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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 الـذي هـو     معهد األعمال األمريكي   عقدها   ندوة حول الحرب في العراق     لوقائع   في هذا العدد ترجمة   

أربعة من المتخصـصين فـي شـؤون        فيها  ، والمشاركون   ن الجدد يالمحافظ منابرمعقل من معاقل و   

 وجميعهم من خـط المحـافظين الجـدد          وبإستمرار  وممن يكتبون المقاالت والدراسات حولها     النطقة

  .ينالمتشدد

 األمريكية، وكذلك  على السياسةتأثيرها المحوري وأهمية الحرب في العراقشارة واضحة الى إهناك 

ضـبط  ضـرورة    وهناك تأكيد على  . ضد الحرب  أي العام األمريكي  ر بتحول ال  هناك إعتراف واضح  

عدم كفاية عدد القـوات األمريكيـة       ويشير أحد المشاركين الى      . في المرحلة الحالية   األمن في بغداد  

ومواضيع تمت ترجمتها في    وهذا ما أكده الكثير من المختصين في دراسات         . لضبط األمن في بغداد   

  .أعداد سابقة

 ومعرفة   سريعة في العقل اإلستراتيجي للمحافطين الجدد       بسياحة ترجمة هذه الندوة تساعد على القيام     

  .كيف نفكر" بالمقابل " لكي نعرف نحن،كيف يفكرون

  

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

  

ليس هنالك موضوع شكل السياسة األمريكية الحديثة وحدد دورها الحالي في العالم مثل حرب 

  العراق
  
  

وان لم يكن كذلك ، فكيف ؛  وكان السؤاالن األساسيان في الندوة هما هل نحن نربح الحرب 

  ستطيع فعل ذلك ؟ن
  
 

لقد تحول . لم تخسر الواليات المتحدة لحد اآلن في العراق ، ولكنها على حافة أن تخسر في الداخل 

الرأي العام بصورة حادة ضد الحرب ، يحركه سيل األخبار السيئة خالل السنوات الثالثة األخيرة ، 

  وخصوصاً إنفجار العنف الطائفي في بغداد هذا الصيف
  
  

.  األكثر الحاحاً في الوقت الحاضر هو إستراتيجية لتثبيت النظام وسلطة الحكومة في بغداد األمر

 النجاح الذي نشاهده على شاشات التلفزيون من العاصمة سيكون له تأثيراً كبيراً بالمقابل في الداخل
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   جندي أمريكي يعاد نشرهم من أماكن أخرى من العراق إلنجاز المهمة ؟٤٠٠٠هل يكفي 

 أنا ال أعرف أحداً يعتقد ذلك
 

 – إذا كان العراق حقاً الجبهة المركزية في الحرب على اإلرهاب –إذا ما صدقنا كالم اإلدارة هذا 

فان ما نحتاجه اآلان هو تعزيزات من الجنود األمريكان كافية إلستعادة بغداد جزءاً جزءاً وقطاعاً 

  ١٩٥٩قطاع ، كما إستعادت فرنسا الجزائر عام 
 
وبنفس الوقت ، ينبغي أن تتعهد الواليات المتحدة ببذل المزيد من الجهود لقطع العالقات بين إيران 

وهو عمل حسن ، على الرغم من أهمية ذلك ولكن ، وال تكتفي بغلق حدودها. ووكالئها في العراق 

العراقية ينبغي أن ننهمك في اإلجراءات السياسية إلزالة المسؤولين اإليرانيين من الوزارات 

  واألجهزة األمنية
 

إن نجاحاً دراماتيكياً وواضحاً في العاصمة قد يعيد للواليات المتحدة معنوياتها ويعزز 

  مصداقية الحكومة المنتخبة في العراق
 
الخطوة األولى هي مواجهة بعض الحقائق الصعبة عن العراق ، وبذلك نستطيع تحديد المشاكل 

  للحرب األوسع
 

ولكن يتطلب ذلك . تكيفت أمريكا بسرعة مع حقائق الحرب وتستطيع ذلك مرة ثانية وتاريخياً ، 

