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ضرورة المعرفة للشخصيات 

 لمهتمة بالشأن العاما

دماء المعرفة التي تحتاجها الشخصية في بعدها 

 لغير ماديا

  
 
 
 

 ،إلدامة حياا وحيويتها اليوميةيف كل أحناء اجلسم املتدفقة احلمراء  ماءد اىل التاجحت املادي ا بعده
تعتمد على  من نوع خاص يف بعدها الغري مادي حتتاج اىل دماء - شأن العاملاملهتم با -نساناإل
 واإلستفتاءات اليت ترقى عندما تتراكم بإستمرار  واإلستبياناتاإلحصاءاتاألرقام القائمة على و 

  .اليت على أساسها ميكن صنع القرار وإختاذ السياسة املناسبة ظام اىل مستوى املعرفة
 من خالل التواصل مع العقل بنائهاتكوينها وإجيادها وهي ما حياول مركز الكاشف  -حد جوانبها 

   ومباذا يفكر وكيف ينظر اىل األمور؟هطريقة تفكريومعرفة ستراتيجي األمريكي 
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يفنسان اإلشخصية 

وكذلك شخصية 
املعلومات والبيانات
وإنت

أيف  –املعرفة هذه 
اإل

          ٢٠٠٦ - أيلول
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
وهو استعراض سريع لكتـاب  ، المشروع األميركي معهد  مهم منشور في موقع   لموضوع في هذا العدد ترجمة   

القصة الداخلية لغـزو وإحـتالل      : ٢كوبرا  :  تحت عنوان  ايس الماضي صدر في الواليات المتحدة في شهر م      

 األمريكي أثنـاء األزمـات   امظسمة من سمات النعلى  هو التأكيد القصد من ترجمة هذا الموضـوع      .العراق

 وهذا ما الحظناه في    " ومسبباتها د األخرى لألزمة  اوهي إلقاء اللوم على األفراد إلبعاد النظر عن األبع        " الكبرى

حيث ألقي اللوم على المشاكل البيروقراطيـة        ٢٠٠١ عام   سبتمبر/تقرير لجنة أحداث الحادي عشر من أيلول      

مذكرات وكذلك الحظنا الشيئ نفسه في      . راد في جهاز المخابرات المركزية بما فيهم رئيس هذا الجهاز         وعلى أف 

 بعدم ارسال قوات اضافية الى العراق        عندما يلقي اللوم على المسؤولين في واشنطن فيما يتعلق          األخيرة بريمر

 عـدم   يشيرون الـى     عندما طلب هو ذلك، ولكن نرى ان المسؤولين في واشنطن            لضبط االوضاع المتدهورة  

 وهنا يتكرر نفس الشيئ فيالم الجنـرال     . )!؟هكذا بكل بساطة  (! فأهمل؟ هذا الطلب  تأكيد واصرار بريمر على   

  !واألخير عن ما يحصل اليوم في العراق من تدهور أمني؟ ألول بإعتباره هو المسؤول اشخصياَ فرانكس

  وهو سرعة ترك الجنـرال فـرانكس للخدمـة         موضوع استراتيجي خطير ومهم جداَ    ونريد اإلشارة هنا الى     

 ! حفظاَ للمعلومات ودفعـاَ لإلحـراج؟       عنه عالم، إلبعاد األنظار ووسائل اإل     بنك أميركا  والتحاقه بمجلس ادارة  

 في   صدام إلحتالل الكويت بشكل غير مباشر      شجعتالتي   األمريكية في بغداد   للسفيرةبالضبط  وهذا ما حصل    

بالبنـك  الجنـرال   والتحاق  . تركت عملها وتقاعدت مباشرة بعد اإلحتالل     ، حيث   آخر اجتماع لها معه في بغداد     

 وتبادل  اليات المتحدة  في الو   واإلقتصاد المجمع الصناعي العسكري وعالم المال    يطرح السؤال عن العالقة بين      

   !؟المصالح بينهما

  

  

: وكتابهما يحمل على رامسفيلد ولكنه يجرؤ على اإلشارة الى من هو إعتيادياً محصن من اللوم 

رئيس القيادة المركزية خالل ، الجنرال تومي فرانكس : الجنرال الذي خطط بالفعل وقاد حملة العراق 

  حربي أفغانستان والعراق
  
  

  فرانكس الذي أصر على رفض التورط في التخطيط للعراق لما بعد الحرب انه الجنرال
 

التي قادها فيما بعد ( قبل انتخاب الرئيس جورج دبليو بوش  بمدة طويلة ، كانت القيادة المركزية 

قد رسمت خطة طوارئ )  المعارض المستقبلي  لقرار بوش بإسقاط صدام –الجنرال انطوني زيني 
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 ، هذه الخطة كانت خطة على النموذج الثقيل والضخم لكولن باول التي كانت تفكر للحرب مع العراق

   جندي ، لقد أنحرفت تقريباً عن كل ما جرى التخطيط له فعليا٣٨٠٠٠٠ًباستخدام على األقل 
 

القيادة المركزية عليها . لقد كانت هناك فجوة في ملحق االحتالل في الخطة: " قال كوردن وترينر 

