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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
الذي هو معقل موقع معهد المشاريع األميركي  منشورة في  مقاالت مهمةربعأل العدد ترجمة في هذا

  .وعقله اإلستراتيجيي الواليات المتحدة اآلن الحاكم فمن معاقل الخط 

  :في هذه المقاالتوفي ما يلي أهم األفكار الواردة 

وجود االمريكان ضمن الهجوم على المحمداوي اسهم فقط في وضع اسفين بين واشنطن والناس 

  الذين رحبوا في البداية بالمحررين االمريكيين قبل انحراف سياسة االحتالل

  

. ود المبذولة الخماد العصيان الناشيء نقضت سلطة االئتالف قرار اجتثاث البعث وكجزء من الجه

  ففي الفلوجة اعطيت القيادة الى لواء بعثي سابق

  

فالح هو ابن رئيس اركان الجيش ابان حكم صدام ،وضابطا في المخابرات المركزية وفق معلومات 

  من العديد من العراقيين 

ات رفض النقيب اصدار تصاريح حمل السالح لسياسيين شيعة قبل اقل من شهر من االنتخاب

 وحراسهم مع ان السفر بدون سالح يمثل خطر متوقعا خاصة للعناصر التي تمثل اهدافا لالغتياالت 

  

ففي الوقت الذي عين فيه اياد عالوي رئيسا . العراقيون الشيعة أحسوا باالهانة مرة اخرى 

 الموعودة وكانها مفتاح االمن في العراق الجديد ، لكن للوزراء وهو بعثي سابق اذاع خطته

عند المقارنة، . الحقيقة المحزنة هي انه ثالثة بالمئة فقط من المخابرات الجديدة هم من الشيعة 

  خالل حكم صدام كان الشيعة يمثلون خمسة بالمئة من هيئة المخابرات

  

ضو سابق في المخابرات اعلن انه شخصيا القائد محمد عبد اهللا الشهواني نفسه هو بعثي سابق وع

ولم ينتهج سياسة مقاومة وقمع الضحايا ايام استبداد صدام . يصادق على انضمام اي من الشيعة 

  فقط ولكنه  عمل للمخابرات البائدة ايضا

  

الهيئات الديبلوماسية ومجلس االمن القومي االمريكي يشبهون أياد عالوي على إنه حامد كرزاي 

لقد إستمال . عالوي وعد باالمن لكنه أوصل إلى انفالت االمن. كنه برهن إنه شيء آخر العراق ل

ومستشارة االمن القومي كونداليزا رايس ) جورج تينيت( السابق CIAإليه بريمر ورئيس 

  بإسماعهم مايودون سماعه أكثر من إخبارهم مايحتاجون سماعه
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 قائمة االئتالف ١٦٩ن يتحدثون عن اختيار القائمة ليس فقط شيعة الجنوب بل الكثير من البغداديي

  الوطني العراقي

  

بعض العناصر . القليل من العراقيين إن وجدوا قالوا إنهم سيدعمون عالوي وقد خيب أملهم 

المناصرة للبعث ربما تنال استحسان الملك عبد اهللا ملك االردن او رضا الرئيس السوري بشار 

   أمن العراقاالسد لكن سياستهما التدعم

  

هل ان  قتال االرهابيين في العراق قلل من احتمال قتالهم في الواليات المتحدة االمريكية ؟  انها 

   آخر ولكن التحليالت الدقيقة ال تؤيد هذا الرأي١١/٩فكرة تروق المة الزالت قلقة من 

  

  ان اندفاع العمليات االرهابية لم ينخفض ابداً منذ غزو العراق

  

الذي ينظر الى انتشار اسلحة الدمار " الحرب العالمية على االرهاب" هو جوهر االعتقاد بـان هذا 

من االتحاد " ويمكن القول ان  الدول المستقلة. الشامل وتزايد حدة االرهاب باعتبارهما تهديداً واحداً

والتخاطر والتي ترفض استعمال االسلحة الذرية والتقليدية االخرى بنفسها " السوفياتي السابق

بردود افعال انتقامية هذه الدول مستعدة لتسليم مثل هذه االسلحة لالرهابيين وهؤالء بدورهم 

  يستعملونها ضد االهداف االمريكية

  

 ان  التغيير الجذري في الموقف السياسي للشرق االوسط من بلدان هاوية وطغاة فاسدين الى 

اء توني بلير هي وحدها التي تساعد الواليات تحالفات مستقرة ديمقراطية يتصورها رئيس الوزر

وطبقاً لهذا الخط في التفكير فان التغير السياسي الذي حدث بالقوة . المتحدة على دحر االرهاب

  المسلحة في العراق قد ينتشر من بغداد الى دمشق، طهران، الرياض،القاهرة وما بعدها

  

  لنظام البيروقراطي االمريكي في زمن السلملقد اظهر العراقيون قدرتهم على التحرك اسرع من ا

  

لقد قيل لي من قبل احد القادة ان بامكانه طلب شاحنات بواسطة مواطن عراقي واستالمها من تركيا 

  ومن ثم تسليمها الى الشرطة العراقية اسرع من القيام باالعمال الكتابية لشرائها من بغداد

  

  بر وليس أقلكان بريمربحاجة الى مرونة اكثر وسلطة اك
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 ر

