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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
، والتي تتناول   مركز سابان لسياسة الشرق األوسط     لدراسة مهمة جداَ منشورة في موقع        في هذا العدد ترجمة   

  بـوالك  هذه الدراسة بقلم السيد   . ة التي إرتكبتها الواليات المتحدة في العراق      باألخطاء اإلستراتيجي ما يسمونه   

إحتواء الحرب األهلية الشاملة في الذي ساهم بشكل رئيسي في إعداد وكتابة دراسة مهمة أخرى، تتناول كيفية 

أنطوني اسة السيد ونذكّر هنا بما جاء في در.  من هذه السلسلةالتاسع والتسعين، والتي وردت في العدد العراق

هذه الدراسة وردت ترجمتها فـي العـدد         ،أخطاء الواليات المتحدة في العراق     والتي يتناول فيها     كوردسمان

  .  من هذه السلسلةالسابع والخمسين

، من خالل محاولـة     التضليل اإلستراتيجي البعض من المتابعين يعتقد بأن أمثال هذه الدراسات تمارس عملية           

، ما هـي إالّ     حرب أهلية شاملة   والتي ستؤدي الى     الفوضى العارمة والشاملة في العراق    ن  إقناع المخاطب بأ  

ولتسليط مزيد من   . بدون قصد وبدون سابق إصرار    نتيجة أخطاء إستراتيجية كبيرة إرتكبتها الواليات المتحدة        

راتيجية المهمة والتـي     هذه، نذكّر بما ورد في الدراسة اإلست       التضليل اإلستراتيجي الضوء الساطع على عملية     

  .   من هذه السلسلةالخامس واألربعين، الواردة في العدد مستقبل العراق: عنوانها

  :فيما يلي بعض أهم األفكار الواردة في هذه الدراسة والتي التغني عن قراءة النص األصلي

جماعية من إن أكد األمريكيون العائدون من العراق ، عسكريون ومدنيون على حٍد سواء ، وجهة نظر 

العراقيين يرغبون وبشدة في نجاح إعادة اإلعمار وإن لديهم الوسائل األساسية لنجاحها إال إن الواليات 

  المتحدة فشلت في منحهم الفرص وأطر العمل الالزمة للنجاح

  

اهلت إذا ما إنزلق العراق فعالً في حرب أهلية شاملة فليس على إدارة بوش إالّ أن تلوم نفسها ، فقد تج

  نصيحة الخبراء بشأن العراق فيما يتعلق ببناء البلد والعمليات العسكرية وإستهانت بكٍل 

  من االحتالل وإعادة اإلعمار 
 

إذ حتى أهدافه األكثر , ولم تتعلم من أخطائها ولم تتعهد بأموال كافية لتحقيق أيًّ من تطلعاته األصلية العالية

 المعلومات االستخباراتية التي تخالف وجهة نظرها الخاصة وأصرت تواضعاً فيما بعد ، وقد رفضت تصديق

  بعناد على إن الحقيقة تتوافق مع رغباتها 
 

  وبكبريائها السافر هندست اإلدارة لمأساة يونانية في العراق ، التي ستصيبنا عدوى نتائجها لعقود
  

  للم يكن هناك أي تفكير بمتطلبات األمن بعد سقوط صدام إالّ القلي
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 مادام قد أفترض خطأ بأنه –وبما إنه لم تصدر أي أوامر للفرق العسكرية لمنع النهب واألعمال اإلجرامية 

كانت النتيجة تفشي الفوضى في أنحاء .  لذا لم يفعل أحد أي شيء –سوف لن تكون هناك مثل هذه المشاكل 

ة العراقيين بالواليات المتحدة لم َيشفَ البالد أدت إلى دمارٍ مادي هائل مصحوباً بضربة نفسية مذهلة  بثق

  البلد من أي منهما إلى اآلن
 

إن إحدى أكبر المشكالت التي واجهتها الواليات المتحدة كانت ببساطة إفتقارها إلى األشخاص الذين يعرفون 

  كيف ينجزون كل هذه األمور الضرورية إلعادة األنظمة السياسية واالقتصادية لبلد محطم
 

د البسيط من أتباع الجلبي الذي يستطيع أن يجمعه مقارنة بما إدعاه قبل ذلك دليالً متزايداً على عدم كان العد

إكتراث أو معرفة الذين كانوا داخل العراق به ، مما جعل من المستحيل تسليم زمام األمور بيد الجلبي وتوقع 

  قدرته على إدارة الدولة
 

نزع السالح ، التسريح ، إعادة (مفاجئة ومن دون برنامج وحل الجيش وقوى األمن بهذه الطريقة ال

وتركت الواليات المتحدة ما يقارب من مليون رجل عراقي يسرحون في الشوارع بال مصدر للرزق ) التدريب

 و بال مورد لدعم عوائلهم ، وال مهارات سوى إستعمال المجرفة والسالح
  

ليس لها القدرة على دخول المعارك : إلى كارثة شاملة لذا فليس من المستغرب ، أن تنقلب هذه الفيالق 

  ومخترقة كلياً من قبل المتمردين والميليشيات والجريمة المنظمة وتنهار في أية معركة تزج فيها
 

الخطأ الرئيسي األخير الذي ُأرتكب في صيف الرعب هذا، كان قرار إنشاء مجلس الحكم العراقي الذي أدى 

 من مشاكل العراق السياسية الحاليةإلى وضع األسس للعديد 
 

 كان يستغرق األمر سنوات عدة للسماح بظهور قيادات جديدة من بين الشعب
 

وبدالً من ذلك ، يكون التركيز على إطار زمني أطول لبناء نظام سياسي جديد ينشأ على مدى سنوات ، 

لسلطة إلى الكيانات السياسية العراقية يمسك خالله بالسيادة تحالف دولي قيادته األمم المتحدة وال تفوض ا

 الجديدة إال عندما تصبح جاهزة
 

العديد من زعماء مجلس الحكم كانوا فاسدين بشكل مروع ، وقد سرقوا من الخزينة العامة وشجعوا أتباعهم 

 ليسلكوا نفس الطريق
 

ا يوماً يضطهدون الشيعة وهكذا فقد أصبح السنة مقتنعون بأنهم في العراق الجديد سيضطهدون مثلما كانو

 وقد غذّى هذا اإلتهام أكثر من أي شيء آخر،التمرد السني. والكرد 
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إن السيستاني ربما لم يفهم االتفاق وتعقيدات نظام المؤتمرات التحضيرية , إلى حٍد بعيد, ومن المحتمل

ان تهديداً لسلطتهم وسمح لمختلف الزعماء اآلخرين في المجتمع الشيعي أن يحولوه إلى معارض ألنه ك

 الجديدة وثروتهم
  
 

ونتيجة لذلك ، لم تفشل الواليات المتحدة فقط في إسقاط التمرد ولكن سمحت لبقية البالد أن تسقط بصورة 

 فاعلة تحت سيطرة الميليشيات الطائفية والجريمة المنظمة
 

ومن الواضح إنها سوف . لنسبة  عنصراَ تقريباً لتحقيق هذه ا٤٥٠,٠٠٠فإن بقية أنحاء العراق تحتاج إلى 

 عنصر لتغطي كل البالد بصورة تامة، على األقل لعدة سنوات قادمة، عندما يتوفر ٤٥٠,٠٠٠لن تصل إلى 

 عدداَ أكبراَ من الجنود الكفوئين
 

 – إلى األسفل للمصالحة السياسية بدالً من نظرة من األسفل –وبهذا اإلجراء تكون قد ثبتت نظرة من األعلى 

وبعد أن جاءت بالمنفيين .  األعلى التي مورست في الماضي في بناء األمم والتي كانت تبدو أساسية إلى

وزعماء الميليشيات إلى الحكومة وأعطتهم مواقع السلطة ، أصبح إخراجهم أمراً مستحيالً عملياً ، بل وأكثر 

 صعوبة إلقناعهم بالتسوية
 

 ينكر ذاته ويكرس نفسه لسالمة وإنقاذ أمته والعمل على ولم يكن هناك إال القليل من العراقيين ممن

بينما , إستقرارها وإستعادة قوتها ، والكثير منهم ببساطة يأملون بملئ جيوبهم الخاصة كأفضل ما يكون 

 يمنعون منافسيهم من فعل ذلك
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الخطايا السبع المميتة وراء الفشل في 

  : العراق

  عمار ستعراضي إلعادة اإلإتحليل 

    الشرق األوسط للشؤون الدوليةمراجعة

   ٢٠٠٦ /كانون األول

مركـز   فـي    مدير األبحـاث  /بوالك  . م  أكينيث    : بقلم

  سابان لسياسة الشرق األوسط

ليس األمر بهذا السوء إطالقاً ، فلم يكن من المتوقع 

 يكن عمار العراق بشكل سريع وسهل كما لمإإعادة  

 فصله الكارثي   لقد كان ) . ١(محكوماً عليه بالفشل    

حتى الوقت الحاضر نتيجة لسلسلة مـن األخطـاء         

الحمقاء غير الضرورية مـن جانـب الواليـات         

   . المتحدة

ربما في وقت ما مستقبالً ، سـيحاول المؤرخـون     

االدعاء بأن هذا الجهد قد حكم عليه بالفـشل منـذ           

نه لم يكن باإلمكان أبداً بناء عراق       إالبداية ، بحيث    

عددي جديد في أعقـاب سـقوط       مستقر ومستقل ت  

على أي حال ، هذه بالتأكيد ليـست       . صدام حسين   

 نظر الخبراء الصحفيين الذين يغطون الحدث       ةوجه

أو المتمرسين الذين ذهبوا إلـى العـراق إلعـادة          

 أكـد األمريكيـون      .٢٠٠٣توحيده بعد غزو عام     

عسكريون ومدنيون على حد ، العائدون من العراق 

جماعيـة مـن إن العـراقيين       سواء ، وجهة نظر     

ن لديهم  إعمار و يرغبون وبشدة في نجاح إعادة اإل     

الوسائل األساسية لنجاحها إال إن الواليات المتحدة       

الالزمـة  فشلت في منحهم الفرص وأطر العمـل        

وفي الحقيقة ، قد يكون الدليل األكثر       ) . ٢ (للنجاح

نه حتـى   أمأساوية لهذه اإلمكانية غير المدركة هو       

قوط صدام بثالث سنين ونصف مع وقـوع        بعد س 

 بدون أن تكـون     الحرب األهلية العراق في مستنقع    

ن إهناك أية إشارة لتقدم حقيقي يلوح في األفق ، ف         

من العراقيين مازالوا متمسكين     %) ٤٠(أكثر من   

عتقادهم بأن العراق قد وجه في االتجاه الخـاطئ         إب

)٣. (  

هلية شـاملة   نزلق العراق فعالً في حرب أ     إإذا ما   

فليس على إدارة بوش إالّ أن تلوم نفـسها ، فقـد            

تجاهلت نصيحة الخبراء بشأن العراق فيما يتعلـق        

ستهانت بكٍل من   إببناء البلد والعمليات العسكرية و    

عمار ، ولم تتعلم من أخطائهـا       االحتالل وإعادة اإل  

ولم تتعهد بأموال كافية لتحقيق أيّ مـن تطلعاتـه          

 إذ حتى أهدافه األكثر تواضعاً فيما       ,األصلية العالية 

بعد ، وقد رفضت تصديق المعلومات االستخباراتية 

     ت بعناد  التي تخالف وجهة نظرها الخاصة وأصر

وبكبريائهـا  . على إن الحقيقة تتوافق مع رغباتها       

السافر هندست اإلدارة لمأساة يونانية في العراق ،        

  . التي ستصيبنا عدوى نتائجها لعقود 

   وعجرفةجهٌل 
          أفكار مختلفة عديـدة إن غزو العراق كان وليد .

بـول  وكما أوضح الوكيل السابق لوزير الـدفاع        

 إن تهديد Vanity fair في مقابلة له مع وتيزوولف

صدام بأسلحة الدمار الشامل كـان ببـساطة هـو          

تفق عليه األعضاء الكبار في     إالتهديد الوحيد الذي    

يمكـن أن يـستخدم     عتقدوا  بأنه    إو--إدارة بوش   

لم تكن جميـع    ) . ٤(لجماهير  أمام  لتبرير الحرب   

هذه األفكار حمقاء فالبعض من أسبابهم الجوهرية       

إن اإلجمـاع الـدولي     . للحرب كانت معقولة جداً     

على إن صدام قد أعاد بناء برامج أسلحة الـدمار          

الشامل والتي ثَبتَتْ تماماً إنها خاطئة إال إنها كانت         
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وحقيقـة إن   ) ٦(في حينهـا    ) ٥(لجدل  غير قابلة ل  