ولكن لم تكن هناك خطة لإلدارة السياسية و إنعاش الخدمات األساسية و .  األمن العام مسؤولية

  وكيله ، تومي فرانكس: كان المؤلف الرئيس لخطة زيني " . تدريب الشرطة  وإعادة بناء العراق 

  

ض وبينما كانت خطة الحرب تنتقل من عالم االحتمال والتوقع الى عالم الواقع ، استمر فرانكس برف

ان فرانكس أخبر قياداته : " ومرة ثانية يقول كوردن وترينر . التفكير بماذا سيحدث بعد إطالق النار 

أنه يعتقد إن وزير الخارجية كولن باول يرغب بقيادة عمليات إعادة بناء المؤسسات السياسية والبنى 

 "التحتية 
 
 

 بهذه المسؤولية باعتبارها فرصة رحب وكيال رامسفيلد المدنيين كل من بول ولفووتز و دوج فيت

لوضع العراقيين أمام مسؤولية بناء بلدهم ، ولكن لم يكن في العراق اال مجموعة منظمة واحدة من 

. العراقيين قادرة على العمل كحكومة انتقالية مؤقتة ، انها المؤتمر الوطني العراقي ألحمد الجلبي 

مؤتمر وغالباً ما كان غير مبرر وقد شمل وزارة وقد كان الجنرال فرانكس يكّن بغضاً شديداً لل

  الخارجية ووكالة االستخبارات االمريكية
 
 

 ٢٠٠٣ثم تقاعد من الجيش في تموز ) سرعة الخروج ( عاش فرانكس على مبدأ 

  وباع مذكراته بخمسة ماليين دوالر ، وجدول أحاديثه محجوز والتحق 

  بمجلس إدارة بنك أمريكا
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؟ إنه ليس الشخص من أضاع العراق

  الذي تعتقدون

  معهد المشروع األميركي

   زميل مقيم في المعهد/مديفيد فرو: بقلم 

   ٢٠٠٦/ مايس  / ٢نشر بتاريخ  

دونالـد   العراق ؟ المسمى التقليدي هـو         لخبط من

 فان الهجوم   ، ، بالنسبة لصقور المحافظين    رامسفيلد

على وزير دفاع الواليات المتحدة يوفر لهم سـبيالً         

للهجوم على الحرب ولكن من دون الهجوم علـى         

رار والمعارضـين   لالحوبالنسبة  . اإلدارة بكاملها   

للحرب ، فان الهجوم على رامسفيلد يـوفر لهـم          

سبيالً لمهاجمة الحرب مـن دون الهجـوم علـى          

  .العسكريين الذين خططوا ونفذوا تلك الحرب 

 ٢ كوبرا   نزل الى األسواق اليوم كتاب جديد مهم،      

 ، بقلـم    حتالل العـراق  إالقصة الداخلية لغزو و   : 

 والمتقاعد ميشيل كوردنمراسل النيويورك تايمز ،   

ا م ، وكتابه  برنارد شرينر حري الليفتننت جنرال    بال

اإلشارة الى  لى  ع ؤولكنه يجر  على رامسفيلد    ليحم

الجنرال الـذي   :  من اللوم    صنعتيادياً مح إمن هو   

ـ الجنرال  :  العراق   ل وقاد حملة  عخطط بالف  ومي ت

 رئيس القيادة المركزية خـالل حربـي        ، فرانكس

  .أفغانستان والعراق 

انه الجنرال فرانكس الذي أصـر علـى رفـض          

قبل  . عد الحرب بالتورط في التخطيط للعراق لما      

مدة طويلـة ،    بانتخاب الرئيس جورج دبليو بوش        

التي قادهـا فيمـا بعـد       ( كانت القيادة المركزية    

 المعـارض المـستقبلي      – انطوني زيني رال  الجن

قـد رسـمت خطـة      ) لقرار بوش بإسقاط صدام     

طوارئ للحرب مع العراق ، هذه الخطـة كانـت          

 لكـولن بـاول   خطة على النموذج الثقيل والضخم      

 ٣٨٠٠٠٠التي كانت تفكر باستخدام على األقـل        

ت تقريباً عن كـل مـا جـرى         فحرأنجندي ، لقد    

 مـع   – ٢٠٠٣بنيه في عام     وتم ت  التخطيط له فعلياً  

لقد كانـت    " :ر  ينرتقال كوردن و  . استثناء واحد   

 القيـادة   .ةخطلاهناك فجوة في ملحق االحتالل في       

ولكـن لـم    .  مسؤولية األمن العام      عليها المركزية

 إنعاش الخدمات وتكن هناك خطة لإلدارة السياسية    

" عادة بناء العراق    إ تدريب الشرطة  و    واألساسية  

 ، تومي   هوكيل: لمؤلف الرئيس لخطة زيني     كان ا . 