  معهد المشروع االمريكي البحاث السياسة العامة 

  انصتوا للعراقيين

  **ن يميشيل روب: بقلم 

   ٢٠٠٥ كانون ثاني ٧الجمعة 

العاشرة والنصف صباحا في بغداد الموافـق       

الثالث من شهر كانون الثاني ، وحـدة مـن          

الحرس الوطني العراقي يرافقها مجموعة من      

ية االمريكية اقلعت الى مركز     العناصر النظام 

  .قيادة المحمداوي في حي الجامعة في بغداد 

ابـو  (يعرف المحمداوي لدى العراقيين باسم      

وشــهرته لــدى العــراقيين الــشيعة ) حــاتم

، هتـف لـه اهـل       ) روبن هود االهوار  (كـ

العمارة بشدة ابان حكم صدام حيث قاد مقاومة        

شيعية عنيدة قامت بتـدمير ونهـب الفـرق         

زبية ومواقع قيادات البعث فـي المنطقـة        الح

وهو احد اعـضاء    . وحمت قيادات المعارضة  

مجلس الحكم االنتقالي وهو االن ينتمي الـى        

المعروفـة  قائمة االئتالف الوطني العراقـي      

بقائمة تحالف الشيعة المدعومة من قبل آية اهللا        

  .العظمى السيد علي السيستاني 

راقيـة مـن    عندما اندفعت القوات المسلحة الع    

وقـف  أالحرس الوطني نحو بيت المحمداوي      

ن كان يعرف   إلوه  أحراسه قائد المجموعة وس   

  :ابو حاتم ؟ فاجاب 

يامـا كـالجحيم    أنه أراني   إ… عرفه  أبالطبع  

 ١٤الفرقة   (١٤عندما كنت ضابطا في الفرقة      

رسـلها  أهي الوحدة العراقية المسلحة التـي       

عة في صدام لتصفية الحسابات مع مقاومة الشي     

  ) . االهوار الجنوبية

الحرس الوطني الذين اليحملـون تـصريحا       

قانونيا تقدموا لتفتيش وتخريب بيت ابو حـاتم        

ماقام به البعثيون السابقون من     . قبل مغادرتهم   

. عنف في مواقع االمريكان كان بال مـسوغ         

فليس جميع افراد الحرس الوطني فاسـدون ،        

تعهدوا بقطـع   العديد منهم قاتلوا في الفلوجة و     

دابر البعثيين واالرهابيين الذين ارهبوهم هـم       

لكن بعض عناصر النظام السابق     . وعوائلهم  

وجـود  . شوهوا سمعة الفـصائل الداخليـة       

االمريكان ضمن الهجوم علـى المحمـداوي       

اسهم فقط في وضع اسـفين بـين واشـنطن          

والناس الذين رحبوا في البدايـة بـالمحررين        

  .اف سياسة االحتالل االمريكيين قبل انحر

االمريكان والعراقيين موافقون   : كال الجانبين   

على ان نقص االمن هو مـشكلة العـراقيين         

ولكنهم اليتفقون على كيفيـة حـل       . الرئيسية  

العديد من العراقيين اشتكوا من عدم      . المشكلة  

 ٢٠٠٤فـي نيـسان     . اكمال اجتثاث البعـث     

ان وكجزء من الجهود المبذولة الخماد العصي     

الناشيء نقضت سلطة االئتالف قرار اجتثاث      

ففي الفلوجة اعطيت القيادة الى لواء      . البعث  

تتزايد شهريا اعـداد الـسيارات      . بعثي سابق 

المفخخة المتفجرة في القطر ، تقريبـا بنـسبة      

 بالمئة عند رفع الحصار عـن الفلوجـة         ٨٠٠

  .وانشاء لواء جنود فيها 

ا الخـاص   حين ارسلت االمم المتحدة مبعوثه    

االخضر االبراهيمي عـين رئـيس سـلطة         

االئتالف بول بريمر فالح حسن النقيب وزيرا       

فالح هو ابـن  للداخلية في الحكومة العراقية ،    

رئيس اركان الجـيش ابـان حكـم صـدام          
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،وضابطا في المخـابرات المركزيـة وفـق        