صدام كان أحد أكثر الطغاة وحشيةً خالل السنوات        

والحقيقة إن طموحاته كانـت     . الستين المنصرمة   

مناهضة لطموحات الواليـات المتحـدة بـصورة        

وان جهوده لتحقيق ذلـك قـد زعـزع         ,  مباشرة

 وعـشرين عامـاً      ةستقرار الخليج الفارسي لخمس   إ

بدا غير آبه في اإلبقاء عليه مقيداً       ومشكلة إن العالم    

بالعقوبات ، كما أثبتتها مفاجئات ما بعـد الحـرب          

 والمتعلقـة بالفـساد    Volckerالتي كشفتها لجنة 

والتالعب في برنامج النفط مقابل الغذاء من قبـل         

الحكومة العراقية لضمان الدعم السياسي من فرنسا       

  ) . ٧(، روسيا والصين من بين بلدانٍ أخرى 

على أي حال ، كان هناك الكثير جداً من األفكـار           

غير المعقولة ، ولسوء الحظ لم تكن هذه األفكـار          

غير المعقولة جزءاً من مبررات الحرب فحسب بل        

إنها أصبحت عوامل حرجة لتفكيـر اإلدارة قبـل         

كـان  . عمار بعد الحـرب     الحرب حول إعادة اإل   

ام قنعوا أنفسهم إن صـد    أالبعض في إدارة بوش قد      

ن إكان سبباً لجميع أمراض الشرق األوسط وعليه ف       

أي تقدم في أية قضية بالمنطقة يتطلب أوالً إزالـة          

هذا جزءاً أساسياً من دعـم المحـافظين        . صدام  

 الغريبة بأن صـدام     لوري مايلور الجدد إلدعاءات   

كان مسؤوالً عن تفجير مركز التجارة العالمي عام        

  ) .٨ (مات فضالً عن عدد آخر من الهج١٩٩٣

نه أثناء التسعينات سمع الكاتب شخـصياً       إف, وكذلك

أفراداً ممن أصبحوا فيما بعد من كبـار مـوظفي          

إدارة بوش يصرون على أن معارضة صدام قـد         

قضت على جهود أمريكا إلقامة سالم بين العـرب         

لـذلك فقـد قـاموا      . واإلسرائيليين في الثمانينات    

شير إلى إن مـا     بعاد كافة الدالئل التي ت    إببساطة ب 

ستثناء حسني مبارك كان أكثـر      إمن زعيم عربي ب   

. دعماً لعملية السالم من صدام أثناء تلك الفتـرة          

ن الفكرة  عحجام المحافظين الجدد    إكان هذا أساس    

إن الطريق إلى القـدس يمـر عبـر         "التي مفادها   

وكان هذا االعتقاد الخاطئ أحـد أسـباب         . "بغداد

ريع من أفغانـستان إلـى      نتباه واشنطن الس  إتغيير  

ن صدام كان يقف بـشكل      بأعتقاداً منها   إالعراق ،   

إنهـا  . من األشكال وراء كالً من طالبان والقاعدة        

بالتأكيد الحالة التي كانت شخصيات اإلدارة تلعبها       

يحـاء   بالدليل التافه لإل   نتظام وهو الشد واإلرخاء   إب

 صدام وبـن الدن   بوجود أي نوع من العالئق بين       

أيضاً نفس الحالة التي دفعتهم للقيـام بـذلك         وهي  

ألنهم كانوا متأكدين من وجودها ، حتى لو لم يكن          

هناك أي دليل لدعم ذلك وكانـت معظـم األدلـة           

   )٩(.المتوفرة توحي العكس

على الرغم من إن بعضاً من األسباب الجوهريـة         

للحرب ربما كانت سيئة جداً إال إن األكثر تـدميراً          

لتي أثرت فيها هذه التبريرات على      كانت الطريقة ا  

القيادة العليا لإلدارة والخاصة بـضرورة إعـادة        

وفي الواقع   . األعمار لما بعد الحرب والمطالبة به     

ن العديد ممن في اإلدارة وعملياً كل أولئك الذين         إف

لم يكونوا مؤمنين   , يقودون مسيرة الحرب  ببساطة    

.  ضروري   أمربأن جهداً أساسياً في إعادة األعمار       

تم إبالغ القيادة العسكرية المسؤولة عـن الحـرب         

والتابعة للقيادة المركزيـة للواليـات المتحـدة ،         

لالستعداد للحاالت اإلنسانية الطارئة مثل الالجئين      

إن كـالً مـن قائـد القيـادة         . ستثناء عدد قليل    إب

) CENTCOM(المركزيــة للواليــات المتحــدة 

زير الدفاع قـد     ومكتب و   تومي فرانكس  والجنرال

أوضحوا بأنهم يريدون تقليل الوجـود العـسكري        
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األمريكي في العراق بأسرع ما يمكن وإذا ما كانت         

هناك جهود جدية لبناء البالد فينبغي أن تنجز مـن          

 وأعـضاء   رامـسفيلد إن   . )١٠(قبل جهة أخرى  

آخرين من اإلدارة يضمنهم الرئيس أوضحوا بأنهم       

كان من ضمن العمليات    ال يعتقدون بأن بناء البالد      

. )١١(التي يجب أن يشترك فيها الجيش األمريكي      

أعضاء آخرون مـن اإلدارة وخـصوصاً أولئـك         

حمد أالمقربون من رئيس المؤتمر الوطني العراقي       

 كانوا ال يرون هناك ضرورة لجهد أمريكي        الجلبي

عمار ألنهم كانوا يأملون فـي       في إعادة اإل   يرئيس

 وجعله يـديرها لـصالح      يالجلبتسليم الدولة إلى    

   )١٢(.الواليات المتحدة 

ن مسؤولين فـي وزارة     إف, ومما جعل األمور أسوأ   

الدفاع ومكتب نائب الرئيس فضالً عن البعض في        

 بـأن تكـون وزارة      قـرروا مجلس األمن القومي    

 للحـرب وإنهـم سـيخربون       "مناهضة"الخارجية  

جل إدارة العـراق بالطريقـة التـي        أخططهم من   

لقـد  .  في لحكـم      الجلبي ناسبة ولتنصيب يرونها م 

عملوا بعناية لالحتفاظ بسيطرة كاملة على العمـل        

الضئيل في إعادة البناء  بعد الحرب التـي كانـت           

ستبعاد موظفي وزارة الخارجية ودوائرها     إتجري و 

 – Catch(ن واحدة من عدة إوهكذا ف. ومعلوماتها 

22S (        من خطط أمريكا قبل الحرب لعراق ما بعد

نه بينمـا ال يهـتم أي مـن القـادة           ألحرب هي   ا

العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع األمريكيـة       

ستثناء تلك الوكاالت   إنهم عزموا على    إببناء البلد، ف  

فـي الوقـت    . التي كانت أكثر رغبة وأكثر قدرةً       

الذي بدا فيه إن قدرة الواليات المتحدة على معالجة         

بناء البالد ، كانت    عمار لما بعد الحرب و    إعادة اإل 

 ،  على األرجح ال تكفي بدون تعاون دولي كبيـر        

ن ترتيب األولويات الزال خارج إمكانات وزارة       إف

بدالً من ذلك ، قامت وزارة الدفاع بتشكيل        . الدفاع  

)  شخص وقت االحتالل   ٢٠٠حوالي  (فريق صغير   

 لمعالجة إعـادة    ارنرغجي  يقودها الفريق المتقاعد    

لحـين  .. على األقل مؤقتـاً      .. البناء بعد الحرب  

 ارنرغولم يطلب من     . )١٣(تعيين مبعوث رئاسي  

 ٩ترأس هذا الفريق االنتقالي لما بعد الحرب حتى         

 بمدة تزيد قليالً عن شـهرين       ٢٠٠٣كانون الثاني   

وقد مِنـع مـن التعـاون مـع          .قبل بدء الحرب    

مخططي القيادة المركزية وكانت مطالباته المتكررة 

ـ حاول  . ن أساسيين تقابل بالرفض     موظفيب  ارنرغ

وفريقه جاهدين عمل الشيء الصحيح ، والـبعض        

كان قادراً تماماً إال إنهم بدءوا وكل شيء قد تراكم          

  . ضدهم 

وكذلك ، كان األمر صحيحاً فيما يتعلق بالمؤسسات        

الثقافية وفهم نظرة اإلدارة للحرب والتـي كانـت         

 صـقور   غلـب أإن  . تصبغ كافة الخطط بلونهـا      

العراق الرئيسيين التابعين لإلدارة تشاطروا رأيـاً       

ساذجاً جداً وهو إن سقوط صـدام وأعوانـه مـن           

  قلـيالَ  اَالساسة الكبار سوف لن يكون له إالّ تأثير       

لقـد   . نسبياً على التشكيلة العامة للحكومة العراقية     

فترضوا إن بيروقراطية العراق سوف تبقى سليمة       إ

ولة وتقديم الخدمات األساسية    وتتمكن من إدارة الد   

فترضوا أن القـوات    إوعلى النحو ذاته     . للعراقيين

المسلحة العراقية ستبقى إلى درجة كبيرة متماسكة       

بينما ال يبدو    . وستستسلم برمتها للقوات األمريكية   

ستخدام الجـيش العراقـي     إإن اإلدارة قد فكرت ب    

 ،  نه سيبقى متماسكاً  أعتقدوا  إلتأمين الشعب ، كما     

 مـن جنـود     نه لن يكون هنالك إال تهديداً قليالَ      إو
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ساخطين ينضمون للجريمة المنظمة أو الجماعات      

  )١٤(.المتمردة كما حدث ذلك بالفعل

) الكّتـاب (وكما تم توثيقه من قبل العديـد مـن           

كان نتيجة كل هذه األمـور هـو عـدم          . اآلخرين

. االنتباه للتخطيط الواقعي لظروف ما بعد الحرب        

ا كان مفترضاً أن يكون العراقيون مبتهجـين        وكم

لتحريرهم بدون تمييز بين أولئك الذين عارضـوا        

حـذرون مـن    يالغزو ، وأولئك المبتهجين ولكنهم      

النوايا األمريكية ، أو أؤلئك الذين يتطلعون ببساطة        

كبـر  ألالستفادة من سقوط دكتاتورية صدام لنهب       

كيـر  لم يكـن هنـاك أي تف      .. مقدار يتمكنون منه    

وقـد   . بمتطلبات األمن بعد سقوط صدام إالّ القليل      

تم هذا بغياب التخطيط لالستعداد والتهيئة لألمـن        

عتقـاد خـاطئ مـن أن       إوالخدمات األساسية في    

المؤسسات السياسية كانت ستبقى متماسكة وقادرة      

خاصة بعـدما تـم     . على القيام بتلك المسؤوليات     

خـصوصاً  (تنصيب األصدقاء العراقيين ألمريكـا      

وعلى الرغم من   . في مكان صدام ببغداد     ) الجلبي

إن القادة العـسكريين قـرروا أن تكـون وزارة          

عمار وبـذلك   الخارجية هي المسؤولة عن إعادة اإل     

فقد يرفعون عن كاهلهم أية مسؤوليات بهذا الشأن ،  

 من التفاعل مـع     ارنرغمنعت وزارة الدفاع فريق     

نوا يعملون فيه  في الوقت الذي كا   فرانكسمساعدي  

 . أيضاً لتقليـل تعاونهـا مـع وزارة الخارجيـة         

 غير كاف و أصبح التخطيط مفككاً ،بصراحة القول

   )١٥(.وغير واقعي

  ت إهمال وتعّن
 نتاج التكبر والجهل    –إن جمع هذه األفكار السيئة      

 ثمرتها المأساوية أثناء وأعقاب غزو عطي بدأت ت–

كيد مشاكل مـع    كانت هناك بالتأ  . العراق مباشرة   

إن فرضية إن العراقيين من الناحية      . العملية نفسها 

  . العملية لن يقاتلوا أثبتت عدم دقتها 

األغلبية لم تفعل ذلك ، لكن عدداً كافياً فعل ذلـك           

ليخلق بعض الصداع الجدي للقادة فـي مختلـف         

لقد كانت قوات االئتالف    سلسلة مستويات القيادة ،     

م قدرتها على حماية خطوط     قليلة جداً مما يعني عد    

تجهيز اإلمداد الطويلة ممـا عرضـها لهجمـات         

والحاجة إلـى تغطيـة      . العراقيين غير النظاميين  

مواقع كاملة في بعض األحيان تطلبت قوة مقاتلـة         

  . كبيرة جداً ما أدى إلى إيقاف الهجوم بالكامل

وأحياناً كانت التقنية األمريكية تقع ضحية ألعمال       

دة مثل حواجز نيران األسلحة الخفيفة      نتقامية مضا إ

 ـ   والتي حي ال مروحيـات االباتـشي     دت بشكل فع

الهجومية المفزعة والتي تأملت منهـا الواليـات        

على . المتحدة أن تسحق التشكيالت اآللية المسلحة       

الرغم من هذا ، وبشكل عام كان الغزو بحد ذاتـه           

 عن اإلمـساك ببغـداد      تعملية ناجحة جداً أسفر   

قـل مـن أربعـة أسـابيع        أالنظام فـي    وسقوط  

  )١٦(.بقليل

إال أن الغزو لم يكن الحرب ، بل كان مجرد بداية           

كان توجيه التخطـيط لمـا    ,لسوء الحظ    . الحرب

قبل الحرب من قبل القـادة المـدنيين فـي وزارة           

الدفاع قد أملى ما على القوات المسلحة فعله علـى          

نهـم  ن ال تفعله وهذا يعنـي إ      أاألرض وما عليها    

   . جداً عملوا قليالً بل قليالَ

وفوراً بدأت الفرضيات الخاطئة والتخطيط الناقص      

 . لعراق ما بعد الحرب تصيب األعمال األمريكية      

وجدت الوحدات المقاتلة نفسها مسؤولة عن مناطق       

حضرية واسعة بدون أن يعلموا ما يفعلون ، وبمن         
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وبما  . يتصلون أو كيف يحصلون على مساعدات     