سيدعم الشعب األمريكي كل عمل يقوده للنصر من تماسك . الصراحة من قادتنا المنتخبين 

  وهي تبدأ بانتهاء االخفاقات التي يرونها كل يوم في األخبار. وطريق قويم باتجاه النصر 
 

تقصد تأمين االستقرار في جميع أنحاء " نربح"إذا كنت بكلمة .  كال هل نحن نربح الحرب ؟

  هناك العديد من المناطق تنحدر فيها األمور نحو االسوء. العراق 
 

الفساد والجريمة المنظمة تنتشر بسرعة في . العراقيون اليوم متشائمون كما كانوا دائماً 

المحالت مفتوحة ، ، ع الى حالته الطبيعيةإنتاج النفط رج: الحقيقة ، بعض المؤشرات إيجابية 

ولكن فساد الشرطة . اإلنتاج الزراعي في تحسن وقوى وزارة الدفاع يتحسن تدريبها وكفاءتها 

  ينتشر بسرعة
 

 أصبح اإليرانيون سادة ،وبالوقت الذي أصبحت الدبلوماسية األمريكية سيدة في مقصوراتها
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  وهم يتحركون في باقي أنحاء البلد ؛  راء    إننا نتحرك في المنطقة الخضفي العراق

  وتزداد باستمرار؛   سيادتهم تشمل كردستان 
 
 

  إيران تقوي تأثيرها من خالل الميليشيات والواليات المتحدة تفشل في مواجهتهم
 
 
 
وبهذه الطريقة تستنسخ إيران استراتيجية حزب اهللا ، وليس مصادفة إن السفير اإليراني 

  ل اإلرتباط اإليراني السابق بالمجموعة اإلرهابية اللبنانيةالحالي كان مسؤو
 
 

في العراق نحتاج الى قطع خطوط التجهيز . كيف نربح ؟ سنكون حمقى إذا ما وثقنا بإيران 

والتمويل للميليشيات ودور االستخبارات اإليرانية والتعويض عن المساعدات اإليرانية 

  بمساعداتنا
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  لعراقلفرصة األخيرة ال