   .معلومات من العديد من العراقيين

لنقيب قبل اقل من شهر من االنتخابات رفض ا       

اصدار تصاريح حمل السالح لسياسيين شيعة      

وحراسهم مع ان السفر بدون سـالح يمثـل         

خطر متوقعا خاصة للعناصـر التـي تمثـل         

  .اهدافا لالغتياالت 

. حسوا باالهانة مرة اخرى     أن الشيعة   والعراقي

ففي الوقت الذي عين فيه اياد عالوي رئيـسا         

 للوزراء وهو بعثي سابق اذاع خطته الموعودة   

، لكـن   وكانها مفتاح االمن في العراق الجديد       

الحقيقة المحزنة هي انه ثالثة بالمئة فقط مـن         

عنـد   . المخابرات الجديدة هم مـن الـشيعة      

المقارنة، خالل حكم صدام كان الشيعة يمثلون       

  .خمسة بالمئة من هيئة المخابرات 

القائد محمد عبد اهللا الشهواني نفسه هو بعثـي         

ي المخابرات اعلن انـه     سابق وعضو سابق ف   

. شخصيا يصادق على انضمام اي من الشيعة        

ولم ينتهج سياسة مقاومة وقمع الضحايا ايـام        

استبداد صدام فقط ولكنه  عمـل للمخـابرات         

  .البائدة ايضا 

روبونتي غجون ن . يضا  أستمر  إالقمع السياسي   

سفير الواليات المتحدة لدى العراق رفض ان       

 ربما لم ينجو الجلبي     .يلتقي مع احمد الجلبي     

من معركة العمالة المزدوجة فـي واشـنطن        

ولكن برز في الـساحة الـسياسية العراقيـة         

عنصرا قياديا في قائمة السيستاني التي تـضم        

. مرشحين مـن الـشيعة والـسنة والكـرد          

ــي ـ والديبلوماس ن ون االمريكــان والمحللـ

ن قد يوافقون على اسلوب القمع      واالستخباراتي

ن قالوا انه متهجم فظ ويفتقر      واقيهذا لكن العر  

  .الى الحنكة الحرفية 

الهيئات الديبلوماسية ومجلس االمن القـومي      

االمريكي يشبهون أياد عالوي على إنه حامد       

. كرزاي العراق لكنه برهن إنه شيء آخـر         

عالوي وعد باالمن لكنه أوصل إلى انفـالت        

 CIAلقد إستمال إليه بريمر ورئـيس       . االمن

ومستـشارة االمـن    ) ورج تينيـت  ج(السابق  

القومي كونداليزا رايس بإسماعهم مـايودون      

  .سماعه أكثر من إخبارهم مايحتاجون سماعه 

كل يوم يشعر العراقيون بانعدام االمن ، لكـن         

المطاعم تفتح ابوابها والتجارة تواصل نشاطها      

العراقيون متـوترون ، الـشرطة توقـف        . 

االرهابيين السيارات احيانا الجل التفتيش عن      

شوارع بغداد الرئيـسية    . واحيانا لمساعدتهم   

كفوهة بركان نتيجـة الـسيارات المفخخـة         

االمريكـان يرعبـون النـاس      . واالنفجارات  

 سيارة تقترب منهم اكثر     ةباطالق النار على اي   

 ياردة بـضجيج عجالتهـم عنـدما        ١٠٠من  

 ميـل   ٣٠يمرون خالل شوارع بغداد بسرعة      

  .في الساعة 

ت في حرب المـدن فـي دوشـنبه         عندما كن 

بالقرب مـن طاجكـستان تعلمـت تجاهـل         

سـمع  أحذر عندما   أاالطالقات النارية ولكني    

في منطقة المنصور فـي بغـداد    . الرد عليها   

اليستطيع السكان سماع المناوشات الليلية فقط      

يضا انفجارات قـذائف الهـاون التـي        أولكن  

 حد العراقيين الذين هربـوا    أ... حيانا  أتحدث  

حديثا من الموصل تحدث عن رؤية صبي في        

الخامسة عشرة من عمره يلوح بيده بشدة فـي     

  .الشارع الرئيس متوعدا بان البعثيين عائدون 
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نعـدام  إمتعهدي االمن الخاص شجعوا جـو       