لم تصدر أي أوامر للفرق العسكرية لمنع النهب نه إ

فترض خطأ بأنـه  أ مادام قد –واألعمال اإلجرامية   

 لذا لـم    –سوف لن تكون هناك مثل هذه المشاكل        

كانت النتيجة تفشي الفوضى    . يفعل أحد أي شيء     

في أنحاء البالد أدت إلى دمارٍ مادي هائل مصحوباً  

الواليـات  ثقة العـراقيين ب   ببضربة نفسية مذهلة      

  . ن آلامن أي منهما إلى المتحدة لم يشفَ البلد 

 قامت الواليات المتحـدة بخلـق       ٢٠٠٣في نيسان   

ـ   . أكبر المشاكل األساسية في العراق      تبعد ما تم

اإلطاحة بالحكم االستبدادي لصدام حسين ، لم يكن        

 هناك من يحل محله ، ولم يكن من شـيء يمـأل           

صادي الذي تركه   الفراغ العسكري والسياسي واالقت   

سقوط النظام  كانت النتيجة أن خلقـت الواليـات          

ـ  في   فراغ و  دولة فاشلة  المتحدة ـ ي  ذالسلطة وال م ل

  . هذه األسطر  كتابة لحظة  حتى مناسب بشكل مألي

إن فراغ السلطة وتلك الحالة الفاشلة سمحت للتمرد        

  للميليشيات الطائفية الـشريرة لتـسيطر      ،بالتطور

نتـشار حلقـات   إ ، وأدت إلـى   عليها شيئاً فـشيئاً   

الجريمة المنظمة في أنحاء البالد ، ومنعت تطوير        

المؤسسات الحكومية القادرة على إمداد العـراقيين       

 تـصريف   وبالخدمات األساسية مثل الماء النظيف      

بالحـد   قتصاد عامـل  إ الكهرباء و  ومياه المجاري   

 إن  . أساسـية    اتاألدنى قادر على إنتـاج خـدم      

المشاكل بمـرور الوقـت أدى إلـى        ستمرار هذه   إ

ظهور حرب أهلية متدنية المستوى فـي العـراق         

ن تهدد بدفع البالد إلى دوامة البوسـنة أو         آلاوهي  

  . لبنان 

وبتعقد المشكلة أخذت اإلدارة في الوقت نفسه عدداً        

من الخطوات تثبط من عزيمة أولئك الذين كـانوا         

سيساعدون في تشخيص هذه العيوب مـن خـالل         

قتـصادية  إ واعدة في بناء مؤسسات سياسية       المس

وأمنية جديدة في العراق قادرة على أن تحل محل         

مثل هذه القابليـات كانـت      . نظام صدام  الساقط     

موجودة في أجزاء من بيروقراطية األمم المتحدة و        

في أعداد كبيرة من المنظمات غير الحكومية  التي         

وقـت  ساعدت في بناء األمم في أنحاء العالم فـي          

إن اإلصرار العنيد إلدارة    على أي حال ،     . سابق  

بوش على حرمان األمم المتحدة من سلطة شـاملة         

ن طاعة المجتمع الدولي ألوامر     إإلعادة األعمار و  

العراق حرمت عملياً الواليات المتحـدة      أمريكا في   

   .من مساعدتها 

ليس صحيحاً كما يعتقد البعض إن اإلدارة ببساطة        

متحدة ودوالً أخرى من المشاركة في      منعت األمم ال  

وعلى أي حال ، قامت واشـنطن       . إعادة األعمار 

بفرض شروط على تلك المشاركة مما جعلها غير        

ذة لألمم المتحدة والمنظمـات الدوليـة غيـر         محب

الحكومية وقائمة طويلة من الحكومـات األجنبيـة        

حتى الدول التي لم تتفق مع الواليـات        . للمشاركة  

فـة  ي قرارها لغزو العراق كانـت متله      المتحدة ف 

 وفـي الواقـع إن      –عمـار   إعادة اإل للمساعدة في   

 تمنت عبر مشاركتها البغيـضة      ألمانياالبعض مثل   

 أن يسهم ذلك في تخفيف حـدة        عمارفي إعادة اإل  

الغضب التي أثارتها معارضـتهم للحـرب فـي         

إن الحالة المرضية للقيادة    . الواليات المتحدة نفسها  

شـتراكهم جميعـاً فـي      إ في إدارة بوش هي      العليا

 األمـم المتحـدة والمنظمـات       تجاهكراهية دائمة     

عتقادهم الجاهل بـل    إالدولية األخرى هذا مقروناً ب    

 لـيس   يالعنيد بأن جهد إعادة األعمـار الرئيـس       

فهذين السببين قـد جعلهـم      , ضرورياً في العراق  
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قاسين في نظرتهم الفاترة تجـاه األمـم المتحـدة          

أصرت . عضاء اآلخرين في المجتمع الدولي      واأل

عمـار بقيـادة    واشنطن على أن تكون إعـادة اإل      

ن تكـون األمـم المتحـدة وجميـع         أاألمريكان و 

  . الموظفين الدوليين مندمجة في الجهد األمريكي 

على أي حال ، ال األمم المتحدة وال المنظمات غير 

الحكومية وال العديد من الحكومات كانت راغبة في     

غلـب  أ يـة هاكر. العمل تحـت هـذه الـشروط        

إن لم يكن   (بيروقراطيي األمم المتحدة إدارة بوش      

 ،اًبتـداء  إ وغزو العراق ) الواليات المتحدة بأسرها  

عالمة على ذلك ، كان هؤالء وأعضاء من مجلس         

األمن ساخطين على جعل األمم المتحدة خاضـعة        

 للواليات المتحدة ماسكةً كالً من الموارد الكبـرى       

ونجاح األمم المتحدة في عمليات بناء األمـم فـي          

رت األمم المتحدة طاقم صـغير      وفّ . )١٧(الماضي

مكون من عدة مئات مـن األشـخاص ومعظـم           

ـ   ،  المنظمات غير الحكومية   ت أو بعثـت     إما تنح

 ومن النقاط التـي     .بأعداد صغيرة من الموظفين     

تحسب لصالح األمم المتحدة إنها أرسلت بضاعة ال        

 المـدير   سيرجيو فييـرا دوميلـو    ر بثمن وهو    تقد

الدولي البارز الذي ترأس الجهد الناجح السـتقرار        

 في السنوات التـي سـبقت غـزو         تيمور الشرقية 

إلى الحد الذي جعل األمم المتحدة وبقيـة         . العراق

المجتمع الدولي تتشارك بشكل هادف فـي إعـادة         

إعمار العراق في األيام التي تلت سقوط بغـداد ،          

سـيرجيو  ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلـى عـزم         

سـيرجيو  وبعـد مقتـل     .  على تفعيل ذلك   دوميلو

 بهجوم شاحنة مفخخة على     ٢٠٠٣ في آب    دوميلو

مقر األمم المتحدة في بغداد ، قامت األمانة فـوراً          

بتخفيض وجودها في العراق إلى أكثر بقليل مـن         

على أساس إن الواليات المتحدة ،      هيكلها التنظيمي، 

ي أصرت على االحتفاظ بالسيطرة الكاملة على       الت

ة فـي   يالجهد قد فشلت في معظم مهمتها الرئيـس       

ستتباب األمن وهو الشرط األساسي لجهود إعادة       إ

  . األعمار 

ـ      ن المـساهمة  إعند مراجعة األحداث الـسابقة ، ف

الضئيلة للمجتمع الدولي كانت عامالً مهمـاً فـي         

ـ        األمـم  . اء  العديد من اإلخفاقات في إعـادة البن

المتحدة ، من خالل مختلف وكاالتها ، تستطيع أن         

تدعو شبكة واسعة من األفراد والموارد الحيويـة        

كبـر  أإن إحـدى  . عمار الـبالد    إلمختلف مناحي   

المشكالت التي واجهتها الواليات المتحـدة كانـت        

فتقارها إلى األشخاص الذين يعرفون كيف      إببساطة  

رية إلعادة األنظمة   ينجزون كل هذه األمور الضرو    

وقد كانت األمم    . السياسية واالقتصادية لبلد محطم   

المتحدة على العكس من ذلك ، كانت تعمل بـآالف   

 وكمبوديـا   كتسبوا الخبرة مـن     إاألشخاص الذين   

   أفغانستانو تيمور الشرقية و كوسوفو  والبوسنة  

ولو أن األمم المتحدة طلبت مـن       . وأماكن أخرى   

لمساعدة في العراق لما ترددوا     هؤالء األشخاص ا  

 معظمهـم   ظهروعلى العكس ، فقد أ     . في المجئ 

عدم رغبته في االستجابة لنفس الدعوة مـن إدارة         

دت واشـنطن مـراراً     بوش ، خصوصاً عندما أكّ    

عمار في العراق   وتكراراً وبفضاضة بأن إعادة اإل    

إن .  بيـد اآلخـرين    تكون على طريقتهم وليس   تس

لى شبكة أوسع مـن النـاس   القدرة على الوصول إ   

والحاجة الماسة للمهارات ، بحد ذاتها كانت مزية        

حاسمة لألمم المتحدة كانـت تفتقـدها الواليـات         

   )١٨(.المتحدة بسبب كبريائها المطلق
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  لاعجإستضطراٌب وإ
لم يمض وقت طويل على أحالم اإلدارة بعد سقوط         

تضحت إن األجهزة الحكوميـة     إفقد  . نظام صدام   

نـزوى  إلقـد   . نهارت إلى حد كبير     إقد  العراقية  

األبنيـة  . تهم ولم يباشروا أعمـالهم      والناس في بي  

المعـدات سـرقت أو     . سلبت من قبل اللصوص     

الكثير مـن األضـابير قـد ُأتلفـت ، أو           . دمرت

وزيـر  وقد وجد   . ُأستعملت ألغراض دنيئة أخرى     

جـراء مـسح شـامل      إ الجديد بعد    الموارد المائية 

 ، وجـد أن     ٢٠٠٣به في أواخر    عندما تسلم منص  

..  بالمائة مـن تجهيزاتهـا       ٦٠الوزارة قد فقدت    

 من أقالم الرصاص إلى المعدات اإلنـشائية        اَبتداءإ

في عملية النهب الواسعة التي جـرت       .. الضخمة  

  )١٩(.في البلد 

مؤتمره الوطني   و بأحمد الجلبي فكرت اإلدارة ملياً    

 ٤٠ار مع    قد ط  الجلبي الفراغ وكان    ئ لمل العراقي

. وقت مبكر من الحرب     في   الناصريةمن أفراده إلى    

 الجلبي كان العدد البسيط من أتباع       على كل حال ،   

دعاه قبل ذلك   إالذي يستطيع أن يجمعه مقارنة بما       

كتراث أو معرفـة الـذين      إدليالً متزايداً على عدم     

كانوا داخل العراق به ، مما جعل من المـستحيل          

 وتوقع قدرته علـى     الجلبيد  تسليم زمام األمور بي   

بل واألكثر من ذلك ، من الواضـح         . إدارة الدولة 

إن الواليات المتحدة ، كانت تفتقر إلى األشـخاص         

..  هـذه األدوار     من ذوي الخبـرة للتقـدم ومـأل       

والمجتمع الدولي ، الذي يملك مثل هؤالء األفراد ،         

تجهيزهم ما لـم توافـق اإلدارة       في  لم يكن راغباً    

إدارة ومعالجة وإعادة   في  ة  يغيرات الرئيس على الت 

  . ما بعد الحرب فيعمار اإل

كانت النتيجة نوعاً من الرعب في كٍل من واشنطن         

وبغداد ، حيث ظهر إن حقائق ما بعد الحرب قـد           

 .اإلدارة قبل الحرب    ختلفت بشكٍل حاد عما توقعته      إ

لجـي  تخذ االضطراب شكل توجيه النقد إومبدئياً ،   

ان رد الفعل األولي من هؤالء الـذين        وك .. ارنرغ

بتكروا األوهام اليائسة إلعـادة     إفي واشنطن الذين    

ـ بناء ما بعد الحرب إن وجهوا اللوم إلـى            ارنرغ

كـانوا  . رتفاعه إلى مستوى المهمة     إبإدعاء عدم   

يسربون للصحافة إن العلة في تنفيذه هو وليس في         

ت توقعاتهم غير الواقعية أو عدم كفاية التحـضيرا       

  . وعلى هذا األساس ينبغي توجيه اللوم 

 منصبه  ارنرغن غادر   أ عليه ، فليس غريباً      اًوبناء

وليته فـي حزيـران     ؤمن مـس   سريعاً ، لقد أعفي   

ستبدل بأقدم منه وأكثر حنكة سياسـية       أ ، و  ٢٠٠٣

 لم يكن يعرف عـن      بريمر ، ومع إن     ببول بريمر 

 قل من سابقه عندما تولى المسؤولية ،      أالعراق إال   

ألنه لم يسبق له أن أدار عمليات هناك مـن قبـل            

 بمشاركته في التخطيطات    ارنرغوليست له أفضلية    

    ف على هذا البلد عن     المسبقة بأشهر عدة حيث تعر

 المبكرة عند وصوله ارنرغكانت مالحظات . كثب 

بغداد تركز إلى حـد بعيـد علـى الحاجـة إلـى         

ـ    . خصخصة الصناعة العراقية     ا لقد كان األمر كم

نه ورث قيادة األمة األوربية الـشرقية التـي         ألو  

ولـسنا   .. تخلصت من النمط الشيوعي السوفياتي    

في بلد عربي تحرر فجأة من الحرب ، وحـصار          

, )٢٠(شامل ودكتاتورية تبلغ حد اإلبادة الجماعيـة      

تطلب ت مشكلة أخرى    لبريمروعلى أي حال ، كان      

  .متطلبات واشنطن: التعامل معها أال وهي 

مـن الـسلب    .. ن المشاكل السائدة في العراق      إ 

والنهب والفوضـى ، إلـى الهجمـات المتمـردة          



 التحدي الصهيوين                 )١٠٥ (مراكز األحباث اإلستراتيجية العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                  ٢٧ من ١٢                                        ٢٠٠٧ - نيسان            
 

 إلى فقدان أي تقدم في إعادة الخـدمات         المستمرة ، 

عدم التقدم في إيجـاد أسـلحة       بمقترنة  .. األساسية  

الدمار الشامل  ، كانـت جميعهـا أدوات وهـن            

دعائها إنها قد   إوإضعاف جدي لقدرات اإلدارة في      

 العراق وستكون قـادرة علـى مغادرتـه         "حررت"

