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العامرية ، الخضراء )ان االعالن االمريكي بشأن تأمين المناطق السنية الميمة وىي 

الساس كأساس لممجتمعات المبوبة ،يمكن ان يبرىن عمى انو البعد ا( ، االعظمية 
كما انو  كان الجيد الحالي بخصوص تأمين بغداد فاعال، ذااوالرئيس في تحديد ما 

 .يصور حجم المشاكل التي ينجم عنيا القميل من االمن بالنسبة لممدينة

-5)وبغداد مدينة واسعة ومتعددة االعراق، وتشير التقديرات الى ان ىناك ما بين 
كانت تمك التقديرات تغطي اجزاء من  ذاا مميون نسمة في بغداد ، وال يعرف ما(7,5

بغداد ام جميعيا ، وتقسم المدينة عن طريق بعض الطرق الرئيسية القميمة نسبيا 
والتي ال تتالئم مع الواقع الحالي ، فضال عن وجود الحواجز الميمة عمى النير 

. باالضافة الى الحواجز االمنية الرئيسية مثل المنطقة الخضراء
ينة بأكمميا امر مستحيل ، وال يمكن تفتيش كل عربة او السيطرة عمى ان تأمين المد

ينطبق عمى حركة المرور الداخمية ، وعميو فأن العالج  توذاجميع المداخل ، واالمر 
الوحيد يكمن في تحديد وتقميل حركة المرور الداخمية بين المناطق السنية والشيعية 

. والمنوعة
ات المبوبة ىي الطريق الوحيد لضمان االمن نسبيا وعميو، يمكن القول بأن المجتمع

في االجزاء المعنية من المدينة من دون شميا اوخمق انظمة امنية اليمكنيا اداء 
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وظيفتيا ، والتركيز عمى االمن في المناطق الحساسة يتطمب اشراك المزيد من القوة 
رة ، وىو بالتأكيد اكثر البشرية الى جانب القوات االمركية وقوات االمن العراقية المنتش

عممية من محاولة القوات االمريكية وقوات االمن العراقية تأمين المحيط بأكممو ومن 
 .ثمة تأمين البنية الداخمية لممدينة بأكمميا

النيج المتمثل بخمق مجتمعات  لكذوعمى اية حال ، توجد ىناك مشاكل جدية بشأن 
كان بأمكان الواليات المتحدة والحكومة  ذاالتحديد ما مبوبة ، ويتطمب االمر وقتا  

: العراقية التعامل مع االتي
الحقيقة التي تقول بأن المناطق الثالث جميعيا مناطق سنية ، وىو ما يدفع الى  -

 بأن ىناك اتجاىا طبيعيا اليجاد تقسيم اضافي لممدينة وفقا لخطوط طائفية، يرذالتح

 بأمكانو جمب امن اضافي اال انو يمكن وقد اظيرت الحالة في البمقان منيجا مماثال
. الى االستقطاب وأثارة االنقسامات داخل السكان  توذاان يؤدي في الوقت 

 

حتى المناطق المبوبة تؤدي الى بروز مشاكل امنية رئيسية تتمثل  في ضمان -
تعمل فيو عمى تحسين االمن ، وفي الواقع يمكن لتمك  يذالتأمين المدخل في الوقت 

التقييد  ذاهق تقييد  االعداد الكبيرة من القوات االمريكية وتنتفي الحاجة الى المناط
لمقوات االمريكية في حالة قيام الجيش والشرطة العراقيين بتوفير االمن بطرق مقبولة 

. وموثوق بيا من قبل السكان المحميين
 

ن،او يوفرون االمن ان يصبحوا محتمين ، سجاني ينذالومن اليسير عمى اولئك  -
استطاعوا كسب ثقة السكان المحميين ، ويبدو ان الواليات  ذاابمثابة العدو اال 

تشمل الحصول عمى دعم المسؤولين المحميين ( شراكات)المتحدة تسعى الى خمق 
المنيج مقبول ولكن ليس باستطاعة الواليات المتحدة  ذاوه، ( المخبرين)فضال عن 

دة طويمة في احياء معينة ، كما يتوجب عمى المقدرة عمى ابقاء قواتيا مقيدة  لم
الوحدات القتالية االفضل اداءا في الجيش العراقي عدم البقاء مقيدة في تمك المناطق 



 3 

قد يسبب مشاكل عرقية وطائفية ، ويعتمد الكثير عمى الطبيعة المتنوعة  لكذالن 
االمر يعتمد عمى قدرة الواليات المتحدة  ذاهلمشرطة العراقية ، ويبدو ان النجاح في 