صبحوا سيئي الـسمعة بـسبب      أالقانون ، لقد    

حـد  أ. تهديداتهم واطالقهم النار في الطرقات      

طالقـات  إق ثالث   مسؤولي االمن الخاص اطل   

حد الحرفيين الشيعة متوسـطي العمـر       أعلى  

كنت قد قابلته قبل سنة في الكاظمية التي تمثل         

انـه  . واحدة من المواقع االسالمية المقدسـة       

ن مدير عام في احد الوزارات ، انه اليعلم         اآل

لماذا اطلقوا النار عليه لكنـه يعتبـر نفـسه          

قد محظوظا الن االطالقات التي صوبت نحوه       

ما متعهدي االمن الذين اطلقوا النار      أ. خطاته  أ

عليه فلم يكلفوا انفسهم عناء الوقوف واليوجد       

  .حد يوصل اليه شكواه أ

تتزايد تـصريحات شخـصيات ديبلوماسـية       

ن االنتخابات اليمكن ان    أامريكية وبريطانية ب  

نعدام االمن لكـن تـردي      إتجري في ظرف    

. تـصويت   االجواء قاد رغبة العراقيين الى ال     

 كانون الثاني   ٣٠العراقيون يتطلعون الى يوم     

، حيث اول انتخابات حرة تجري في العراق        

ليس فقط شيعة الجنوب بل     . منذ خمسين عاما    

الكثير من البغداديين يتحدثون عـن اختيـار        

 .  قائمة االئتالف الوطني العراقي    ١٦٩القائمة  

خرون ينوون التصويت لقائمة الرئيس غازي      آ

 ، معظم الكرد سوف يـدعمون قائمـة         الياور

القليل من  . مسعود البرزاني وجالل الطلباني     

العراقيين إن وجدوا قـالوا إنهـم سـيدعمون         

بعـض العناصـر     . عالوي وقد خيب أملهم   

المناصرة للبعث ربما تنال استحـسان الملـك        

عبد اهللا ملك االردن او رضا الرئيس السوري        

 . أمن العراق بشار االسد لكن سياستهما التدعم      

االرهابيون والمتمردون ربما يقتلون العراقيين     

  . المتوجهين للتصويت 

وربما يغتالون المرشحين الفائزين ، لكن مـن        

خالل التصويت فقط يستطيع العراقيون اختيار      

حكومة تتوفر لها السلطة االخالقيـة لتتـولى        

معالجة ما حرمـه الـسياسيون المحترفـون        

ـ    ي الزالـت تعـاني     ورجال االستخبارات الت

  . ن النظام القديم عمشكلة عدم التخلي 

  .لقد أزف الوقت لإلصغاء للعراقيين 

ــ **    مقــيم فــي باحـث : ن يميـشيل روب

 ،المؤسسة ومحررفصلية الـشرق االوسـط     

  .حاليا في بغداد خارج المنطقة الدولية 
 

  ليس مركزاً ارهابياً: العراق
   براين ميشيل جنكنز  :بقلم

يق في مجلة بيتـسبيرك فـي       نشر هذا التعل  

  ٢٠٠٥/ كانون الثاني/٣٠عددها الصادر في 

يقلل براين ميشيل جنكنز مـن اهميـة        

فكرة ان  محاربة االرهابيين في العراق يجنب        

  .محاربتهم في أمريكا

هل ان  قتال االرهابيين في العراق قلل        

من احتمال قتـالهم فـي الواليـات المتحـدة          

 المـة الزالـت     االمريكية ؟  انها فكرة تروق     

 آخر ولكن التحليالت الدقيقة ال      ١١/٩قلقة من   

  .تؤيد هذا الرأي

ان إبعــاد قتــال االرهــابيين خــارج 

 كما تفعل امريكا باحتاللها     -الواليات المتحدة 

افغانستان وباستمرار الجهود ضد االرهـاب      

غيـر ان   .  مجد بالشك  -على النطاق العالمي  

ير مـن   العراق حالة منفصلة وخاصة الن الكث     

المقاتلين الذين قُتلوا او اُسروا من قبل القوات        
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االمريكية والمتحالفة في العراق هم متمردون      

. ظهروا لمقاومة غزو الواليات المتحدة نفسها     

وعالقتهم بالجهاديين الذين تطاردهم الواليات     

 عالقـة ضـعيفة     ١١/٩المتحدة بنشاط منـذ     

بالرغم من ان  بعضهم قد تحول الى ايدلوجية         

  .القاعدة منذ التحاقه بالمقاومة

ليس العراق خط مواجهـة جغرافـي       

يتوجب على االرهابيين ان  يمروا من خالله        

ولسنا . للوصول الى سواحل الواليات المتحدة    

ان  الجهاديين   . نحن بمواجهتهم عندما يمرون   

واحتياطهم من المجندين ينتشرون بين السكان      

ا اوربا  في آسيا، الشرق االوسط، شمال افريقي     

وتعتبـر افكـار    . وبدرجة اقل امريكا الشمالية   

القاعدة ملهمة لهـم اضـافة الـى حماسـهم          

  . الوطنيةملقضاياه

ان  القتال في العراق اليلهي المنظمات       

الجهادية من اعداد وتنفيذ هجمات ارهابية في       

لم تركز القاعدة عملياتها بشكل     . اماكن اخرى 

حـت  كبير في مكان واحد وقد تشتت اكثـر ت        

ان  .  شهراً الماضية  ٣٩الضغط المركز خالل    

اكثر عمليات الجهاديين المحليين تنفذ من قبلهم       

 نفذ الجهاديون هجمـاتهم     ١١/٩منذ  . لوحدهم

االرهابية الرئيسية من بالي الى مدريد بمعدل       

واحدة كل شهرين، بغض النظر عن عدد مـا         

  .يجري في روسيا والعراق

ة لــم ان انــدفاع العمليــات االرهابيــ

  . ينخفض ابداً منذ غزو العراق

ويصح القول ان  بعـض الجهـاديين        

االجانب الذين ظهروا في العراق ربما كـانوا        

مرشحين لعمليات في بلـدان التوجـد فيهـا         

ولكن عددها اليبدو كبيراً ومعظمهـم      . حروب

  .من دول مجاورة للعراق

ان  القول بان محاربة االرهابيين فـي        

هم في امريكا واالماكن    العراق يحول دون قتال   

االخرى هذا القول يفترض وجود رقم محـدد        

واذا . ولو تقريبي لعدد االرهابيين في العـالم      

اخذنا بهذا المنطق فان قول بعض المسؤولين       

االمريكيين ان  ثالثة ارباع قادة القاعدة امـا         

قتلوا او اسروا او عندما يتحدثون عـن عـدد          

لعالم، فاننـا   االرهابيين المحتجزين في انحاء ا    

سنقوم ببساطة بطرح هذا العدد من مجمـوع        

من يخططون لمهاجمـة الواليـات المتحـدة        

ولكن لالسف ليست المسالة  . واالماكن االخرى 

  .بهذا الشكل

ان  عدد االرهـابيين امـراً اليمكـن         

الن عدد الجهاديين عدداً متغيـراً وان      . تحديده

بعـض  . ١١/٩التجنيد الزال مـستمراً منـذ       

الت تعتقد ان  العـدد يـزداد كنتيجـة          التحلي

وقد بين استفتاء للرأي بين     . للعمليات االرهابية 

المسلمين ان  نمو الكراهية تجـاه الواليـات         

المتحدة قد ادى الى اتساع االحتياطي المجنـد        

  .للجهاديين

 وبنفس الوقت فان خسائر االرهـابيين      

فباالضافة الى عـدد القتلـى      . مستمرة ايضاً 

 بعض ممـن يمـرون خـالل        واالسرى فان 

معسكرات التدريب يكتشفون على الفـور ان        

شعارات القاعدة في الجهاد التعنيهم، والشـك       

في ان  اخرين منهم ينسحبون اثناء التـدريب         

  .خالل هذه السنوات

ويختلف الجهاديون في مستوى التزامهم 

ايضاً فبعظهم يرغب بالخدمة كـشهيد بينمـا        
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يكتفي اخرون يتقديم الدعم االيجابي فقط ممـا        