 بدأت واشـنطن    .سريعاً وهو بلد مستقر ومزدهر      

بتسليط ضغط شديد على كادرهـا القليـل العـدد          

المتنامي القدرات في بغداد إلعطاء نتائج مثمرة ،        

وكانت النتيجة سلسلة مـن القـرارات       . وسريعة  

 مما أصاب ٢٠٠٣الخاطئة في صيف وخريف عام     

   )٢١( .عمار بمزيد من الشللدة اإلجهود إعا

قـرار حـل الجـيش      وأشهر هذه القرارات ، هو      

هذا القرار ، في الحقيقـة       . العراقي وقوى األمن  

يحتاج إلى بعض الشرح بغية فهمه والمشاكل التي        

 وكبار كادره يقولـون  بريمـر وكما كان   . واجهته  

إن الجيش العراقي قـد حـل       "وليس األمر خاطئاً،    

وكما لوحظ آنفاً ، وكما كان يجـب        . "نفسه بنفسه 

أن نتوقع ، فخالل الحرب وما بعدها ، رجع الجنود 

 ن ببساطة إلى بيوتهم ، وهذا إلى حد مـا         والعراقي

فضالً عن ذلك ، . قراراً يعكس حقيقة الموقف  كان  

نتقادات اإلدارة على خطأ فـي زعمهـا       إفقد تكون   

خـذ  أستخدام الجيش في حفظ النظام و     إعن إمكانية   

. محل جنود التحالف الذين ينبغي تواجدهم هنـاك         

 وقـواه   -لقد كان الجيش العراقي جـيش صـدام         

 من غير الواضـح     --األمنية كانت أكثر من ذلك      

كيف سيكون رد فعل الناس على قـرار أمريكـي          

فـي  .  بإستخدامهم كمدنيين بعد سـقوط النظـام        

مقابالت للمؤلف مع العراقيين في داخل وخـارج        

نه إكان هناك من يقول      ق منذ نهاية الحرب ،    العرا

طالما أن معظم الجنود كانوا مـن الـشيعة وهـم           

ن الناس كانت ستستقبلهم    إ ف ،يتبعون األوامر ال غير   

لتعزيز القانون والنظام بعد سقوط نظام صـدام ،         

ن يذهبون إلى أكثر    ين المعارض إوعلى أي حال ، ف    

 نفس هـذه    بريمرفريق  وقد سمع   . من ذلك بكثير    

وثمة عنصر مهم آخر في قرارهم لحـل        األمور ،   

الجيش وهو محاولة إرسال إشارة إلى الناس بـأن         

ن التحالف سـيبدأ مـن    إو . النظام القديم قد مضى   

 المؤسـسات الجديـدة     جديد بصفحة نظيفة إليجاد   

  . خالية من عيوب صدام 

الوقت الذي كانت هـذه الفكـرة الجوهريـة         في  و

. ال تعني إن القرار لم يكن خاطئاً        نها  إمفهومة ، ف  

ة ، هي   يفي الحقيقة ، لقد كانت هناك مشكلة رئيس       

ما قبل الحرب   ، في فترة    من نتائج سوء التخطيط     

 في   بريمر وليس من األخطاء التي وقع فيها فريق      

غـراء  إوهذه المشكلة هي اإلخفـاق فـي        بغداد ،   

وترغيب أو إجبار الجنود العراقيين في العودة إلى        

كناتهم الخاصة أو مؤسساتهم حيث يمكن تغـذيتهم        ث

وإكساءهم ومراقبتهم وإعادة تدريبهم ومنعهم مـن       

 والجريمــة المنظمــة أو االلتحــاق بــالمتمردين 

وخالل حمالته المختلفة للبناء الوطني      . الميليشيات

والتسعينات تعلمت الواليات المتحدة    في الثمانينات   

ح و إعـادة    أهمية برنامج نزع الـسالح والتـسري      

إن الغرض من   . عمار إلعادة اإل  التدريب ألي جهد  

خذ الجنود وضباط الجـيش     أمثل هذا البرنامج هو     

السابق ووضعهم في برنامج طويل األمد للتحـول        

ليستطيعوا في نهاية األمر االنـدفاع ثانيـة فـي          

المجتمع مع بالمهارات المطلوبة ليجدوا ألنفـسهم       

  . أعماالً كمدنيين 

نـزع  ( العراق مثل هـذا البرنـامج      لم يحصل في  

كما ال يمكـن    ) إعادة التدريب ،  السالح ، تسريح    
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إعادة تجميعهم في ليلة وضحاها ، إن ذلك يتطلب         

ثكناتهم كانت قـد    (ن  يأماكن لوضع هؤالء العراقي   

قصفت ودمرت في بعض الحاالت وسرقت ونهبت       

 طعـام  وأمـور      ورواتـب   ) . في جميع الحاالت  

 ; أفراد ومعدات لتـدريبهم       و رىاالهتمام بهم األخ  

) . بكال معنيي الكلمـة   (وقطعات إضافية لحمايتهم    

ونتيجة لذلك ، فلم يكن للتحالف شيء يقدمه للجنود         

الـضباط  ) وعلى الخـصوص  (العراقيين السابقين   

متيازات المواقـع فـي     إالذين كانوا يوماً يتمتعون ب    

وحل الجيش وقوى األمن بهذه الطريقة      . مجتمعهم  

نزع السالح،التسريح ،   (اجئة ومن دون برنامج     المف

وتركت الواليات المتحدة ما يقارب     ) إعادة التدريب 

من مليون رجل عراقي يسرحون في الشوارع بال        

 بال مورد لـدعم عـوائلهم ، وال         ومصدر للرزق   

فلـيس  . ستعمال المجرفة والسالح    إ سوىمهارات  

ر من المفاجئ ، بالنسبة للضباط السنة فـي االنبـا         

صابهم الذل من كيفية المعاملة ورجعوا إلى       أالذين  

 أن يلتحقوا   ،  بيوتهم وعشائرهم في محافظة االنبار    

ـ .. هم وأبناء أعمامهم وأخوالهم     ئ مع أبنا  – التمرد ب

وكذلك من غير المفاجئ إن العديـد مـن          . السني

الرتب قد جندوا مـن قبـل المتمـردين  وقـادة            

كانت . لجريمة  الميليشيات ، أو من قبل منظمات ا      

    النتيجة كم هائل من قوى عـدم االسـتقرار فـي           

   )٢٢(.البلد 

وعلى الرغم من إن قرار حل الجـيش مـن دون           

) نزع السالح ، التسريح ، إعادة التدريب      (برنامج  

كان أكثر القرارات شيوعاً من مجموعة القرارات       

تخذت خـالل الـصيف وخريـف       أالمشرعة التي   

 أو  اَة تحديد ذكر واحـد    ن من الصعوب  إ ، ف  ٢٠٠٣

 منهـا كانـت     األولى. ثنين من القرارات المهمة     إ

 .  تسريع تدريب الجـيش العراقـي الجديـد        قرار

 يتونإ بول فعندما ُأعطيت المسؤولية للميجر جنرال

 تدريب الجيش العراقي الجديد ، كان      لوضع برنامج 

 ١٠,٠٠٠أي  ( إن هدفه تدريب تسع فـرق        بلغقد أُ 

. ثني عشر شهراً    إعلى مدى   )  رجل ١٢,٠٠٠إلى  

ـ إ(وكانت خطط   . لقد كان هذا هدفاً واقعياً        )نويت

وعلى كل حال ، وبعـد      . لى تنفيذها   عقادرة تماماً   

 )تنويإ(أن بدأ البرنامج بالعمل بفترة قصيرة ، ُأمر     

ن ية بتسريع التدريب لكي يوفر سـبع وعـشر        أفج

 . )٢٣(كتيبة في ظرف ال يتجاوز تـسعة أشـهر        

 في ذلك هو أدراك اإلدارة لحاجتهـا        وكان السبب 

الماسة للجنود لملئ الفراغ األمني الـذي أوجدتـه         

   وعلى . رت نظام صدام    الواليات المتحدة عندما غي

كل حال ، فبدالً من تحريك ونشر قطعات أمريكية         

إضافية  أو فعل ما هو ضروري لتأمين مـشاركة          

كان رد فعل   .. أعظم مع التحالف من بلدان أخرى       

 أن يخرج أكثـر مـا       )نويتإ(نطن إن أمرت    واش

يستطيع من القطعات العراقية بغض النظـر عـن         

حقيقة إن تسريع البرامج سينتج بال شـك جنـوداً          

عراقيين غير مدربين تدريباً مالئماً وال صـالحين        

   . للمهمة

وقد أصبحت هذه المهمة أكثر حدة عندما أنـشأت         

ـ           ام فيالق الدفاع المدني العراقية  فـي خريـف ع

وكان الغرض من هذه الفيالق توفير قوى        . ٢٠٠٣

مثل تلك المستعملة بنجاح فـي      .. ميليشيات محلية   

العديد من حـاالت مناهـضة التمـرد األخـرى          

كحلقات تابعـة   .. وعمليات االستقرار حول العالم     

 لقد كانـت الفكـرة       ثانياً .للقوات المسلحة الوطنية  

ـ          ة األساسية صحيحة ، على كل حال ، ضمن خط

واشنطن المحمومة لتوفير المزيـد مـن الجنـود         
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العراقيين للمشاركة إلثبات عدم الحاجة إلى المزيد       

وقـد  من القوات األمريكية أو األجنبية األخرى ،        

ت اإلدارة على سرعة التنفيذ مما جعل عملياً        أصر

عدم القدرة على تدقيق األفراد قبل مشاركتهم فـي         

الوقت ، ُأختـصر    نفس  في  و . فيالق الدفاع المدني  

لـذا  . زمن التدريب إلى أسبوعين أو ثالثة ال غير     

فليس من المستغرب ، أن تنقلب هذه الفيالق إلـى          

ليس لها القدرة على دخول المعارك      : كارثة شاملة   

ومخترقة كلياً من قبـل المتمـردين والميليـشيات         

   .معركة تزج فيها ةوالجريمة المنظمة وتنهار في أي

األخير الذي ُأرتكب فـي صـيف        يالخطأ الرئيس 

 مجلس الحكم العراقي   كان قرار إنشاء     ،الرعب هذا 

الذي أدى إلى وضع األسس للعديد مـن مـشاكل          

إن تجربة بناء بلد فـي       . العراق السياسية الحالية  

دول أخرى خالل العشرين إلـى الثالثـين سـنة          

أن عملية إعادة   ، ب الماضية جعلت الخبراء يقتنعون     

في معظم هـذه    . ي ال يمكن تشريعها     البناء السياس 

كانت المشكلة عدم توفر مجموعة مـن       المواقف ،   

وكـان هـذا     . القادة يستطيعون أن يمثلوا الشعب    

صحيحاً على وجه الخصوص في عراق صـدام ،         

نه لوى عنق السكان عن طريـق القتـل أو          أحيث  

 الكارزمية المهيبـة أو     تهكسب أي شخص بشخصي   

عات من الـسكان وبـذلك      بالقدرة على قيادة مجمو   

في كل هـذه الحـاالت ،       . يبعد التهديد عن حكمه     

كان يستغرق األمر سنوات عدة للـسماح بظهـور         

ومثـل هـؤالء     . قيادات جديدة من بين الـشعب     

الرجال والنساء يشعرون باألمان بما فيه الكفايـة        

وهم يطلبون للقيادة ، كانوا قد أصبحوا معـروفين         

كبيرة بما يكفي لكي    (س  لمجموعات كبيرة من النا   

، ثـم علـيهم     ) ينتخبوا لبعض المناصب الجديـدة    

إظهار قابليتهم على القيادة في األوضاع الجديدة ،        

وما كان يقترح هو الحاجة إلى فترة ثالث إلى ست          

سنوات من التحول السياسي خاللها تكون الـسيادة        

سـتقرت  إتخاذ القرار قد    إواإلدارة النهائية لعملية    

منـدوب   " وأفـضلها  -- قوة خارجية    عن طريق 

ل من األمم المتحدة إو مـا يماثلهـا ،           مخو "يسام

تدعمها قوات أمن دولية و منظمات غير حكوميـة         

لقد . ماهرة في إعادة البناء السياسية واالقتصادية       

نه عندما تتغيـر عمليـة      أأثبتت تجارب بناء األمم     

السيطرة على الحكومة من السكان األصليين بشكل       

ن النخب القديمة وأي شخص آخر يحمـل        إريع ف س

أن يسيطر على الحكومة بـشراء      من  السالح الُ بد    

  .أو إرهاب الناخبين

ن الخبراء في إعادة البناء بصورة عامة       إوهكذا ، ف  

دراج األصوات العراقية في عمليـة      إيحثون على   

 سلطة صـنع     بدون إخضاع    صنع القرار ، ولكن   

ـ  -- كما تبدو للعيان  أو  --القرار موعـة   مج ةألي

 وبدالً من ذلك ، يكون التركيز على إطار         .عراقية  

زمني أطول لبناء نظام سياسي جديد ينـشأ علـى          

مدى سنوات ، يمسك خالله بالسيادة تحالف دولـي        

قيادته األمم المتحـدة وال تفـوض الـسلطة إلـى           

الكيانات السياسية العراقية الجديدة إال عندما تصبح       

  )٢٤(.جاهزة

نت هذه نوايا بعض األمريكان في العراق ،         لقد كا 

كالً من وزارة الخارجيـة والـضباط       . إلى حد ما    

والعسكريون األمريكان وخصوصاً هؤالء الـذين      

 وشهدوا أفراد األمم لمتحـدة و  البلقـان خدموا في   

 -- وهم يعملون هنـاك   منظمات المجتمع المدني

بدءوا بتشكيل مجالس حكم محلية في أنحاء العراق        

كجزء من مثل هذا الفهم في بنـاء قابليـة الحكـم            
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والً قبل التحرك إلى مستوى المحافظة أو       أالمحلية  

