة أبصورة جيدة و 

بعض  .كبر بالرغم من فصل الجفاف الطويلأ

 وخصوصاً    االستثمارات االجنبية دخلت الى البلد 

قد ن مستوى التضخم السنوي إقليم كردستان و إفي 

 ٢٠٠٧في % ٢٠بعدما كان % ١٠نخفض الى إ

ن برنامج البطاقة التموينية إ و ٢٠٠٦في % ٦٠و

      .ن ال يزال فعالود منه كل العراقييالذي يستف

لم يصابوا العراقيون وعلى الرغم من فقرهم اال أنهم 

 والبنك  وفعال، مستمربادل األسهموت، بسوء التغذية

شخص  هستقاللية ورئيسإالمركزي العراقي يعمل  وب

 صندوق النقد ن العراق يتعاون مع إ.مخلص و كفوء

    ن التقرير االيجابي االخير إ و، بشكل جيدالدولي

 يفضي الى يحتمل أن نادي باريسوالصادر من 

  .شطب المزيد من ديون العراق الخارجية 

  : على أي حال

جل أنشأت من أن المشاريع التجارية التي إ -

النهوض بقطاع النفط و الكهرباء التزال نسبة كبيرة 

 الدولة و هي من قبلمملوكة %) ٠٨(منها تصل الى 

بطيئة و غير منظمة و ال تزال الوزارات تستخدم 

 بدالً  ،الطرق القديمة لالتصال و التعاون فيما بينها

 التواصل عبر مثالً (ستخدام الطرق الحديثةإمن 

  )  .البريد االلكتروني 

 و غير معدات قديمةن المشاريع تنفذ بواسطة إ -

. ير في االموال االستثماريةصالحة و هنالك نقص كب

غالباً ما تكون ضمن القطاع ن الزراعة التي  إ -  

 تعاني من نقص في التمويل وقلة توفر الخاص،

. والمبيدات الالزمة للسيطرة على االوبئة االسمدة

الزال  و نظام الري بيد الدولة راضينظام توزيع األ

يعاني الكثير من التسربات و التصدعات و نقص 

و ذلك بسبب االهمال المتواصل  ،خات الالزمةالمض

و حتى زراعة التمور  .نتيجة الحروب المستمرة

 ، قدعتزاز وطني للعراقيينإالتي كانت مبعث فخر و 

  .  الحرب العراقية االيرانيةمنذ دمرت تقريباً

ستخدمين او  نسبة المامأ% ٢٠ نسبة البطالة تقريباً -

  % .٦٠ فتبلغ حوالي الغير عاطلين

 و المجتمع اليزال يعتمد غير ناضج النظام المالي -

   .التعامل بالنقدعلى 

ف ينزسوء مشكلة تواجه االقتصاد هي أن إ -

كل من المفكرين والخبراء الذي يشمل االدمغة 

اإلحساس ما بسبب إالذين غادروا البلد ، االداريين

 و  تعرضهم للقتلووجود الفوضى او بسببالخطر ب

عادة بناء إستهم دورهم في التصفية خالل ممار

  .العراق 

    القوات المسلحة االميركية -٧

ميركي بما أ لواء ٥٢ يقود وديرنوأالجنرال ن إ - أ

 لواء قتالي باالضافة الى ١٥ ( مقاتللفأ ١٤٠يعادل 

ضافة الى  إ،)ما يعادل لوائين للعمليات الخاصة
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خر حدهما  بريطاني و اآلألوائين من القوات الحليفة 

يغادر العراق و هذا يشمل سبي وكالهما كوري جنو

 .باقي القوات التابعة للدول الحليفة االخرى 
ن القوات المتعددة الجنسية في العراق تواجه إ  - ب