    معهد األعمال األمريكي– ندوة عن الحرب

ونيوت . ليدن  . بقلم ميشيل روبن ، وميشيل أي       

  . وديفيد فروم شريغينغ

  :في مجلة ناشيونال ريفيوتاريخ النشر 

   ٢٠٠٦يلول أ ١١ 

ليس هنالك موضوع شكل السياسة األمريكيـة       

الحديثة وحدد دورها الحالي في العـالم مثـل         

ـ  ،يوفيرناشيونال   . حرب العراق    فـى  لتأ س

 ندوة من الخبراء العـسكريين ، والمفكـرين       

 ومتخصـصين فـي الـشرق       تكنكيالجيوبول

 وكـان الـسؤاالن     ،األوسط وكتاب محافظين  

هـل نحـن نـربح      األساسيان في الندوة هما     

فكيف نـستطيع   وان لم يكن كذلك ،  ;الحرب 

  فعل ذلك ؟

  .وهنا ما قيل في هذه الندوة 

  ديفيد فروم 

ن فـي   آلاواليات المتحـدة لحـد      لم تخسر ال  

ن تخـسر فـي     أالعراق ، ولكنها على حافـة       

لقد تحول الرأي العام بصورة حـادة       . الداخل  

خبـار الـسيئة    ضد الحرب ، يحركه سيل األ     

خيرة ، وخـصوصاً    خالل السنوات الثالثة األ   

  .نفجار العنف الطائفي في بغداد هذا الصيف إ

ر هـو   األمر األكثر الحاحاً في الوقت الحاض     

ستراتيجية لتثبيت النظام وسلطة الحكومة في      إ

النجاح الذي نشاهده علـى شاشـات       . بغداد  

ثيراً كبيراً  ألعاصمة سيكون له ت    من ا  التلفزيون

  .بالمقابل في الداخل 

 جندي أمريكي يعاد نـشرهم      ٤٠٠٠هل يكفي   

  من أماكن أخرى من العراق إلنجاز المهمة ؟

وليـست هـذه     . حداً يعتقد ذلك  أعرف  أنا ال   أ

المرة األولى ، التي نترك فيها للحيـرة هـل          

ن العراق بهذه األهمية    أعتقد حقاً   تإدارة بوش   

  التي تدعيها ؟ 

 إذا كـان    –ذا ما صدقنا كـالم اإلدارة هـذا         إ

العراق حقاً الجبهة المركزية في الحرب على       

ان هو تعزيزات   آلاحتاجه  ن فان ما    –اإلرهاب  

 سـتعادة بغـداد   إل ةفيمن الجنود األمريكان كا   

سـتعادت  إكمـا    جزءاً جزءاً وقطاعاً قطاع ،    

جـراء  إ ينبغـي    .١٩٥٩فرنسا الجزائر عام    

العملية بحساسية عالية ومع القوات العراقيـة       

  .في المقدمة 

ن تتعهـد الواليـات     أ وبنفس الوقت ، ينبغي      

العالقات لقطع  بذل المزيد من الجهود     بالمتحدة  

فـي  توال تك . ق  بين إيران ووكالئها في العرا    

 وهو عمل حسن ، على الرغم       ،بغلق حدودها 

همـك فـي    ننن  أمن أهمية ذلك ولكن ينبغي      

إلزالــة المــسؤولين اإلجــراءات الــسياسية 

اإليرانيين من الوزارات العراقية واألجهـزة      

  .األمنية 

ن نجاحاً دراماتيكياً وواضحاً في العاصمة قد       إ

متحـدة معنوياتهـا ويعـزز      يعيد للواليات ال  

  .مصداقية الحكومة المنتخبة في العراق 

 قـد يمثـل   ،ن قتاال مثل هذا  إ: ال تخطئ ولكن  

لواليات المتحدة  لتزامات ا إاً في   ي رئيس تصعيداً

 األشـهر    سياسـة    على العكس .تجاه العراق   

 خفـض التـصعيد و   خفض   الثمانية عشر من  
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 االلتزام واذا ما كانت إدارة بوش ، ألسـبابها        

ن تفعل مـا    أالخاصة ال تستطيع ولن تستطيع      

ا ، مـن    ه فعند –ن لكي تفوز    هو ضروري اآل  

ن تبدأ بالتفكير بجـد لتأخـذ موقـع         أاألفضل  

نهـا  إومع   . الخطة ب حتياطي في الخلف ،     إ

تضحي بالجنود األمريكان وتستنزف الخزينة     

األمريكية فهي ستنجح في تقليل سرعة إخفاق       

  .الواليات المتحدة الغير 

  ش يرغنغيوت ني

 كما كان فـي     ، بالتأكيد ،اليوم ، لم يعد العراق    

ن يكون كذلك   أ مع أننا كنا نأمل      ٢٠٠٣أوائل  

وإذا ما قيس العنف الحالي وعدم االستقرار       . 