يجعل قـادة االرهـابيين يتـذمرون مـن ان           

  .الحماس دون المستوى المطلوب

وهكذا نجد انفسنا امام عـدد ارهـابي        

يزداد وينقص باستمرار وكذلك الحال بالنسبة      

  . مستوى التزام افرادهالى

تقاتلهم " ان المدرسة الفكرية التي تقول      

يمكن ان  تعطي نتائجها فيما      " هناك وليس هنا  

لو دمجنا التهديدين الناشئين من قبل اسامة بن        

الدن وطاغية عدواني له طموحات نووية مثل       

وبالرغم من ان  االدعاء بوجود      . صدام حسين 

قد استبعدت،  عالقة سابقة بين القاعدة وصدام      

اال ان  مجرى االحداث يفترض حتمية وجود        

  ".بل ويمكن اثباتها بالدليل" مثل هذه الروابط

ـ      الحرب " ان هذا هو جوهر االعتقاد ب

الذي ينظر الى انتشار    " العالمية على االرهاب  

اسلحة الدمار الشامل وتزايد حـدة االرهـاب        

ويمكـن القـول ان      . باعتبارهما تهديداً واحداً  

" من االتحاد السوفياتي السابق   " ول المستقلة الد

والتي تـرفض اسـتعمال االسـلحة الذريـة         

والتقليدية االخرى بنفسها والتخـاطر بـردود       

افعال انتقامية هذه الدول مستعدة لتسليم مثـل        

هذه االسلحة لالرهـابيين وهـؤالء بـدورهم        

  .يستعملونها ضد االهداف االمريكية

قدم رئـيس   في زيارته االخيرة لبغداد،     

الوزراء البريطاني توني بلير تفسيراً اكثر دقة       

للعالقة بين القتال في العراق والقتـال ضـد         

اذا ما اصبح العراق بلداً ديقراطياً      ." االرهاب

" مستقراً قادراً على دحر االرهاب فـي بلـده        

 وهو ذات االرهاب الذي نواجهـه       -" العراق

 اذا ما تمكنا مـن دحـره هنـا          -حول العالم 

نكون قد وجهنا ضربة قاصمة لـه علـى         فس

واذا مـا   . ، هذا ما قاله بليـر     "النطاق العالمي 

الصعبة هذه من تصريح رئـيس      " اذا"وضعنا  

 وتجاهلنا في الوقت الحاضـر      -الوزراء جانباً 

ان االرهاب الجاري في العراق هو من نتائج        

الغزو نفسه فان هذه المقولة ترى االرهاب في        

ره ظاهرة واحدة وبالرغم    العراق والعالم باعتبا  

  . من ذلك يمكن دحره في العراق

ان وجهات النظـر االكثـر طموحـاً        

تتجـاوز  " نقاتلهم هناك "وتفاؤالً وفق اطروحة    

ان  التغيير الجذري في     : هذا الحد حيث تقول   

الموقف السياسي للشرق االوسط مـن بلـدان        

هاوية وطغاة فاسدين الى تحالفـات مـستقرة        

 رئيس الوزراء توني بلير ديمقراطية يتصورها

هي وحدها التي تساعد الواليات المتحدة على       

وطبقاً لهذا الخط في التفكيـر      . دحر االرهاب 

فان التغير السياسي الذي حدث بالقوة المسلحة       

في العراق قد ينتشر من بغداد الـى دمـشق،          

  .طهران، الرياض،القاهرة وما بعدها

ومن دواعي السخرية، ان هذه الطريقة      

 بعينها التي ينظر فيها الجهـاديون الـى         هي

والفـرق عنـدهم بـين      . العالم غير المـسلم   

سياسات الواليات المتحدة، اسـرائيل، الهنـد،     

يدعون الصرب، وروسيا وبنفس هذه الطريقة      

الى توسعة الجهاد مشجعين اتباعهم على القتال  

االن بدالً من انتظار غزو بلدانهم مـن قبـل          

  .الكافرين

ـ     ان  " البعض ان  يقـول    بل قد يصل ب

قتال الكافرين في العراق يعني تجنب قتـالهم        

  "هنا
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مفـوض فـي    . براين ميشيل جنكـز   