عملية االنسحاب المجدول من العراق في تحدي 

 مع الحفاظ في ، القادمةاً شهر وثالثينغضون الستة

 للقوات  متوازنةقابلية دفاعيةنفس الوقت على 

عادة عدد هائل إ حيث يجب علينا وبنجاح .ميركيةاال

 و المعدات من المواد و المركبات و الذخيرة

 و يجب علينا تسليم المئات من االبنية و ،اللوجستية

وخالل  .المواقع القتالية و مواقع الحراسة للعراقيين

االنتهاء من بناء هذا االنسحاب المجدول يجب علينا 

الل برامج االرشاد و  من خقوات االمن العراقية

 .واالميركية  الشراكة بين القوات العراقية

الحكومة العراقية ن أن يكون في حسباننا أ يجب -ج

 ٢٠١١ في نهاية االمر البقاء بعد عام قد تطلب منا

 و تدريب القوات العراقيةمع بعض القوات لغرض 

 و عمليات التصدي لالرهابيينالقيام بمهام تشمل 

حسب تقديراتي الخاصة (اللوجستي الدعم الجوي و 

لف  أ ٤٠ الى ٢٠ما بين يكون العدد الالزم، ربما س

  ) .من القوات

ن شجاعة و فعالية الوحدات االميركية المقاتلة إ -د

صابات إلقد تكبدنا  . ستثنائيةإمثيرة لالعجاب و 

 و الف جنديآربعة أبليغة في القوات ، فقد قتل 

شار القتالي الثالث أو النتهم في االعديد من القادة 

 ن معظم القادة المؤثرينإلحسن الحظ . الرابع 

  . اليزالون معنا العاملين في القوات القتالية

وحدات  العليا في اتمالحظات القيادن إ فخيراًأ -ه

        ن حال قواتهم ودركيفهم ،  جديرة باالهتمام الجيش

ال فالجنر ، الحقيقية في المعاركمخاطرويشاركونهم ال

ض بنفسه لنيران االسلحة الخفيفة  تعّر)وديرنوأ(

 و الهجمات الغير مباشرة خالل جوالته ةالمباشر

الى  )وستن ألويد (الفريق و قد تعرض . القتالية

ثناء أصابات مباشرة بواسطة نيران مدفع رشاش إ

قيادته للعمليات الهجومية في المعارك االخيرة 

الفريق ا كل من وقد نج  .مدينة الصدرللسيطرة على 

 من  مؤخراً)توني توماس(اللواء  و )فرانك هيلمك(

هجوم بسيارة مفخخة دمرت عربتهم العسكرية 

   .المصفحة تماماً

ن قيادة و شجاعة قواتنا االميركية المسلحة في إ -و

هي )  القوات االمنية العراقية و تدريجياً(العراق 

ب الشعو نحنحيث ،  حافظت على البلد موحداًالتي 

  . العراقي ندين لهم بالكثير 

  الخالصة 

  األمريكية االدارةى سيكون من الواجب عل-أ 

خياراتها العسكرية في  في ن تفكر ملياًأالجديدة 

قليمية إوتعد العدة الستراتيجية   شهر القادمةأالستة 

 سيكون لديه و بدون الجنرال بيترايوسن إ ".للسنتوم"

 معالجة جلمن أر جديد سيوصي به شك تصّو

ن  إ.فغانستانأ بسرعة في  المتراجع التكتيكيالوضع

غير كية المتواجدة هي يقوات الجيش و البحرية االمر

 ، و الفعال في العراقكافية  لغرض التواجد المستمر

بالتزامن مع التقوية السريعة لتواجدنا في شبه القارة 
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 المناسبة  المشاةوحداتبمقدار كافي من  الهندية