والفوضى بفرضيات التخطيط لتلك الفتـرة ،       

ن هذه الحملة إليجاد الحرية واالستقرار في       إف

  .العراق تكون قد فشلت بوضوح تام 

ما بقي من األمور غير المفهومة وال المقبولة        

ن العراق ليس اال حملة واحدة في نشوب        أهي  

العراق بالنسبة لجيلنا هو    . حرب عالمية ثالثة    

  وشمال أفريقيـا فـي        كما كانت قناة كوادال   

كثـر  أه   مهمة ، لكن   –الحرب العالمية الثانية    

  .هميةأ

نفكـر ونعمـل    "ن  أوفي هذه األثناء ، علينـا       

 للتعامل بفعالية مـع القتـال العـالمي         "لجديدا

األوسع بكثير ضد قوى اإلرهـاب واألنظمـة       

ننا بحاجة الى إلدكتاتورية ضمن هذا اإلطار ، ا

تعهدات جديدة للفوز فـي العـراق باعتبـاره         

ة في الفوز بالحرب ي من الحمالت الرئيساواحد

 الخطوة األولى هي مواجهة بعـض       .األكبر  

 العراق ، وبذلك نستطيع     الحقائق الصعبة عن  

  .تحديد المشاكل للحرب األوسع 

فضل بكثيـر   أتصاالت أعدائنا   إحملة   •

تعتبـر   مما لدينا وكل جهودنا للتحـسين       

عـدائنا  أمقارنـة مـع حركـة        بال ة  تافه

  . تغلغلهم و

الزالت قدراتنا االسـتخباراتية داخـل       •

العراق ضعيفة بعد مرور خمسة سـنوات       

   ١١/٩على 

  . اللغوية ضعيفة الزالت قدراتنا •

وسائلنا المدنية للطاقة الوطنية الزالت      •

  .خاملة وغالية 

فشلنا في تحقيـق وعودنـا للـشعب         •

  .العراقي 

. الزلنا مرتبكين فيما يخص أهـدافنا        •

الزال القادة األقدمين حياديين باسـتعمال      

ايجابيـة  او") حرب أهليـة  ("مصطلحات  ال

لوصف أعمال القتل غير    ") التمرد("ها  من

 لدحر  تهمحضرة والوحشية في محاول   المت

مـن الـشعب     % ٨٠حكومة صوت لها    

  .العراقي 

وتاريخياً ، تكيفت أمريكـا بـسرعة مـع         

. حقائق الحرب وتستطيع ذلك مرة ثانيـة        

ولكن يتطلب ذلك الصراحة مـن قادتنـا        

سيدعم الشعب األمريكي كـل     . المنتخبين  

عمل يقوده للنصر من تماسك وطريق قويم       

خفاقات الوهي تبدأ بانتهاء ا   . باتجاه النصر 

  .التي يرونها كل يوم في األخبار 
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  ميشيل ليدن