نزعاج العـراقيين   إن  إوعلى أي حال ، ف    . الوطن  

عمـار  مسيرة إعادة اإل  من  واألمريكان واآلخرين   

 حمـد الجلبـي   أقترن برغبة   إبعد سقوط صدام قد     

ـ         ؤوحلفا نطن ه في رؤيته يعتلي السلطة ، قـاد واش

 وبدالً من السماح لعمليـة      .لإلصرار على التغيير    

التغيير من األسفل إلى األعلى تأخذ وقتهـا الـذي          

ختاروا إختصروا العملية و  إنهم  إتحتاجه للنجاح ، ف   

التغيير من األعلى إلى األسفل ، فكان مجلس جديد         

 يعمل مع الممثل    )وهو مجلس الحكم  (من العراقيين   

   )٢٥( . إلدارة البالد– بريمر –األمريكي بسلطة كاملة 

 وكانت هذه رغبة مزدوجة لوضع العراقيين فـي        

الواجهة األمامية وبذلك يتحملون مسؤولية أخطـاء       

 منها كان ال مفـر      اَبعض(عمار  ومشاكل إعادة اإل  

 في السلطة على الرغم مـن       الجلبي، ورغبة   ) منه

نه لم يستطع الحصول على مؤيدين في بغـداد إذا          أ

 إلى األعلى في عملية إعادة      ،  ى طريقة جبر عل أما  

   )٢٦(.البناء السياسي من األسفل إلى األعلى

ونتيجة لذلك ، شكلت الواليات المتحـدة مجلـس         

ن عضواً ومنحته   ي وعشر ةالحكم العراقي من خمس   

وعلـى أي   . عمـار   دوراً مهماً في قيادة عملية اإل     

 --ن عدم وجود الوقت الكافي لواشـنطن      إحال ، ف  

 لشخصيات شـعبية    -- خلق الظروف    ناهيك عن 

ن سلطة التحالف المؤقتة عينت     إأصيلة للظهور ، ف   

.  من القيـاديين العـراقيين المعـروفين لهـا          ٢٥

جـالل الطالبـاني    وبعضهم مثل القيادات الكردية     

،يمثلون فعالً دائرتهم االنتخابية ،     ومسعود البرزاني 

 ،  عبد العزيز الحكيم  اآلخرون مثل الزعيم الشيعي     

 بـالرغم   انوا على األقل محترمين في مجتمعهم،     ك

 ن يتكلمـو  كـانوا    إذا   من أنه اليمكن التأكد فيمـا     

ـ     . بالنيابة عنـه     نهم حتـى ال    إوأمـا األغلبيـة ف

 كان معظمهم مجهـوالَ   . يستطيعون االدعاء بذلك    

ستطالع لوزارة الخارجية إن سبعة     إوجد   .. تماماً

  أربعين بلمن ق  ، بما فيه الكفاية   معروفونمنهم فقط   

لديهم أيـة   الذين كانت   بالمائة أو أكثر من السكان      

فكرة عنهم ، سلبية كانت أو إيجابية ، في بعـض           

في .  كانوا مكروهين أصالً     الجلبيالحاالت ، مثل    

غير متساوي  الحظوظ ،     حاالت أخرى كان االختبار     

ألنهم لم يكونوا أكثر من قادة ميليشيات ، معظمهم         

 في مجلس الحكـم لهندسـة       ستغل منصبه إكان قد   

، ) والماليـة (ترتيب أمورهم السياسية والعسكرية     

لكي تصبح العضوية في مجلـس الحكـم تـذكرة          

ـ للسلطة السياسية لهؤالء الذين لم يكن لديهم         دون ب

  .  يذكر ئاَالمجلس شي

ن بذور معظم مشاكل العراق تكمـن فـي هـذا           إ

 لقد حدد مجلس الحكم العراقـي مـسار        . الترتيب

ومات العراقية التالية ، خصوصاً الحكومـات       الحك

.  الذي تبعه     وإبراهيم الجعفري  ألياد عالوي االنتقالية  

العديد من زعماء مجلس الحكم كانوا فاسدين بشكل        

ع ، وقد سرقوا من الخزينة العامة وشـجعوا         مرو

لقد وقّعوا صفقات     .أتباعهم ليسلكوا نفس الطريق   

. مة المنظمة   في الجري كان  مع أشخاص ، معظمهم     

  لقـد  . وهم في أجهزة األمن المختلفة      لقد بنوا ودس

ستعملوا اآلليات الحكوميـة إلقـصاء منافـسيهم        إ

 وقتصادي  إالسياسيين من الحصول على أي كسب       

 ،  الجلبيوخصوصاً  .. عسكري أو سلطة سياسية     

سـتعمله  إجتثاث البعث و  إالذي سيطر على برنامج     

بغية عدم المشاركة   ة  إلقصاء أعداد كبيرة من السنّ    

وألنهم كتبوا   . )٢٧ (في الحكومة العراقية الجديدة   

إلى ,لوا  هذه الوثيقة      فقد فص  أول دستور عراقي ،   
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على أساس مصالحهم وليس بالـضرورة      , حد بعيد 

ن قـانون اإلدارة     ، وأل  على أساس مصالح البلـد    

ـ          ن إاالنتقالية قد أصبح أساس الدستور الحقـاً ، ف

معه بعض المشاكل ، فقد تـرك       الدستور قد حمل    

، حيث إن المتفاوضين    الملفات الغامضة   العديد من   

لم يتوصلوا إلى إجماع بين ما يدفع إليـه قـانون           

  . اإلدارة وما هو أفضل للعراق فعالً 

والنقطة األخيرة هذه أثارت مشكلة أخرى نتجـت        

عن تشكيل مجلس الحكم العراقي وهي تهميش عدد        

ة المهمة ، وأهمهـا قطـاع       من المجتمعات العراقي  

إن مجلـس الحكـم      . العشائر السنية من الـسكان    

 نفسه يتضمن زعيماً قبلياً سنياً واحداً فقـط    العراقي

وهو من غير المحترمين على نطاق واسـع فـي          

ونتيجة لذلك ، كان السنة ينظرون إلـى        . مجتمعه  

مجلس الحكم العراقي كوسيلة أمريكية لتحويل البلد       

بـصورة   ,شيعة ، و قد أصبح السنة     إلى الكرد وال  

 في مجلـس الحكـم      اَقلقين  ألن  أعضاء    , متزايدة

سـتغلوا مناصـبهم  الجديـدة لـسرقة          إوأتباعهم  

 واألمـر   .وتوسيع سلطتهم السياسية واالقتصادية     

.. جتثاث البعث  إاآلخر المقلق للسنة كان من خالل       

.  المناصب الحكومية من أتباعه      الجميع صار يمأل  

هذه الستراتيجية قبل ذلك تنفذ من قبل السنة        وكانت  

وهكذا فقد أصبح الـسنة      . أنفسهم في زمن صدام   

أنهم في العراق الجديد سيضطهدون مثلما    بمقتنعون  

ى وقد غـذّ  . كانوا يوماً يضطهدون الشيعة والكرد      
   )٢٨(.تهام أكثر من أي شيء آخر،التمرد السني هذا اإل

 لبريمـر المؤقتة  ليس كل ما فعلته  سلطة التحالف        

 ، وعلى كل حال ، في تـشرين الثـاني           كان خطأَ 

٢٠٠٣       فـوا علـى      ، بدا إن بريمر وفريقه قد تعر

 الموجود فـي مجلـس الحكـم        "فرانكشتاين"وحش

الشيء الذي عارضه بريمر بـصورة      ..العراقي    

وكنتيجـة  لـذلك، فقـد       . غير مباشرة منذ البداية     

ة فـي إعـادة     كونوا فهماً جديداً للمساهمة العراقي    

عمار و تطوير القطاع السياسي العراقي ، سمي        اإل

وهو التأريخ الذي قُبل فيه     ,  تشرين الثاني  ١٥تفاق  إ

 تـشرين الثـاني     ١٥تفـاق   لقد وجهـت إل   . أخيراً

هذه االتفاقية كانـت    . نتقادات صحفية ال يستحقها     إ

صيغة معقدة جداً لتشكيل هيئة تشريعية وتنفيذيـة        

األسفل إلى األعلى للمؤتمرات    من خالل عملية من     

مت نها صـم  أوسبب التعقيدات هي     . التحضيرية

ستثناء المنفيـين غيـر المـشهورين وزعمـاء         إل

الميليشيات الذين جلبوا لهيكل السلطة مـن خـالل         

إنشاء مجلس الحكم العراقي وسمح لزعماء شعبيين       

حقيقتين أن ينُتخبوا للهيئـات الـسياسية الوطنيـة         

   )٢٩(.لجديدةواالقاليمية ا

ومن غير الواضح مدى نجاحه ، ولكنه كان جهداً         

ذكياً إلصالح الخراب الذي أحدثه إنـشاء مجلـس         

ن تعقيـده كـان     إولسوء الحظ ، ف   . الحكم العراقي   

جلـس الحكـم    في م هؤالء األعضاء   . سبب لعنته 

العراقي الذين يعلمون أنهم لن ينتخبوا فـي نظـام          

هم فـي   ئ مع حلفا  الجادبتمثيل حقيقي بدءوا العمل     

فـي   و .واشنطن وفي المنطقة الخضراء في بغداد       

الوقت الذي كان فيه زعماء الميليـشيات الـشيعية         

مرجـع التقليـد     ..  آية اهللا على السيستاني    تقنع

حتراماً لدى المسلمين   إالمطلق ، الشخصية األكثر     

الشيعة والزعيم الروحي للمجتمع الشيعي العراقي       

 الىمستندة    تشرين الثاني  ٥١تفاقية  إ لمعارضة   --

 نتخابات إها على   ئحتواإف على عدم    االدعاء المزي

مباشرة ، لذلك فهي غير ديمقراطية وهي مـؤامرة         

لمنع الشيعة من الحصول علـى مكـانتهم التـي          
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 ,ومن المحتمـل   ،   ونها في المجتمع العراقي   يستحقّ

 ربما لم يفهم االتفـاق      السيستانيإن  , إلى حد بعيد  

نظام المـؤتمرات التحـضيرية وسـمح       وتعقيدات  

لمختلف الزعماء اآلخرين في المجتمع الشيعي أن       

لوه إلى معارض ألنه كان تهديـداً لـسلطتهم         يحو

ـ      . الجديدة وثروتهم  ن معارضـة   إوالمأسـاة  ، ف

 و مكائد واشنطن كانت لعنة على إتفاقية     السيستاني

لقد كانت فرصة أمريكا المثلى      . يثانال تشرين   ١٥

ة النظام السياسي الخبيث الذي نـشأ عـن         لزحزح

   . ٢٠٠٣مجلس الحكم العراقي في صيف 

   النكران
. ولسوء الحظ ، لم تنته األخطاء عند هـذا الحـد            

فتراضات اإلدارة قبل الحرب سيئة فقد      إوكما كانت   

 فـرانكس نتيجة تجاهـل الجنـرال      كانت مأساوية   

الستقرار في البلـد وسـوء      الى ا لحاجة    اوقيادته  

اء سلطة التحالف المؤقتة وقد تجمعـت هـذه         أخط

المشاكل وكان هناك المزيد من اآلتي ، وهذه أيضاً         

ذات مكونات محرجة في مجمل المـشاكل التـي         

   .عمارتعرقل إعادة اإل

 ، أقنعت اإلدارة نفسها إلـى       ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤في  

بأن المشاكل التي تواجه العراق ليـست       , حد بعيد 

وبالوقت .  بها منتقدوها    يبالدرجة الكبيرة التي يدع   

الذي أدركوا فيه إن إعادة البناء قد تحولـت إلـى           

مطلب أكثر أهمية مما كانت عليه في السابق ، فقد          

ن مشاكل البالد بسيطة وواضحة ،      بأقنعوا أنفسهم   أ

.  المحددة البسيطة    لذا يمكن حلها بعدد من الخطوات     

قنعوا أنفسهم بأن حـل مـشاكل       أهم من ذلك ،     واأل

قتصادية أو  وإراق ال يتطلب أي قرارات سياسية   الع

عسكرية صعبة ، بغض النظر عن بعد األدلة عن         

نظرياتهم هذه ، فقد رفضوا قبول الحقائق والتخلي        

وعلى وجه الخـصوص ، خـالل       . عن نظرياتهم   

ــو اإلدارة إن  إ . ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ ــد موظف عتق

المشاكل التي يعاني منها العـراق كانـت تقريبـاً          

ستمرارهم إ بسبب التمرد العراقي الذي كان       بالكامل

يوجه إلى حد بعيد من قبل القاعدة ومن قبل عـدد           

وا  وقد أصـر    .قليل من شخصيات النظام السابق    

نتخابـات عادلـة وحـرة      إلتزام العراق ب  إعلى إن   

     ض شـرعية   لتشكيل مجلس تشريعي جديد ، سيقو

  زل  إن لم ت   – يفتاً به جانباً وبذلك تخ    التمرد ، منحي

  . جميع المشاكل–

 هذه األمور صحيحاً ،     ولسوء الحظ ، لم يكن أي من      

ن اإلصرار على إن جميع مشاكل      إوأكثر من ذلك ف   

بدالً مـن القـول إن       --البلد كانت بسبب التمرد     

 جميع مشاكل البلد كانت تساعد على تأجيج التمرد       

ـ  ،   ٢٠٠٥  أوائـل  و ٢٠٠٤ وخصوصاً عام -- ن إف

مليات القاعـدة والنظـام     التمرد كان يحمل على ع    

كانت الواليات المتحدة تركز جهدها فـي       . السابق  

ونتيجة لذلك ،   .األماكن الخطأ وعلى المشاكل الخطأ    

لم تفشل الواليات المتحدة فقط في إسـقاط التمـرد         

ولكن سمحت لبقية البالد أن تسقط بصورة فاعلـة         

تحت سـيطرة الميليـشيات الطائفيـة والجريمـة         

  . المنظمة

ء األعظم من هذا الفهم الخاطئ والقاتل يكمن       والجز

في كـٍل مـن     . ات العمليات العسكرية    يفي إمكان 

ــات     ــاب و عملي ــضة اإلره ــات مناه عملي

ن أفضل سبيل للعمل هو تغطية      إ ،   )٣٠(االستقرار

البلد بكامله بطبقة كثيفة من أفراد األمـن لحمايـة          

 –  بـل مـستحيالَ    –السكان وجعل األمر صـعباً      

 والميليشيات والمجرمين إليذاء السكان     لإلرهابيين

كانت هذه هي االستراتيجية التي حاول      . المدنيين  
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الجيش األمريكي أن يستخدمها في العـراق بعـد         

وعلى كل حال ، مع إن األرقـام        . الغزو مباشرة   

وتاريخياً كانـت تتطلـب     دائماً سهلة في الحرب ،      

نسبة تقريبية تقدر بعشرين رجل أمن لكل ألف من         

لسكان لضمان مثل هذا األمن فـي كلتـا حـالتي           ا

وحتى  . )٣١(عمليات مناهضة التمرد واالستقرار   

ما م أكثر   بيشمركة عنصر ٧٠,٠٠٠إذا ما قيل أن     

ـ  يتطلبه إستتباب األمن في كردستان ،      ن بقيـة   إ ف

 تقريباً  اَ عنصر ٤٥٠,٠٠٠أنحاء العراق تحتاج إلى     

ـ   ومن الواضح إنها      .لتحقيق هذه النسبة   ن سوف ل

 عنصر لتغطي كـل الـبالد       ٤٥٠,٠٠٠تصل إلى   

عندما ،   قادمة عدة سنوات لعلى األقل    ،بصورة تامة 

لـم تكـن    . ين  ئ من الجنود الكفو   اَ أكبر اَيتوفر عدد 

الواليات المتحدة يوماً راغبة في مشاركة أكثر من        

ئتالف لم يقدموا أكثـر      جندياً وحلفاء اإل   ١٥٠,٠٠٠

الحقيقـي  ن العـدد    إف ٢٠٠٦حتى   . ٢٠,٠٠٠من  

للجيش العراقي ممن يقدرون على المساهمة الفاعلة       

  – ٦٠,٠٠٠ ربمـا كـان بحـدود        في العمليـات  

٨٠,٠٠٠ .   