   .لجبليةللمناطق ا

بسحب ستراتيجية المتوقعة ستقضي ن اإلإ -ب 

 و ذلك لدعم القوات كثر مما هو مرغوب فيهأسريع 

 و لكن ماهرة،فغانستان وستكون موازنة أالمقاتلة في 

ن العراق سيزداد إ .ننا سننجزها بنجاح إي يبرأ

 ،زدياد قدرات القوات االمنية العراقيةإ مع ستقراراًإ

قوات المقاتلة الغير كافية لحلف بينما نقوم بدعم ال

  .فغانستان أشمال االطلسي في 

تشعر بالمرارة حيال  ال أن من الصعب هنإ –ج 

 الذي تميزت به قيادة وزارة االخطاء و الجحود

  االولى من الحرب،واتالدفاع االميركية خالل السن

 ن ال نتعامل بتلك الطريقةأمن  الممكن حيث كان 

 ، مليار دوالر٧٥٠الميركية فت الخزانة االتي كلّ

و ذلك  ميركي أ ٣٦,٠٠٠ضافة الى جرح و قتل إ

    :فيما لو

 وفرنا القوات المقاتلة المناسبة في العراققد  كنا -

في بداية دخولنا مع ما نحتاجه من وحدات من 

 ،المهندسين ،الشؤون المدنية ،الشرطة العسكرية

  .عادة البناء إموال أ و قوات الفرسان

الالف آو نرمي م نقم بحل الجيش العراقي لذا إ -

  .من الضباط المفلسيين في الشارع 

 من الحكومة و لم نقم بطرد كوادر البعثيينذا  إ-

الجامعات و القوات المسلحة  و الوظائف العامة 

   .ترك الدولة سائبةى ذلك الى ّدأحيث 

تحالف دولي مع تفويض صريح لنا ذا كنا قد شكّإ -

  . قبل دخولنا العراق ةمن االمم المتحد

 لنا بسبب مساندة الشعب االميركي لو لم نفقد -

 ،ساءة التقديرات حول برامج العراق التسليحيةإ

الوزير ليل الكبير الذي قام به ضضافة الى التإ

 حول حقيقة التمرد المسلح المتنامي على رامسفيلد

  .االرض 

  و التيوامر غير قانونيةأصدار إننا لم نقم بأ لو -

واسع لسوء  نتشارإسنتين الى أول دت خالل أ

الف المعتقلين آل) حياناًأالتعذيب (و    المعاملة 

ن إ. العراقيين و االفغان الذين كانوا تحت سيطرتنا

 بصورة تامة تم تصحيحه قد جلهذا الوضع المخ

  .ن اآل

 أولينا االهتمام الرئيسي بقيادة حلفاءنا لو كنا قد -

والسماح لوزارة الخارجية من أجل كسب تعاونهم، 

  .بتولي زمام المبادرة بدل وزارة الدفاع

عمليات  التعامل مع يةكيففهم تن نأستطعنا إ لو -

عتقال إ ولم نقم ب، بصورة مبكرةمكافحة اإلرهاب

تحول فيما بعد الذي والف من الشباب العراقي اآل

مراكز االعتقال مع في هم  بسسب زّج،الى التمرد

  .مناسبة عليها غياب سيطرتنا ال

 و ، بصورة فعالةشركنا جيران العراقأقد  لو كنا -

 معنا االردن و تركياوالكويت والسعودية خصوصا 

  .في القضية

 لقواتنا المقاتلة جهاد المتزايداإل كنا قد أدركنا لو -

زدنا عدد الجيش قد ننا  أ ولو ،على االرض

  ).٢٠٠٢(لف مقاتل عند بداية أ ٢٠٠االميركي الى 

دخلنا ، ن بحزن عميق و و كما يرى السعودي-د

و لكن يجب  ،حدأن يدعونا أالعراق بتطفل و بدون 
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 من الضروري هنإ ،غادره بنفس الصورةأال نعلينا 

ننسحب ن أ ،من الواليات المتحدة و الشرق االوسطأل

ن نترك أ و من العراق بطريقة مدروسة و مسؤولة

 مكنن هذا مإ و،دولة مستقرة و فعالةوراءنا 

  . من خالل القدرات التي نتمتع بها بوضوح

الترخيص إن هذا التقرير األكاديمي لم يقدم لغرض 

 من قبل القوات المتعددة الجنسية في والموافقة

إنه يعتمد على . العراق او أية قيادة عسكرية أخرى

 وعلى زياراتي المتعددة وجهة نظري الشخصية

تقديم  هو الهدف من هذا التقرير. لساحة العمليات

تحليل موضوعي علني للتحديات التي تواجه قيادة 

  .األمن الوطني

/ جنرال أمريكي متقاعد/ماك كافري. باري آر

     بروفسور مساعد في القضايا الدولية
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