. مستشار اقدم لرئيس مؤسسة راند    . االرهاب

 .مؤسسة بحثية غير نفعية
 

معهد المشروع االمريكي البحاث الـسياسية      

  العامة

استقاء الدروس من العراق بصورة 

  دقيقة
  نيوت غينجريتش: بقلم

 ١٨نشرت في الشيكاغو تربيـون  بتـاريخ         

  ٢٠٠٥شباط 

ان تقرير المفتش الخاص العادة بناء        

العراق يعطي دروسا خاطئـة حـول سـلطة         

االئتالف الموقتة ومساعي بناء العـراق بعـد        

وعندما يبدأ الكـونغرس فـي عقـد        . الحرب

اجتماعاته لالستماع الى مـستجدات التقريـر       

عيدون التفكير  فاني آمل ان صناع القوانين سي     

بقواعد وانظمة التدمير الذاتي في زمن الـسلم        

ويحقرون البيروقراطية التي في ظلها نحاول      

  .كسب الحرب على االرهاب

 قام السيد بـول     ٢٠٠٣في صيف عام    

بريمر بمواجهة تحد استثنائي لتأسيس سـلطة       

االئتالف المؤقت فـي البلـد الـذي دمـرت          

 الدكتاتوريــة حكومتــه واقتــصاده بــصورة

. فلم يكن هناك سجالت يعتمد عليها       . منتظمة

وال جداول رواتب ثابتة ،و حجم الفساد وعدم        

  .االخالص كان مذهال

ان اكمال هذه المهمة في ظل النظـام        

البيروقراطي االمريكي في زمن السلم، حيث      

الخطوط الحمراء ، االدارة الصارمة والرقابة      

السلبية جعلت المهمة مروعة حتى فـي أشـد         

  .جواء المثاليةاال

في الظروف السريعة الحركة في زمن      

الحرب تعتبر السرعة والمرونـة مـن أشـد         

وعلى اية حال، فإن    . المتطلبات اهمية للنجاح  

اغلب من قابلتهم من القادة العسكريين وتكلمت       

معهم يعانون من البيروقراطية والكثيـر مـن        

  .الخطوط الحمراء والكثير من المركزية 

اقيـون قـدرتهم علـى      لقد اظهر العر  

التحرك اسـرع مـن النظـام البيروقراطـي         

  .االمريكي في زمن السلم

 بعد حـرب الخلـيج      ١٩٩١ ففي عام 

االولى وعلى الرغم من قرارات االمم المتحدة       

بفرض الحصار، فقد اسـتغرق المهندسـون       

 يوم العادة الكهربـاء     ١٠٠العراقيون أقل من    

الن وا. الى البلد الى مستواه ما قبل الحـرب       

وقد مضى اكثر من سنة ونصف بعد سـقوط         

تمثال صدام حسين فال يزال قطاع الطاقة ينتج        

أقل من نصف طاقته قبل الحرب وبعيدا عـن         

  .كل مايحتاجه النمو واالزدهار 

لقد كبل بريمر بانظمة ال يمكن تطبيقها       

في مجاالت الشخصية والميزانية والعقود فلـم      

شخاص الذين  تستلم سلطة االئتالف الموقتة اال    

تحتاجهم لعملها بسبب القوانين الباليـة التـي        

امثـال مـوظفي    (منعت االفـراد المـدنيين      

عـن  ) والدوائر العدليـة  ، الخزانة  ، الخارجية

ــة    ــصورة مالئم ــيم ب ــدريب والتنظ الت

إلنجازاالعمال الرسمية على الرغم من كونها      

صعبة فهي ادوار قتالية غير حربيـة ولكنهـا     

  .تناسب المدنيين
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ن اولئك الذين وصلوا الـى العـراق        ا