هذه الفجوة ، وحقيقة إن اإلدارة لم تكن لها النيـة           

لتوفير هذا العـدد الـذي تحتاجـه لتفعـل هـذه            

االستراتيجية ، وقد أصبح ذلك واضحاً لقادة الجيش        

وفيمـا  .  ٢٠٠٣ فـي    األمريكي في وقت متـأخر    

فأمـا أن   : يخص هذه النقطة ، فقد واجهوا خياراً        

ن في مناطق النـشاطات     ييركزوا جنودهم المتوفر  

اإلرهابية ليجربوا دفعهم خارجاً ، أو قد يركـزوا         

هذه القوات في و حول المراكز السكانية العراقيـة         

 .في محاولة لحمايتهم ضد المتمردين والمجرمين       

ـ       أ ولسوء الحظ ، ومع    ن إنه لم يكن غير متوقع ، ف

 ;تخذوا القرار الخطـأ   إن األمريكان   يالقادة العسكري 

  . ختاروا األسبق بدالً من األخير إقد 

 االنتقال إلـى    ،في الحروب التقليدية  يكون الهدف     

  الذهاب إلى العدو والتركيز علـى قتـل        والهجوم  

في .  ووضع العدو في حالة دفاع       "ني السيئ فراداأل"

 بظمنها عمليات مكافحة    --غير التقليدية   الحروب  

 تكون الطريقة الوحيـدة     --اإلرهاب واالستقرار   

البقـاء   :لكسب الحرب هي أن تقوم بالعكس تماماً        

معظم الوقت في حالة دفاع ، والتركيز على حماية         

وإيجاد مناطق آمنة يمكـن أن      " ني الصالح ألفرادا"

تصادي تجري بها العمليات السياسية واإلصالح االق    

ض الـدعم الـشعبي     وبهذا يقو  .. عمار إعادة اإل  و

العـسكريون األمريكـان     . "ني الـسيئ  ألفرادا"لل

 يرغبـوا وخصوصاً منهم في الجيش األمريكي لم       

العـدد القليـل مـن      . يوماً بالحرب غير التقليدية     

 كانوا مبعدين عن القـوات      ،الضباط الذين فهموها  

ـ    إالخاصة ونادراً ما     ز القيـادة   رتفعوا إلـى مراك

الذين تبوءوا المراكز العليا كانوا متعمقين       . المهمة

بمبادئ الحرب التقليدية ، التي كانت أيديولوجيـة        

بظمنهـا  . نها مطبقة عالميـاً     أالجيش  تؤكد على     

العمليات غير التقليدية ، حتى عندما تكون قـرون         

من التاريخ قد بينت بوضوح شديد إن هذه لم تكن          

  . مسألة مهمة 

 كانت قـوات    ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤كذا فطيلة فترة    وه

التحالف قد ركزت بصورة غيـر منتظمـة علـى         

 تدور حول المثلث السني وتحاول      وغرب العراق   

 كانـت النتـائج     والقبض على المتمردين وقـتلهم      

ن يرغبـون دائمـاً     يً ، ألن المتمـرد    أوال .كارثية  

لم يكن لهذه   . بالهروب للقتال ثانية في اليوم اآلخر       

مليات تأثير عملي على المتمردين عموماً والتي       الع
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أصبحت أقوى كلما أثارت هجمات األمريكان آكلي       

 المزيد من رجال القبائـل      بينلحم الخنازير العداء    

، ثانيـاَ .)٣٣(السنية وأقنعتهم بااللتحاق بالمتمردين   

بمرور وأقوى   وبسبب أن المتردين أصبحوا أقوى    

ائلـة للجـيش     على الرغم من األعمال اله     ،الوقت

األمريكي ، وبدأ العراقيون ينظرون بشكل متزايـد      

 مـع   نمر من ورق  عتبارها  إإلى الواليات المتحدة ب   

وأخيراً ، وبسبب إن    . مجموعة من النتائج الضارة     

القـط  العديد من قوات التحالف كانت تلعب لعبـة         

 مع المتمردين في مناطق مأهولة بالـسكان        والفار

أما بقيـة الـبالد فقـد        ،منتشرة في غرب العراق   

 وفي الحقيقـة كانـت     --جردت نسبياً من القوات     

هناك مساحات واسعة من جنوب العراق ال يـرى         

المرء فيها أثراً لقوات التحالف وال القوات العراقية        

 مما سمح للميليـشيات     --لساعات إن لم يكن أيام      

وحلقات الجريمة المنظمة أن تسيطر بالتدريج على       

. ورة والقرى في كل أنحاء العراق       المناطق المجا 

العديد من المشاكل الحالية ناتجة مـن الهجمـات         

المفاجئة للمتمردين على الشيعة والعنف المتنـامي       

--المتفجر للشيعة والـسنة والكـرد واآلخـرين       

الميليشيات ، والعنف الطائفي المتـصاعد بيـنهم        

  . جميعاً تُعزى إلى هذا الفهم الخاطئ 

 ٢٠٠٦أسوء ، فحتى قبل عـام       ومما جعل األمور    

ن مفهوم  بألم يكن العسكريون االمريكان يعترفون      

 في العـراق لـم      -- وتكتيكاتهم   --ستراتيجيتهم  إ

وعلى الرغم من النقد الكثير من الـداخل        . تنجح  

 أن  ،ن القوات المسلحة كانـت تجـادل      إوالخارج ف 

الفهم التقليدي للمهمة غير التقليدية ألمـن العـراق    

 -- وكان سيفشل بشكل ظـاهر     --سيفشل  بالتأكيد  

. ستراتيجيتهم  إبسبب رفض العسكريين التخلي عن      

 فقط ، عنـدما وصـل الليفتنانـت         ٢٠٠٦في عام   

 إلى بغداد ليتولى قيادة الفيـالق       جنرال بيتر جارلي  

هناك ، وضعت القيادة العسكرية األمريكيـة فـي         

بغداد خطط جادة لعمليات مكافحـة اإلرهـاب و         

لقد بـدأ   . معالجة المشاكل األمنية للبلد     االستقرار ل 

 "خطة أمن بغـداد   "صبح يعرف ب    أهذا الجهد بما    

التي رسمت لتركيز عدد كبير من الجنود العراقيين        

ستخدام تكتيك مناسب لتأمين    إوالتحالف في بغداد و   

 يسمح للجهود الـسياسية واالقتـصادية       ،العاصمة

  . وإعادة البناء أن تبدأ هناك 

ة ذكية ، وهي األولى التي كان يمكن        لقد كانت خط  

أن تكمل ما خططت له الحقاً ، ولكن عندما صدق          

 إال  جارلي ، لم يعط     ٢٠٠٦عليها أخيراً في صيف     

 جندي معظمهـم مـن الجنـود        ٧٠,٠٠٠حوالي  

ثم معظمهم من الـشرطة العراقيـة ،        .. العراقيين  

 ولـيس   --وهم األسوء فـي خـدماتهم األمنيـة         

وطلبه (وهو العدد الذي يحتاجه      تقريباً   ١٢٥,٠٠٠

وأكثر من ذلك ، فقد دعـت       ) بصورة غير مباشرة  

  إلى توحيد سلسلة القيادة العـسكرية        جارليخطة  

والمدنية مع عدد كاف من األفراد المدنيين لمجاراة        

نظرائهم من العسكريين األمـريكيين و المـدنيين        

 وثمة أمران آخران مفقـودان مـع        --العراقيين  

 ولكن الشيء من    --العراق منذ البداية    األسف في   

ـ     . هذا كان سيحصل     ن إوعند كتابة هذه السطور ف

 يبدو أنها تحقق نجاحاً حقيقياً فـي        خطة أمن بغداد  

حيـث التـشكيلة المختلطـة مـن        , جيوب بغداد   

الوحدات العراقية واألمريكية كانـت حاضـرة ،        

وكـذلك  . ولكنها تنجز القليل في األماكن األخرى       

 المحتمل أن تفشل نتيجة للفهـم البـسيط         يبدو من 
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والمتأخر لواشنطن فيما يخص إعادة بناء العـراق        

  . منذ البداية وحتى النهاية 

وعلى المستوى السياسي ، منذ بـدأت الواليـات         

 . ٢٠٠٥المتحدة بالفعل بتحسين أداءها قليالً منـذ        

 بريمـر  كسفير في بغداد عِقب      خليلزادكان تعيين   

نب المدني لجهود إعـادة البنـاء       على رئاسة الجا  

 جميـع   لخليلـزاد لم يكن   .  ملهماً   اَنها خيار أأثبتت  

 وربمـا ال   --المهارات المطلوبة لهـذا المركـز       

 ولكنه كان مفاوضـاً     --يستطيع أي مخلوق ذلك     

 .الحقائق األساسية الهامة جداً     رائعاً ، وقد فهم بعض      

نهاء نه ينبغي إعادة السنة إلى الحكومة إل      ألقد عِلم   

لقد عرف إن ترتيبات مـشاركة الـسلطة         . التمرد

وبذلك تكـون العناصـر     , الحقيقية ينبغي أن تخلق   

ة في العراق قد شاركت في دعم التركيبـة         يالرئيس

كما عرف إن الشعب العراقي يحتـاج       . الحكومية  

أن يزود باألمن األساسي والخدمات األساسـية أو        

 أمراء الحـرب    أن يبدءوا بدالً من ذلك بالعودة إلى      

وزعماء الميليشيات ونتيجة لذلك ، فقد عِمَل بعناء        

 الذي يمكن أن يحقق     المصالحة الوطنية تفاق  إلتنفيذ  

أول هدفين ويجعل من الممكن للحكومة أن تكـون         

الفهم العسكري األمريكي الجديد إلنجاز     شريكة في   

   .ث الالث

  .اَ خرافي اَهذا الجهد جهد  ن  إثبت  أعلى أي حال ، لقد      

المشكلة الناشئة من القرارات الخاطئـة لتـشكيل        

 هيئة  -- ٢٠٠٣مجلس الحكم العراقي بسرعة عام      

تنفيذ عراقية ، تدار في الغالب من قبـل أفـضل           

جـراء  وبهـذا اإل   --المعروفين للواليات المتحدة    

 إلـى األسـفل     –تكون قد ثبتت نظرة من األعلى       

 – للمصالحة السياسية بدالً من نظرة من األسـفل       

إلى األعلى التي مورست في الماضي فـي بنـاء          

 وبعد أن جـاءت      .األمم والتي كانت تبدو أساسية    

بالمنفيين وزعمـاء الميليـشيات إلـى الحكومـة         

وأعطتهم مواقع السلطة ، أصبح إخـراجهم أمـراً         

مستحيالً عملياً ، بل وأكثـر صـعوبة إلقنـاعهم          

ستغل زعماء الميليـشيات مراكـزهم      إ  .بالتسوية

تمرار وتوسيع سلطتهم ، على حساب كل مـن         الس

منافسيهم من خارج الحكومة ومن فـي الحكومـة         

   . المركزية نفسها

إن . ويمكن فهم المشكلة بصورة أفضل بهذا الشكل 

ما كان مطلوباً أكثر من أي شيء آخر في نهايـة           

 ،  ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ فصاعداً وأثناء عـامي      ٢٠٠٤

لعراقـي  هو األمن والخدمات األساسية للـشعب ا      

الكهرباء ، الماء ، مجاري صحية ، نفط ، فضالً          (

عن الرعاية الـصحية ، وفـي بعـض الحـاالت           

 مـارس زعمـاء الميليـشيات سـلطتهم         .)الطعام

باالدعاء باألحقية في مناطق من الـبالد التـي ال          

تستطيع الدوريات األمنيـة األمريكيـة العراقيـة        

ذلك عن  ثم إنهم بنوا دعماً شعبياً و     . الوصول أليها   

طريق توفير األمن والخـدمات األساسـية التـي         

وهم بذلك يتبعون ،    . عجزت الحكومة عن تقديمها     

 حـزب   وبوضوح ، النمط المستعمل بنجاح من قبل      

.  في األراضي الفلـسطينية      وحماس في لبنان    اهللا

إن أفضل طريقة للحكومة االتحادية لتخليص البلـد     

على توفير  من مشكلة الميليشيات كان كسب القدرة       

وعلى كل حال ، فمـع       . كل من األمن والخدمات   

إدارة زعماء الميليشيات للحكومة المركزية ، فليس       

لهم بالتأكيد المصلحة في الحصول على مثل هـذه         

القابلية ، ألن فعل ذلك قد يعنـي ضـياع قواعـد            

ن لهم كـل الـدوافع فـي    إلذا ف .سلطتهم الخاصة   

لحكومة لمكافئة  ستعمال مراكزهم في ا   إاالستمرار ب 
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أزالمهم ، والسرقة من األموال العامة بـأكثر مـا          