إذا كنـت   . هل نحن نربح الحرب ؟ كال       

مين االستقرار فـي    أتقصد ت " نربح"بكلمة  

هناك العديـد مـن     . جميع أنحاء العراق    

  ٠المناطق تنحدر فيها األمور نحو االسوء

توسـع منـاطق    "نعم ، اذا كنت تقـصد       و

 العديــد مــن المنــاطق ، ٠" اراالســتقر

. كردستان ، تعيش بـسالم      ومعظمها فى   

" نعم"اكثر أهمية من جزء     " ال"ولكن جزء   

ة مثـل بغـداد     يالنه ، في مناطق رئيـس     

  .ن األمور تنذر بالخطر إوالبصرة ، ف

ـ ن  أوالً ، علينـا     أ ماذا نعمل ؟     ن أدرك  ن

قد تأسس علـى فـشل        العراقي شروعالم

ن أبداً  أيكن ممكناً   ستراتيجي ، لم    إ تصور

في الوقـت   ؤمن العراق طيلة هذه الفترة      ن

 تركا  قد إيران وسوريا    الذي نرى فيه أن     

. ال حرب اإلرهاب ضدنا     عشإحراراً في   أ

. قواتنا وبعض الوحدات العراقية ممتـازة       

ن تفوز فـي حـرب      أنك ال تستطيع    أغير  

. إقليمية بممارسة الدفاع في مكان واحـد        

   لعبة مغفلين لهـذا       ،  قاَسابنها كما قلت    إ

ن العمل على تغيير النظام فـي إيـران         إف

  .  لكسب الحرب وسوريا هو الطريق الوحيد

غالباً ما يحتاج هذا الى دعم هائل للتغييـر         

نتظرنا مدة طويلـة    إوالثورة ، مع أننا قد      

جداً وهي األكثر صعوبة مما كانت عليـه        

  في االرتبـاك ،    يناستمرإإذا ما   .  ما   اَيوم

: ننا سنواجه حـاالً خيـارين صـعبين         إف

   .القنبلةو أاالستسالم 

  ميشيل روبن 

ن ن الواليات المتحدة تخسر في العراق أل      إ

السياسيين األمريكان  والرأي العـام لـم        

ن أو يحتـاجون    أنهـم يريـدون     أيقرروا  

رس غالعديد مـن رجـال الكـون    . ا  ويفوز

ينظرون الى العراق من خـالل عدسـات        

فهم ال يهتمون ، كيـف       : ٢٠٠٦انتخابات  

ن كلماتهم تقوي وتشجع العدو وكيف تثير       أ

العديـد مـن    ،وبـنفس الوقـت     . العراق  

المعلقين قد وضعوا الدقـة جانبـاً لتلبيـة         

  .ستغالل الملل العام إو

. كانوا دائماً   العراقيون اليوم متشائمون كما     

الفساد والجريمة المنظمة تنتشر بسرعة في      

إنتاج :  إيجابية   شراتالمؤالحقيقة ، بعض    

 المحـالت   ،النفط رجع الى حالته الطبيعية    

 اإلنتاج الزراعـي فـي تحـسن    ،مفتوحة  

وقوى وزارة الـدفاع يتحـسن تـدريبها        

ولكن فـساد الـشرطة ينتـشر    . وكفاءتها  

  .بسرعة 

وبالوقــت الــذي أصــبحت الدبلوماســية 

ـ األمريكية سيدة في م    صـبح  أ ،صوراتهاق

ننا نتحرك  إ  ; اإليرانيون سادة في العراق   

 وهم يتحركون في  ;في المنطقة الخضراء 

سيادتهم تشمل كردستان   . باقي أنحاء البلد    

  . وتزداد باستمرار  ;

 ،لماذا ؟ ألنهم وفروا قوة ساحقة ، ورعاية       

  .للبقاءوقوة 

 ا لـم   من خالل القوة م     تفرض الميليشيات

 الفـوز    الحصول عليه من خـالل     تستطع
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وي تأثيرهـا مـن     إيران تق : باالنتخابات  

 تفشلخالل الميليشيات والواليات المتحدة     

لقد تركوا لوحـدهم وهـم      . في مواجهتهم   

ينتشرون بينمـا المـساعدات األمريكيـة       

 ورق  دبـابيس تستغرق أسابيع إليـصال     

 الميليـشيات   نإف، شهر لدراسة تأثيرها    أو

تقدم خدمات ومساعدات وصدقات لتثبيـت      

يقـة  وبهـذه الطر  . أنفسهم في المجتمـع     

تستنسخ إيران اسـتراتيجية حـزب اهللا ،        

يراني الحالي  إلان السفير   إوليس مصادفة   

إليرانـي الـسابق    كان مسؤول اإلرتباط ا   

  .المجموعة اإلرهابية اللبنانية ب

 إذا مـا وثقنـا   سنكون حمقىكيف نربح ؟   

في العراق نحتـاج الـى قطـع        . بإيران  

خطوط التجهيز والتمويل للميليشيات ودور     

عـن  بارات اإليرانية والتعـويض     االستخ

ن أعلينا  . المساعدات اإليرانية بمساعداتنا    

نتعامل مع قيادي حرس الثورة اإليرانيـة       

 متطلبـات إيـران     مكمقاتلين وإذا ما دفعته   

كمش عـن   نـن ن  أستطيع  ننحو القتال فال    

هار الضعف  ظإ في الشرق األوسط ،      .ذلك

ن وزارة  إيقود الى الهزيمة ولسوء الحظ ف     

  .ية رايس هي دائماً نحو الضعف خارج

  المعهـد،  فـي    مقـيم زميل   : ديفيد فروم 

  المعهـد، قدم في  أ زميل يشرغنغينيوت 

 المعهد، و  في     باحث الحرية  ميشيل ليدن 

   .المعهدمقيم في  باحث  ميشيل روبن
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