اصطدموا بالبيروقراطية التافهـة ومتطلبـات      

التعاقد الغبية التي جعلت من المستحيل صرف       

االموال المخصصة مـن قبـل الكـونغرس        

لقد صرفت سـلطة االئـتالف      . بصورة فاعلة 

  ٢٠٠٤المؤقتة في حزيران سنة

 ١٨ر٤فقط من المبلـغ     )  في المئة  ٢ (

  . من قبل الكونكرسبليون دوالر المخصص

ان المصاريف الحقيقية الوحيـدة هـي       

التي قام بها القادة العسكريون من خالل مـا          

برنامج تلبيـة متطلبـات القـادة       (يسمى بـ   

وهو نظام دقيق ويكتسب مرونـة      )  للطوارئ

ومصمم للمساعدة االنسانية الفوريـة واعـادة       

ولقـد سـمح للقـادة شـراء        . البناء المباشرة 

مات من السوق المحلية عوضا     البضائع والخد 

. عن المرور ببيروقراطية البنتاغون المركزية    

لقد قيل لي من قبل احد القادة ان بامكانه طلب          

شاحنات بواسطة مواطن عراقي واستالمها من 

تركيا ومن ثم تسليمها الى الشرطة العراقيـة        

اسرع من القيام باالعمال الكتابية لشرائها من       

  .بغداد

هذا هو بالضبط نـوع     وعلى كل حال ف   

البرنامج الذي وضعه قيد المخاطرة المتزمتون      

حيث تركز التدقيق فيه على العمليـة ولـيس         

هذا هو المنشور فـي تقريـر       . على النتائج   

ان ذلك التقرير يدفع الكونغرس   . المفتش العام   

االن لعقد اجتماعاته لالستماع الـى الحجـج        

ي الى  والشهادات الخاطئة والتي بالتاكيد ستؤد    

تغيرات خاطئة  مما سيزيد من صعوبة تجنيد        

الذين سيتم تذكيرهم بـانهم مـن       (االمريكان  

الممكن ان يصبحوا كبش الفـداء بـدال عـن          

كونهم مواطنين محترمين اذا خـاطرتم فـي        

وان ) . خدمة حكومتكم وبلدكم في موقع خطر     

هذه الحجج والشهادات قد تقود الى متطلبـات        

لمحتمـل ان تجعلهـا     جديدة أيضا والتي من ا    

اكثر صعوبة الميركـا للقيـام بتحـرك فـي          

  .المستقبل

وعلى سبيل المثال مـن المـستجدات       

 مليـون   ٤٠٠المشهورة في التقرير هـي ان       

دوالر الممنوحة الى الوزارات العراقيـة لـم        

تحتسب بسبب ضـعف او انعـدام الـسيطرة         

ويقترح التقرير أنـه بـدل اعطـاء        . والرقابه

ة المـسؤولية فـي تنظـيم       الوزارات العراقي 

ميزانياتها فان سلطة االئتالف الموقتـة كـان        

عليها وضع المئات من المدققين من الـسلطة        

  .نفسها في داخل الوزارات

ويذكر هذا الى حد كبير بالنكته القديمة       

انني من الحكومـة الفدراليـة واننـي هنـا          (

واألسوأ  انها من المحتمل ان تخلـق        ) ألساعد

راقيين بان قوات التحالف كانت انطباعا بين الع

ترى .  قوات احتالل بدال عن كونهم محررين     

اي نوع  من الرسائل من المتوقع ارسالها الى         

الوزراء العراقيين الجدد وموظفيهم اذا تمـت       

  االمريكان؟) العقالء(مراقبتهم من قبل 

ان المدققين والمحامين الذين اشـرفوا      

ن الحقائق  على هذا التقرير بعيدون كل البعد ع      

الفعلية الشعال الحرب وتشكيل حكومة جديدة      

كان بريمربحاجة الـى    . في بلد مزقته الحرب   

كـان  . مرونة اكثر وسلطة اكبر وليس أقـل      

بحاجة الى  ان يركز  على كونه  فاعال وليس           

المال للتحـوالت   . على كونه معرضا للتدقيق   

الناجحة وجهود اعادة البناء مثل االطالقـات       
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ليس هناك من يقترح محاسبة     . حةلمعركة ناج 

قطعاتنا على كل االطالقات التـي يطلقونهـا        

وعلى كل مقدار من الوقود الذي يـستخدمونه        

  .في كسب الحرب

آمل انه بدالً من االهتمـام بمحتويـات        

التقرير الذي يستعمله الكونغرس لدراسة تلـك       

القوانين التي تحتاج الى اعادة كتابة وما يجعل        

علية في خوض المعركة ضـد      امريكا اكثر فا  

فاذا ما  . االرهاب ومن اجل الحضارة والحرية    

ادى هذا التقرير  الى هذه النتيجة  فانه سيكون          

  .تقريراً نافعا حقاً 

الناطق الرسمي الـسابق    : نيوت غينجريتش 

عضو اقدم في المعهـد     . باسم البيت االبيض    

  :ومؤلف كتاب

/ القرن الحادي والعـشرين   :  كسب المستقبل 

  لتعاقد مع أميركاا
  

الجمهور يشكك في الطريق الذي يرسمه 

  الرئيس في العراق
زميلة مقيمـة فـي معهـد        /كارلين بومان : بقلم

  المشروع األميركي

٨/٦/٢٠٠٥  

جاء في اإلستفتاء الذي حمل القليل مـن االنبـاء           

 مـن الـذين     ٣٩%الجيدة للرئيس بوش ان نـسبة     

 ١٠-٤مسحتهم مؤسسة هاريس إنترأكتـف فـي        

يو قالوا إن االمور تتحرك في األتجاه الصحيح        ما

قالوا بانها تتحرك   % ٢٩في حين ان    ، في العراق   

 ٢١ولسوء حظ بوش فان     . في االتجاه الخاطىء    

فقط يعتقدون ان حالـة القطعـات االمريكيـة         % 

قالوا بانها آخذة فـي      % ٣٩اخذت بالتحسن بينما    

  ان تقديرات الرئيس في التعامل مع الوضع. السوء

. في العراق ادت الى انخفاض جديد في االستفتاء       

 في المئة قدروا العملية التي كان يقـوم         ٣٧نسبة  

والعشرين في  ، بها هناك بدرجة ممتازة او جيدة       

  .ضعيفة %٣٦المئة بانها معتدلة و

 ١٥-١١وفي تصويت لمركز ابحاث بيـو فـي         

من الذين استجوبوا على المهمة  %٣٧مايس وافق 

ا بوش هناك، كما عرف العراق بانه       التي يقوم به  

  .اهم معضلة تواجه البالد في تصويت بيو

 في  NBCوجاء في تصويت قامت به وكالة انباء        

 ٥١، صحيفة وول ستريت في اواسط شهر مـايو       

قالوا بأن إزاحة صدام حـسين مـن الـسلطة          % 

اليستحق عدد اإلصابات في االمريكيين والكلفـة       

  .إنها تستحق ذلكقالوا  % ٤٠المالية للحرب  و

  التأثيرات الفكرية على االحزاب

قالوا لهاريس في اوائل أيار بانه كان        % ٣٨ إن  

لالحرار المتطرفين التأثير الكبير فـي الحـزب        

قالوا بأن تـأثيرهم    % ٢٢الديمقراطي في حين ان     

اما بالنسبة  ، والربع لم يكن متأكدا     ، كان قليال جدا  

 الحـزب   لتأثير المحـافظين المتطـرفين علـى      

من اولئك الذين تم مسحهم      % ٥٣الجمهوري فان   

قالوا  % ١٠و، قالوا بان تأثيرهم كان كبيرا جدا       

لم يكونوا متأكـدين مـن       % ٢١كان قليال جدا و   

  .ذلك

  تأثير الحقوق الدينية

 في المئـة قـالوا بـان        ٤٨ في تصويت هاريس    

 ٢١و. الجوانب الدينية لها تأثير كبير في واشنطن      

 فـي المئـة     ١٥الوا تأثيرها قليٌل جدا و    في المئة ق  

  .قالوا ان تأثيرها بالمقدار المناسب

وفي تصويت لمجلة الواليات المتحدة االمريكيـة       

ومعهد كالوب في اوائل نيسان     /والسي ان ان  /اليوم

فـي تـصويت     % ٢١المرتفع مـن     % (٣٩ان  
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في مايس  / سي بي أس  /الصحيفة نيويورك  تايمز   