  .فرانكس 

وبينما كانت خطة الحرب تنتقل من عالم االحتمال        

والتوقع الى عالم الواقع ، استمر فرانكس بـرفض         

 ومرة ثانية   .إطالق النار   بعد  التفكير بماذا سيحدث    

خبر قياداتـه   أنكس  اان فر : " رينر  تيقول كوردن و  

 كولن بـاول يرغـب      وزير الخارجية ن  إيعتقد  نه  أ

بقيادة عمليات إعادة بنـاء المؤسـسات الـسياسية         

  " .والبنى التحتية 

كـان   ، ، على كل حال    ٢٠٠٢ول ،   في تشرين األ  

سفيلد مفرانكس قد انتهى مفعوله باصرار را     اعتقاد  

ن وزارة الدفاع هي التي     أ، وموافقة الرئيس على     

 قيادة كل المسؤوليات التي ستنـشأ مـن         لى  وتست

  .ل ما بعد الحرب حتالإ

بـول   رحب وكيال رامسفيلد المدنيين كـل مـن          

هذه المـسؤولية باعتبارهـا     ب تز و دوج فيت   وولفو

مام مسؤولية بناء بلدهم ،     أفرصة لوضع العراقيين    

ولكن لم يكن في العراق اال مجموعة منظمة واحدة         

ة على العمل كحكومة انتقاليـة      رمن العراقيين قاد  

ألحمـد  الـوطني العراقـي     المؤتمر  انها  مؤقتة ،   
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ـ      . الجلبي ن بغـضاً   وقد كان الجنرال فرانكس يكّ

 شمل   وقد شديداً للمؤتمر وغالباً ما كان غير مبرر      

  .وزارة الخارجية ووكالة االستخبارات االمريكية 

مجموعـة  لقد اقترح المؤتمر الوطني، مثالً تجنيد       

من القوات العراقية الحرة للدخول الى العراق مع        

بقى فرانكس غير متحمساً حتى لقـول       . " التحالف  

 الـضابط   بيل  وبعد ملخص قدمه   ، بهذا الشأن  القليل

 في مبنـى    ثفت فرانكس الى في   ت ال ،ثالمعاون لفي 

ليس لدي  : " ين يقف   أون قائالً دعه يعرف     غالبنتا

  ."الوقت لمثل هذا الكالم الفارغ 

 ،ن يسرع الى بغداد بأسرع ما يمكن      أراد فرانكس   أ

جاوز عن آالف المقاتلين مـن      ت ، هذه طتهولتنفيذ خ 

الذين كمنـوا   ن بالسواد   وي المكس الفدائيين العراقيين 

   في المزارع  اختفوأ ثم   –للجنود االمريكان وقتلوهم    

لم يستطع األمريكان مطاردتهم او تحديد هـويتهم   و

ن يتقدم مسرعاً لذا أرسل     أالن قرار فرانكس كان     

المتـرجمين او   قطعاته الى المعركة بعدد قليل من       

  .حتى من دونهم 

جـون  في أواخر آذار طلب وكيل فرانكس القائـد         

 عـرض الجلبـي    . المساعدة من المؤتمر   ،بي زيد أ

رينر انه بينمـا كـان      تبين كوردن و   . مقاتلألف  

 ة لتـدريب قـو     لـوتي  اقتراحفرانكس قد ازدرى    

ن عراقية مختارة بعنايـة ، اقترحـت قيادتـه اآل         

 التفكيـر "  الخطة   غيير فى   تجراء  مقترحاً جديداً إل  

باإلسراع ليتمكن بالتعامل مع الـصعوبات غيـر        

  .التي قد تنشأ " المتوقعة 

 وبمرور الوقت نزل رجال المؤتمر هـؤالء فـي         

جنوب العراق ، ومرت حالة الطـوارئ ويرجـع         

وصـل المقـاتلون    . " فرانكس الى مزاجه السابق     

     .تعبهم أولكن من دون    ترحيب ، كان الجوع قد 

يجـاد  إحاول جاهداً   ] القائد المحلي   [ سابيع  ألعدة  

طريقة لتسليحهم وتجهيزهم ولكنهم لم يلعبـوا أي        

  " .دور عسكري مهم 

قـى  تنيسان مـسرعاً ليل    / ١٦دخل فرانكس بغداد    

ـ علقد اخبرهم ان    . القادة األمريكان األقدمين     هم يل

وضـع  ." يوماً ٦٠ان يعدوا أنفسهم لالنسحاب خالل    

لقاعدة التي تقود المرحلة القادمـة مـن        فرانكس ا 

ن يتوخوا الحذر   أن  اآلجنراالت  ان على ال  : العملية  

" عند االنسحاب كما كانوا عند اندفاعهم نحو بغداد         

ن يـسلم المـسؤولية الـى       أكانت قصد فرانكس    . 

نـه ال   أ تأكد بنفـسه     هولكن. حكومة عراقية جديدة    

  .توجد مثل هذه الحكومة في االنتظار 

ثـم  ) سرعة الخـروج    ( فرانكس على مبدأ    عاش  

 وباع مذكراتـه    ٢٠٠٣تقاعد من الجيش في تموز      

ه محجـوز   ثحاديأبخمسة ماليين دوالر ، وجدول      

  . أمريكا بنكوالتحق بمجلس إدارة 

  

  