دونمـا  .. يستطيعون ويمنعون ذلك عن منافسيهم      

 . المهمة للدولة العراقية     لحاجاتباهتمام ولو بسيط    إ

التفاق مع  الى ا فتقارهم للدوافع   إوكذلك الحال ، في     

 خصوصاً مع زعمـاء     ،خصومهم بصورة حقيقية  

ن ذلك يأتي بهم إلى الحكومـة       العشائر السنية ، أل   

وتصل بهم إلى نفس أماكن السلطة والفساد ، وبذلك 

يتسببوا في تهديد سيطرتهم المتنامية علـى البلـد         

  . وموارده 

ـ     ؤ وزمال خليلزادلقد كافح    ر ه ضد هذا اللغز المحي

ن التحديات كانت هائلة ولـم يكـن        دون كلل ، أل   

ذاتـه  هناك إال القليل من العراقيين ممـن ينكـر          

ويكرس نفسه لسالمة وإنقاذ أمته والعمـل علـى         

 والكثير منهم ببـساطة      ، ستعادة قوتها إستقرارها و إ

, ملئ جيوبهم الخاصة كأفضل ما يكـون        بيأملون  

في  وهكذا ،     .بينما يمنعون منافسيهم من فعل ذلك     

الجانب السياسي فقد توصلت الواليات المتحدة إلى       

لجانب العسكري ،    ا الفكرة الصحيحة أسرع منها في    

ولكن األخطاء األولية لألفكار الخاطئة قد أوجـدت        

مجموعة ظروف جعلت من المستحيل تحقيق مـا        

   . كانوا يعرفون بأنها األهداف الصحيحة

   ستنتاجاتإ
الخالصة التي في أعاله تكشف  عن وجه العديـد          

من األخطاء االستراتيجية  التي حدثت في إعـادة         

ليس للواليات المتحدة أن    . ق  البناء األمريكي للعرا  

لقد كانت هناك إمكانات كبيرة . تلوم أحداً إال نفسها 

 حماقات ال ضرورة لهـا      أرتكبتلقد  . في العراق   

وحتى كتابة هـذه    . لسوق البلد إلى وضعه الحالي      

ن العراق يخوض   إف ،   ٢٠٠٦السطور ، في أواخر     

وهـو   . في التيار السريع لنهر األخطاء األمريكية     

 إن الزعمـاء الـذين      .ه بسرعة نحو الشالالت   يتج

وضعتهم الواليات المتحدة في السلطة في بغـداد ،         

لقابلية فقط ، بل حتى إلى الرغبة       الى ا ال يفتقرون   

وكما كان . بعد من ذلك أفي منعهم من الذهاب إلى 

ن نهاية هذه القصة في أيـدي       إف األمر في البداية ،   

يادة العراقية لن تنقذ    هذه الق . الواليات المتحدة كلياً  

لن يستطيع فعل ذلك إال تغيير درامـاتيكي        . البالد  

   . مثير في نظرة واشنطن لألمر

نه في كل  حاالت اإلخفاق الحكومي       أويمكن القول   

والحرب األهلية ، لم يـدرك المراقبـون للمـشهد          

جتـازوا  إوالخبراء في األماكن األخرى أنهم قـد        

لكارثة ال مفر منها   عندما تصبح ا  --نقطة الالعودة   

وإثناء كتابة هذه    .  إال بعد فترة طويلة من ذلك      --

السطور كان الموقف في العراق يبدو كئيباً ، ولكن         

قود المـرء   تي  تالزالت هناك مساحات من التقدم ال     

بكلمـة  . تجاه التفاؤل بأن ليس كل شيء قد فُقد         إب

أخرى ، إن األمر ال يبدو كأن نقطة الالعودة قد تم           

مـن الـضروري أن      ,وعلى أي حال     .يازها  جتإ

نها قريبـة منهـا بـشكل       أتدرك الواليات المتحدة    

على األقل  ال ينبغي أن تفترض الواليات        . خطير

 المتحدة إنها تستطيع أن تدير األمور مـن حولهـا         

  .لمدة أطول 
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 لهوامشا

 , بوالك. كينيث أم راجع ،األعمارجهود إعادة  وحراجة من أجل االطالع على تقويم المؤلف للصعوبة .١

جدير بالمالحظة أن .  ٤١٠ - ٣٨٧ص  ) ٢٠٠٢راندوم هاوس : نيويورك  ( مسألة غزو العراق:  العاصفة المهددة

بدالً من ذلك , كون فكرة تعقب سياسة تغيير النظام تن إعادة بناء العراق اليمكن أن إ: تية هذا الفصل يبدأ بالكلمات اآل

ومن المحتمل أن تكون الجزء األهم و األصعب . ستحضارات الواليات المتحدة إينبغي أن تكون عنصراً مركزياً في 

صالح ل تهديداً هائالً للمطاحة بصدام يزيإن اإل. نعاني نتائجه لعقود قادمة س ، وقد نكون نعيش نتائج ذلك ومن السياسة

 وألن العراق بلد حيوي في واحدة من أهم المناطق وأكثرها هشاشة في العالم ,، وعلى أي حالالحيوية للواليات المتحدة

، وما يعقب صدام له أهمية مساوية ، وسيكون من األخطاء المحزنة أن نزيل تهديد صدام من أجل خلق تهديداً آخر 

 .فنائهالعراق بعد هديد من و الت, جديد قد يكون مساوياً له في التحدي

لوال سلسلة طويلة من الحماقات  في العراق راالعماعادة إمكانية نجاح إتقديرات حول  الحصول على من أجل .٢

 الديمقراطية في إلحاللش النصر المضيع ، االحتالل االميريكي والجهد المشو:  دنالري دايمو أنظر .غير ضرورية

برنستون ،  ( الحرب وأخالقيات بناء البلد ، بَم ندين للعراق : لدمانينوح ف،  ) ٢٠٠٥يمزنيويورك تا, كتب  ( العراق

     حتالل العراقإولغزو لخفية القصة ا ، كوبرا ، غوردن وبرناردو ترينورمايكل ،  ) ٢٠٠٤تون سمطبعة جامعة برن

وأتحاد الجشع في مفقودة أرواح ة ، دية القتل، مليارات مضاع : لريكريستيان م. تي ،  ) ٢٠٠٦نيويورك ، بانثيون ( 

نيويورك ، ( أميركا في العراق  )يتغالقتل (، القتل  ، بوابة جورج باكر،  ) ٢٠٠٦بوستن ، لتل ، براون ( العراق 

  بعد الحرب  عمار ماإ إعادة  مهزلة داخل: ، فقدان العراقفيليبس. ألديفد  ) . ٢٠٠٥فارار ، ستراتوس وغيروكس 

نيويورك ( مغامرة أمريكا العسكرية في العراق : المهزلة  ، ركس. يإتوماس ،  ) ٢٠٠٥و فيتويس. بولدر ، سي أو ( 

  ) ٢٠٠٦وين بنغ

 ١٩،  ) ٢٠٠٦ حزيران ٢٤ حزيران ـ ١٤( إستطالع الرأي العام العراقي  : المعهد الجمهوري الدولي .٣

  ،٢٠٠٦تموز 

 http://www.iri.org/mena/iraq/pdfs/2006-07-18-Iraq%20poll%20June%20June.ppt, 
downloaded August 20, 2006, p. 4 

 في آيار فانتي فيز في اننهاوستسام بداية في مقالة كتبها الفي  بهذا الخصوص الذي ظهر تزيو وولفوتصريح .٤

 ، إن ما قاله تاننهاوس كان نقالً غير صحيحال  مقهستعملإالذي ) النص المقتبس(ن إ ف,حال ، وعلى أي ٢٠٠٣

تكزنا على مسألة واحدة رالحقيقة هو أن السباب عديدة تتعلق بيبروقراطية الحكومة االمريكية فقد أ( تز حقاً كان يووولفو

 هناك  كانامل بوصفها السبب الرئيسي ، ولكنيستطيع كل أحد أن يوافق على أهميتها وهي مسألة أسلحة الدمار الش

 هو أسلحة الدمار الشامل والثاني هو تأييد االرهاب والثالث هو الطريقة أحدها: على الدوام ثالثة أهتمامات رئيسية 

اً ن هناك أمراً رابعاً مهمأني أظن إنكم تستطيعون القول إاالجرامية في معاملة المواطنين العراقيين ، وفي الحقيقة ف

 ٨ العدد اندردستكلي يو(    تز حقاً ي ماذا قال وولفووليم كريستول، أنظر ) يتلخص في العالقة بين األمرين األولين 

   . )٢٠٠٣ حزيران ٩ ( ٣٨رقم 

ـ  تموز ١ رقم ٢٩٦أتالنتك مونثلي عدد ( إستطالعات الخروج  : ند مارك بوأنظر. تزيوالكلمة أيضاً لوولفو .٥

  ) .١١٤ ، ص٢٠٠٥آب 
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 لم تختلق جميع تقديرات االستخبارات اولكنهحرفت   قدن الحكومةإدعاءات عدد من منتقدي االدارة فخالفاً إل .٦

يران وروسيا والصين إستخبارات الواليات المتحدة وكذلك جميع الدول الغربية واسرائيل وإ إن مسؤولي .مريكية اال

بتعد عن هذا إوقد . امج أسلحة الدمار الشامل الخاصة به  قد أعاد بر٢٠٠٣كانوا مجمعين على االعتقاد بأن صدام في 

 فقد ,طبيعة الحالبو. عتماد لسبب أو آخر  وقد كان هؤالء في غير موضع اإل.التقرير عدد قليل جداً فقط من المحللين

عادة إ ببوشدعتها إدارة إي تها ببساطة لم تكن القضية ال ولكن, االستخبارات مخطئين في هذا االعتقاداكان مختصو

إن االدارة بالغت في نتائج  . عتقادات المحترفين في االستخباراتإالعراق بناء أسلحة الدمار الشامل بل بالعكس من 

كان القول أنه سيكتمل في ( الً فعااالستخبارات بالقول بأن العراق له صالت بالقاعدة وإن برنامج العراق النووي كان 

لك متن العراق سيأن محللي االستخبارات يعتقدون    م% ٩٠وكان . ووية في الحصول على قنبلة ن) غضون سنه 

 ) ٢٠٠٢كما هو وارد في تقديرات االستخبارات الوطنية الخاصة في ( أسلحة نووية في غضون خمس أو سبع سنوات 

              يالربول ب:  راجع حول هذه المسائل . ة من ذلك في مدة سنمكنتيعتقدوا بأن العراق سإولكن القليلين فقط 

. ث أم ي، كن ) ٢٠٠٥نيسان /  أذار ٢ رقم ٨٥عدد ( الشؤون الخارجية ) االستخبارات السياسية والحرب في العراق ( 

 )٢٠٠٤شباط / كانون الثاني  ( ١ رقم ٢٩٣أتالنتك مونثلي عدد ) لخطأ ؟ اجواسيس أكاذيب وأسلحة ، ما( بوالك 

     ستخبارات ماقبل الحرب وتقديراتها في العراق إوخ ، تقرير حول خبة لالستخبارات التابعة لمجلس الشيتاللجنة المن

اللجنة المنتخبة لالستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ ، تقرير حول إستخبارات  ) ٢٠٠٤ GPO. سي . واشنطن دي ( 

   بل الحرب، ومقارنتها بتقديرات ما قحول برامج أسلحة الدمار الشامل والروابط مع اإلرهابماقبل الحرب وتقديراتها 

  ) ٢٠٠٦ GPO. سي . واشنطن دي ( 

ولكن في وقت ,  في النهاية ضرورية ستكونكانت هذه هي أسبابي الخاصة في االعتقاد بأن حرباً ضد صدام  .٧

 كانت  أسلحة الدمار الشاملات القديمة  سنجد أن حجة النقاشفيستعادة النظر إب. دارة وطريقة مختلفة عما قامت به اإل

م لم يستعد هذه البرامج وربما كان يحتاج الى ثمان أو أثنتا عشر سنة للحصول على سالح نووي ولذا ألن صداخاطئة 

 في هذه النقطة فأي فوائد تنجم , على أي حال.تبقى سليمةالحجج وأعتقد أن سائر . يستبعد خطر أسلحة الدمار الشامل 

لية شاملة تسبب في تهديد االستقرار وتنتشر في نجرارالعراق الى حرب أهإعن معالجة هذه المشاكل لن تكون بقدر 

 الحصيلة النهائية لقيام الواليات المتحدة بغزو العراق فسيكون من المستحيل ي هه هذتإذا كان . يمنطقة الخليج الفارس

لة أو بصرف النظر عن كم كانت نبيآخر اَدعاء بأن الحرب قد أفادت الواليات المتحدة أو العراقيين أو أحدألي أحد اإل

 .رتكزت إليها إ الدوافع التي  ،دنيئة

 وقد ) ٢٠٠١ AEI .سي . دي . واشنطن (، دراسة في االنتقامزلرويايم كتبت مقدمة كتاب ولزيوم يج .٨

ر لتدمير مركز التجارة بالعقل المديقدم الحجج القوية على أن ..., الكتابتز ذكر أنويلفووأن و. حجتها فيها أوردت 

 بالتفصيل مايلرويزعميالً لالستخبارات العراقية ، وقد قام عمالء االستخبارات بمراجعة عمل  كان ١٩٩٣الدولي في 

 من قبل مختص مايلرويزدعاءات إمن أجل تقدير . في إدعاءاته  ليس غير واقعي فقط بل هو خاطئ أيضاً هنأووجدوا 

)  المؤامرة المفضلون للمحافظين الجددا، منظرومحرضون نظريون  ( غنريببيتر  أنظر ،باالرهاب يركن الى تقديراته

  .  ٢٠٠٣ كانون أول )شهرية واشنطن (، واشنطن مونثلي
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حول االدلة المتوفرة قبل الغزو حول وجود وعدم وجود عالقة بين صدام والقاعدة وتقرر أنه ليس هناك من  .٩

 ، ٢٣ – ٢١لعاصفة المهددة ص  ، ابوالكو ) سياسة االستخبارات والحرب في العراق  ( ربيال: عالقة ملموسة أنظر

١٥٨ – ١٥٣.  