قالوا بأن الجانب الديني    )  وبكلمات متطابقة  ٢٠٠٣

يقولون  % ١٨له تأثير كبير على ادارة بوش مع        

يقولـون بانـه المقـدار       % ٣٩انه قليل جـدا و    

في تصويت في اواخر نيسان واوائـل       . المناسب

السي / أيار لمجلة الواليات المتحدة االمريكية اليوم     

 ٣٩المرتفع من    % (٤٣، ان ان ومعهد كالوب ان    

قالوا ان الجانب الديني كـان      ) في اوائل نيسان  % 

له تأثير كبير جدا على الجمهوريين في الكونكرس        

منهم قالوا ان التأثير كان طفيفا جـدا         % ٢٢وان  

  .قالوا ان المقدار المناسب تقريبا % ٢٨و

  القيم االخالقية والتأثير الديني

 في آيار وافـق نـسبة     SRBI/ في تصويت للتايم  

 االخالقيـة   على تشديد بوش على القـيم      % ٥٨

  .لم يوافقوا على ذلك % ٣٣والدين في حين ان 

/ وجاء في تصويت لصحيفة وول ستريت جورنال      

قالوا بان بـوش     % ٣٠أن بي سي في أيار ان         

يضع تشديدات كبيرة حول قضايا تتعلـق بـالقيم         

 ٣٩ في المئة قالوا انها ضـئيلة و         ٢٧االخالقية و 

  .قالوا بانها المقدار المناسب%

ر الذي يعرفه الصحافيون؟ وعندما سـأل        ماالمقدا

المشاركون في التصويت في جامعة كونيكتكـت       

الصحفيون ما اذا كان بامكانهم تـسمية أي مـن          

الحقوق المنصوص عليها والتي ضمنها التعـديل       

 ٥٧االول للدستور،قال الثلثان قالوا حرية الكالم و      

فقط تذكروا   % ٣٩ولكن  .قالوا حرية الصحافة  % 

 ٦عرفوها بحرية الـدين و     % ٣٥، و حق التجمع 

  .قالوا انها الحق في المطالبة%

  تغلب الصحفيون على الجمهور

 % ١٤من الجمهور تذكروا حرية الكالم و      % ٥٨

حرية الصحافة باعتبارها حقوق مـضمونة فـي        

 من الـصحافيين    ٣٠٠ان  . التعديل االول للدستور  

 من البالغين الذين لم يمتهنوا الصحافة قد        ١٠٠٠و

  . مسحهم في اواخر آذار واوائل نيسانتم

  كيف صوت الصحافيون

 ٥٢في المسح الذي أجري في جامعة كونيكتكـت         

في المئة من الصحافيين قـالوا انهـم صــوتوا          

الديمقراطـي من ماسـا    (للسناتـور جون كيري    

فـي االنتخابـات الرئاسـية للـسنة        ) تشوستس  

قالوا  % ١صوتوا الى بوش و      % ١٩. الماضية

 % ٢١ صوتوا للمستقبل رالف نادر ورفض       بانهم

  . االجابة

  التوجه الفكري للصحفيين ووالءاتهم

عند سؤالهم عن حزبهم في المسح الذي اجري في         

جامعة كونكتيكت فان ثلت الصحافيين الـذين تـم         

 ١٠و) ديمقراطيون(استجوابهم اطلقوا على انفسهم     

عرفوا  % ٤٩و) جمهوريون(منهم قالوا انهم    % 

التوزيع  الجماهيري  العام     . بانهم مستقلون انفسهم  

 %)  ٣٢ الى   ٣٣(بين الديمقراطيين والجمهوريين    

اما بالنسبة  .  في المئة اعلنوا انهم مستقلين       ٢٢مع  

من الـصحافيين اطلقـوا      % ٢٨للتوجه الفكري،   

 في المئة معتدلين    ٥٣على انفسهم بانهم احرارا و      

غين مـن البـال    % ١٩.  في المئة محافظين     ١٠و

 ٤٠الذين تم مسحهم اطلقوا على انفسهمم احرار و       

عرفـوا انفـسهم     % ٣٤قالوا انهم معتدلون و   % 

   .محافظون بانهم

في آذار واوائل أيـار قامـت بالمـسح مؤسـسة          

زمالء البحث والمسح   (وبواسطة  ) أننبرغ ترست (

 فـي   ٣١ووجـدت ان    ) في برلستون للصحافيين  

ـ  ٤٩،المئة عرفوا انفسهم بانهم احرار     ي المئـة    ف

 فـي المئـة     ٢ في المئة المحافظين و    ٩معتدلين و 

السي بي اس وخدمة بوش فـي الحـرس     ، أحرار
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عند طرح السؤال لماذا قامت السي بـي        :الوطني

اس ودان راذر  باشاعة القـصة فـي الخريـف           

الماضي والتي اتضح انها خاطئة حول خدمة بوش 

 فـي المئـة مـن       ١٠في الحرس الوطني، فـان      

غوا المحققين في اننبرغ بان السبب      الصحافيين ابل 

الرئيسي كـان بان سي بي اس نيوز ودان راذر         

هم من االحرار والذيـن اليعجبهم الرئيس بوش،       

 ٥٤ في المئة قالوا بان هذا كان سببا ثانويـا و          ٣١

 في  ٤٠في المئة قالوا انه لم يكن سببا بالمرة وان          

 ٢٩المئة من الجماهير قالوا انه كان سببا رئيسيا و        

قالوا بان   %٢٦في المئة قالوا انه سبب ثانوي  و       

  . ذلك لم يكن سببا

  
 