جياز شرطة فاعل وموثوق بو  عمى تأمين وتطوير مراكز الشرطة من اجل خمق
. الزمنبمرور

ان استخدام االبواب سيؤدي الى اخراج عناصر الميميشيات المحمية ، فضال عن  -
سألتين خمق مناطق تتسم بالبطالة ونقص الخدمات االساسية ، ويتوجب التعامل مع م

اساسيتين ، تكمن االولى في اشراك الميميشيات واالستفادة منيا بدال من تركيا 
التعامل معيا كقوة موازية ، اما المسألة الثانية فتتمثل في القيام بأجراءات لتحسين 

وتطوير الجانب االمني فضال عن التوظيف،والخدمات الحكومية ،والنشاطات المتعمقة 
النياية ورغم جميع تمك الجيود الى ان النصر سيكون عديم  بالبنية التحتية ، ففي

 .لية البناء وفق اسس واضحة ومحددةالفائدة من دون القيام بعم
يجب ان يتم بشكل بطيء ومتدرج ، ( اي وضع االبواب)ان القيام بعممية التبويب  -

اط ،النشجزاء المدينة ضعيفة لعدة اشير قادمةالكثير من ا وىو ما يعمل عمى ترك
ات ذوفي .االقتصادي والنشاطات االخرى سوف تبقى ضعيفة خارج المناطق المبوبة

الوقت ، سوف تصبح المناطق المبوبة مالجئ لممتمردين او الميميشيات التي تعيش 
. في داخميا ،والتي سوف تعمل عمى مياجمة اىداف خارج المناطق المبوبة

ن بشكل نسبي وليس بشكل كامل ، ان عممية بناء االبواب ستعمل عمى توفير االم -
واليمكن الحد ايقاف التفجيرات حتى وان كانت بكميات ضئيمة ، كما انو بأمكان 

المياجمين تطوير عممية التفجيرات في العربات او عن طريق االفراد ، وتشكل عمميات 
. االغتيال عن طريق استخدام االسمحة الصغيرة تحديا رئيسيا

يمكن تأمين طرق المرور الرئيسية والمساجد االساسية  ، ال لكذباالضافة الى  -
 .واالسواق والمحالت التجارية بنفس الدرجة ونفس المستوى 

المنيج يميل الى  ذاهاخيرا ، حتى لو تم تسييج مناطق قميمة اال ان الثقة باستخدام  -
اليات سيؤدي الى تقييد القوات االمريكية بأعداد اكبر مما تستطيع الو لكذالفشل الن 
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ما ارادت التوسع الى المناطق المحيطة ببغداد فضال عن القوات  ذااالمتحدة تحممو 
. االمريكية المخصصة لألجزاء االخرى من العراق

 

من تمك المسائل ال تعني بأن الجيد الحالي سوف لن يكون  ويمكن القول بأن اي 
اد اكثر من المناىج ناجحا بشكل كبير بمرور الزمن في توفير االمن الداخمي في بغد

السابقة، والمناطق المبوبة تجربة تتطمب وقتا لكي تطبق ويمكنيا ان تفشل ، واالمر 
بمجممو يعتمد عمى مدى التحسين والتطوير في فاعمية الحكومة والشرطة العراقيتين 

 .فضال عن الدعم الداخمي 

ويعتمد ( 2008)وال يمكن الحكم عمى فاعمية مثل تمك االجراءات قبل اوائل عام   
االمر عمى مدى تحمل وصبر الكونغرس والرئاسة االمريكيين ، ولكن يجب ان يتم منح 

االمر الوقت والصبر الالزمين حتى يمكن رؤية ما يتحقق ، كما يتوجب منح  ذاه
 .القوات االمريكية والعراقية الفرصة لالستفادة والتعمم من االخطاء السابقة

لعسكري يعتمد في فاعميتو بشكل كبير عمى الحمول النيج ا ذاهومن الواضح ان 
ما  ذاانيج اقل بكثير  ذاىكالسياسية والمصالحة ، فمن جية ستكون مخاطر مثل 

تحرك العراقيون بشكل حقيقي بأتجاه المصالحة ، باالضافة الى غموض درجة النجاح 
 لبمقان ، فأن، وبخالف البريطانيين او القوات في ا( اي المصالحة)الداخمي من دونيا 

الواليات المتحدة اليمكنيا ببساطة البقاء لمدة طويمة بانتظار التوترات الناجمة عن 
 .او العمل كقوة حفظ السالم لفترة طويمةمدينة مقسمة 

 
  