  ,كسيور . ٤٩٦ – ٤٥٧ وبخاصة ٢ ، كوبرا غوردون و ترينورحول ذلك أنظر على وجه الخصوص  .١٠

  . ٢١٥ – ٨٥وبخاصة ص , الفشل 

 عن سؤال حـول مهمـة        بوش  أجاب ٢٠٠٠ الرئاسية لسنة     الحملة   الثانية في في الحجة    , سبيل المثال  على .١١

. كمن الخطأ في المهمة منسانية ثم تبدلت وأصبحت مهمة بناء بلد وهنا       إفي الصومال أنها بدأت كحملة      الواليات المتحدة   

أن أعتقد  . أعتقد أن جنودنا يجب أن يستخدموا لخوض الحرب وكسبها          . نتيجة لذلك فقد دفع شعبنا الثمن       . المهمة بدلت   

لك من أفضل مصالحنا ولكن في هذه الحالة كـان األمـر            يستخدموا لالطاحة بالدكتاتور عند ما يكون ذ      جنودنا يجب أن    

 ٢٠٠٠ تـشرين األول     ١١لجنة المناقشات الرئاسية    .  في هايتي ولم أكن الؤيد أياً من ذلك          هوكان األمر نفس  . بناء بلد   

 مناقشات غور وبوش الرئاسية الثانية

http://www.debates.org/pages/trans2000b.html, downloaded, August 22, 2006 

          من جي غارنر مقابلة مع الجنرال ١٠٥ – ١٠٤ وبخاصة , ، الفشلكسير:  سبيل المثال علىأنظر  .١٢

  .٢٠٠٣ آب ٢٣،) الحقيقة ، الحرب والنتائج ( 

 نيسان ٩نيويورك تايمز ، ) نشاء قاعدة ما بعد الحرب فريق الواليات المتحدة يصل العراق إل( .جين بيرلز .١٣

٢٠٠٣ .  

 مع أثنين من ت وكنجي غارنرمدة قصيرة قابلني الفريق العسكري لـ   وقبل الغزو ب٢٠٠٣في ربيع  .١٤

وعلى الرغم من أن أعضاء فريق غارنر . الخبراء في القوات المسلحة العراقية لالستعانة بمشورتنا حول القيام بمهامها 

وقد صدمنا الجهل الذي ينطوي علية التخطيط الذي ) كما أعلنوا ( نهم لم يكونوا خبراء في العراق إنوا أكفاء جداً فكا

لم لهم وأنا أتذكر سوقد أخبروا أن أكبر تحد لهم هو التهيؤ للقطعات العراقية التي سوف تست. زودتهم به وزارة الدفاع 

 محظوظين جداً أن كانت هذه هي النتيجة وأن المقاتلين العراقيين اسوف يكونو أنهم ،نا أخبرناهم أنا وواحد من رفاقيّأ

قناع هؤالء المقاتلين بالرجوع الى ثكناتهم إن أكبر تحد أمامهم هو إطالق النار ولذا فإلن يذهبوا الى منازلهم عند بدء 

 . حيث يتم التأكد من أنهم عديموا الحركة هناك 

 أتالنتك مونثلي الوالية الحادية والخمسون ؟ جيمس فالوس أنظر أيضاً ٢فضالً عن المذكور في الهامش  .١٥

كانون  ( ١ رقم ٢٩٣عميان في بغداد أتالنتك مونثلي عدد :  ، وجيمس فالوس ٢٠٠٢ تشرين الثاني ٤ رقم ٢٩٠عدد 

 . ٢٠٠٤شباط / الثاني 

 ، تكتيكات ودروس  ، ستراتيجية الحرب في العراقوني كوردسمانطأنحول مسألة الحرب نفسها أنظر  .١٦

 والميجر جنرال روبرت يراوم ، نمسالي و٢ ، كوبرا غوردون وترينور ) ٢٠٠٣ بريغر  CTويستبورت. ( عسكرية 

 تسيغ ونبي ) ٢٠٠٣ردامطبعة جامعة هارف ,ابن ، بلكتسج ، مساشوسيكمبر( حرب العراق ، آر. جي،  زلسكي. أتش

  .٢٠٠٣ام تبان) نيويورك ( بالفرقة البحرية األولى ى بغداد التقدم ، االستيالء عل : سمث. راي ألوالجنرال 
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جون  ، زنيبجميس دو: حول السجل المقارن حول الواليات المتحدة واالمم المتحدة في بناء البلدان أنظر  .١٧

دور  : تملسينا نغاأسوانغر و. راشيل أم ، أندرو راثمل ، رولي الل ، جونس. سيث جي  ، رينككيث  ، ك غيناجي م

جونز ، كيث . جي  س دوبنز ، سيثجيم  ،) ٢٠٠٣اند  رسانثا مونيكا( مانيا الى العراق يركا في بناء البلدان من الأم

دور االمم المتحدة في بناء البلدان من الكونغو الى : تملسينا  شك و أنغاتيل ، ريتشارد تلستأندرو راثمل ، بريت : رين ك

  . )٢٠٠٥ راند  () سانتا مونيكا ( العراق 

ئر أفراد  وقبل أسابيع من الحرب في العراق دعيت لقضاء مابعد الظهر مع ضباط وسا٢٠٠٣في ربيع  .١٨

هاتان الكتيبتان المدنيتان المكرستان للذهاب الى .  في جيش الواليات المتحدة ٣٥٤ ، ٣٥٢كتيبتي الشؤون المدنية 

 أي دعم من وزارة الدفاع حول الخبرات المتصلة عمار ولكنهما ذكرتا أنهما لم تحصال علىالعراق من أجل إعادة اإل

حاول أن أوفر مالم تستطع توفيره أ بوصفي مواطناً عادياً لكيوقد دعوني . بالعراق والتعلمان ما تتوقعان عند ذهابهما 

 ة عديد مراتك هو أني سئلتاواحد من االشياء الكثيرة التي سببت لي الصدمة في مابعد الظهر ذ. سلسلة مراجعهم 

عمار وهو ما كانوا يعدونه غاية في ظمات غير الحكومية في إعادة اإلنعما إذا كنا سنتلقى دعماً من االمم المتحدة والم

: وما سمعته منهم مراراً وتكراراً كان . ويصدق هذا أيضاً على أولئك االشخاص الذين خدموا في البلقان . االهمية 

ما فعلناه في البلقان هو أننا كنا صلة وصل بين االمم المتحدة والمنظمات ستكون االمم المتحدة معنا ، صحيح ؟ إن كل 

االمم المتحدة والمنظمات غير  ( أما هم  نحن النعرف كيف نعيد بناء بلداً. غير الحكومية وقوات حلف شمال االطلسي 

 . نهم يعرفون إف) الحكومية 

 ، مركز سابان ١الورقة رقم . تحليالت . عراق تقرير إعادة البناء في ال. بعد صدام  : بوالك. مأكينيث  .١٩

  . ٢٧ ص ٢٠٠٤ز ، كانون الثاني في غنيلسياسات الشرق االوسط في معهد بروك

.  العراق يعتقد أن النية تتجه الى بيع الشركات المملوكة من قبل الحكومة علىالمطلع  . أندروز. دموند ألإ .٢٠

الواليات المتحدة . بيع العراقيين ، بيع العراق  ( جي آرغ نيل كن . ١٣ A ص ٢٠٠٣ حزيران ٢٣نيويورك تايمز 

 تشرين االول ٢٨وول ستريت جورنل ) . تضغط لجعل الشركات في الصف ، المتشككون يحذرون من عدم االستقرار 

 .  ٤ A ، ص ٢٠٠٣

من أجل سنتي في العراق ، الصراع  : مالكولم ماك كونيل مع بول بريمر. أل:  أنظر بريمرمن أجل رواية  .٢١

  ) .٢٠٠٦نيويورك ، سيمون وشتر ( بناء مستقبل لألمن 

 أعترف بأن حل الجيش كان غلطة ألنه لم تكن هناك برامج وهو لذلك جعل الكثيرين من الرجال جي غارنر .٢٢

مكن أن درالية ييالف(  فريدبرغ . جيسدني .  سبيل المثال علىأنظر .العراقيين مطلقين في الشوارع دون موارد تدعمهم

 .) ٢٠٠٤ شباط ١٤ ( ٧ رقم ٣٦، مقابلة مع جي غارنر ناشنال جورنال ، عدد تعكس مسار الحرب االهلية في العراق

  .١٢بعد صدام ص  : كالبو .٢٣

أندرو  ، الل رولي ،جونز. سيث جي، كيث كرين ، مك غين. جون جي ، جيمس دوبنز: حول ذلك أنظر  .٢٤

 راندسانثا مونيكا (     العراق إلى المانيا ور أميركا في بناء البلدان من  د،ملسينا تأنغا، م سوانغرأراشيل ، راثمل

روبرت  و فورمان -يوهانا مندلسون، يبا كروكرثشبا ، فردريك بارتون ، جون هامر ، و٢١٠ ـ ١٨٤ص  ) ٢٠٠٣
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 ١٧.تيجية والدوليةات الستراــــ، مركز الدراس)نظرة ميدانية وتوصيات . إعادة بناء العراق بعد الصراع  . ( أور

  . ٢٣ ـ ١٦بعد صدام ص : ك ال ، بو٤٠٩ ـ ٤٠٦ ، العاصفة المهددة ، ص كالبو ٧-٤ ص ٢٠٠٣تموز 

  . ٢٣بعد صدام ص  : كالبو .٢٥

دينا سملتز اقية في ة مختلف الشخصيات العري أنظر معطيات االستطالع حول شعبالجلبيحول عدم شعبية  .٢٦

  .٢٠٠٣ تشرين االول ٢١وزارة الخارجية االميركية ) العراقي تحليالت الرأي العام  ( وجودي ناتشتوي

http://www.cpa-iraq.org/government/political_poll.pdf p.8 

  .ول السياسي حتى على مقعد واحد  في الحص٢٠٠٥نخابات كانون االول إفي / الجلبي فقد فشل حزب,وفضالً عن ذلك

  . ١٥ ـ ١٤ ، بعد صدام ص بوالك .٢٧

 بوابة رباك )٢٠٠٦يكا ، نيويورك مطبعة جامعة كورنل ثأ( التمرد ومكافحة التمرد في العراق ،  أحمد هاشم .٢٨

 الشعب العراقي في ظل الحرب االميركية ، ، ، الليل يقتربوني شديدطأن . ٤١٧ ـ ٤١٥ ، ٣١٢ ـ ٣٠٨ص القتل 

   . ٣١٥ ـ ٢٧٩ ، ٢٤٤ ـ ٢١٩لى وجه الخصوص ص ع

  .٢٤ ـ ٢٠ بعد صدام ص  بوالكأنظر .٢٩

عملية االستقرار هي العمليات التي توظف من أجل التعامل مع بلد فاشل ، بلد خرج لتوه من صراع  .٣٠

الفاشلة ونتيجة لمشكالت عراق مابعد الحرب التي بضمنها الدولة . عسكري هائل أو كارثة طبيعية أو ظروف مشابهة 

 . ن كل العمليات ضرورية للنجاح في العراق إن الشعب الذي صدمته الحرب والتمرد فإف

 ن ماإ ف,وفي الحقيقة. أو أخرى هي التي ذات عالقة وقد حاول العديد من المعلقين وأخطأوا ، أن يجادلوا إن واحدة 

من أجل مناقشة أطول حول . يه األمرين موجودين يجعل العراق يشكل تحدياً بهذا الحجم هو أننا أوجدنا موقفاً جعلنا ف

: المجموعة الخاصة بالسياسة العراقية في مركز سابان لسياسة الشرق االوسط  , بوالك. مأكينيث هذه المسألة أنظر 

مركز سابان لسياسة الشرق االوسط في فريد . ستراتيجية حديث الميركا في العراق : في الوقت المناسب تحول 

   .٢١ ـ ٩ ، ٣ ـ ١ ص ٢٠٠٦شباط . ز ينغبروك

كاليف  ، ٢٠٠٤ ، حزيران راندواشنطن دي سي ( التمرد ومكافحة التمرد في العراق ،  : بروس هوفمن .٣١

. يتجيمس  ٠٩٠ص )  ٢٠٠٥آيار ـ حزيران ( يو ف رييمليتر) فضل الطرق في مكافحة التمرد أ : سب. يآ

، متاح على الشبكة  )٢٠٠٣صيف  ( راندر ــــستقرار ، تقري النصر ، الحساب المؤلم لعمليات اال عبءكوينليفان

 ـ ٥٦ص  . ١٩٩٥شتاء . يتر مبارا) متطلبات القوة في عمليات االستقرار (          كوينليفان. يتجيمس وكذلك . 

) جيش وشرطة (سقرار أي بلد يحتاج بصورة تقديرية الى عشرين فرداً أمنياًإ أيضاً أن تأمين كوينليفانوقد أظهر  . ٦٩

  . COINلكل الف من السكان ، كما تحتاج الى ذلك عمليات 

                سماندكور. وني أتشطأن أنظر ٢٠٠٦حول المشاكل التي تجابه القوات المسلحة العراقية من  .٣٢

 ، كالبو،  ٢٠٠٦ آب ٢٣ مركز الدراسات الدولية والستراتيجية ، ٢٠٠٦ التحديث في صيف :تطور القوات العراقية( 

 .  ٤٧ ـ ٤١في الوقت المالئم ص تحول 
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ن التكتيكات الرديئة كانت شديدة في ضررها لجهود الواليات المتحدة في مكافحة التمرد إمن عدة وجوه ف .٣٣

 ـ ١٣بعد صدام ص  : بوالكمن أجل مناقشة أوسع لهذه القضايا أنظر . وكذلك في خلق مفاهيم ستراتيجية غير مالئمة 

   . ٤١ ـ ٢٨وقت المناسب ص في التحول  : بوالك ، ١٦


