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 العراق فيتنام أخرى؟ هل
 عالء بيومي :عرض بقلم

 ٢٠٠٦أبريل  ٢٤ نت، الجزيرة
   

  

  

  

  

  هل العراق فيتنام جديدة؟: الكتاب
  روبرت بيرغهام:  المؤلف-

  ٢٢٤:  عدد الصفحات-
  شؤون عامة، نيويورك:  الناشر-

  ٢٠٠٦األولى :  الطبعة-

التسعينيات والتي دفعت   حرب تحرير الكويت في أوائلاألميركيين بين حربي العراق وفيتنام قديمة تعود إلى مقارنة
 وعلى نظرتها إلى دور جيشها وقدرته على أميركا تبعات تلك الحرببعض المحللين األميركيين إلى التساؤل حول 
كانت مشاركة القوات األميركية في حرب تحرير الكويت ستؤدي إلى  على خوض الحروب الخارجية، وحول ما إذا

الحالي  ، وبالطبع زادت تلك المقارنة ألسباب واضحة خالل عهد الرئيس األميركيعقدة فيتنام على غرارعقدة جديدة 
  .٢٠٠٣جورج دبليو بوش ومنذ اتضاح عزمه غزو العراق، والذي وقع في مارس

ين كبيرين لتعدد جوانب المقارنة بين حدث  نظراالمقارنة العلمية بين العراق وفيتنام صعبةالكتاب الراهن يوضح أن  
صعوبة الوعي الدقيق العراق، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى  متعددي الجوانب على غرار حرب فيتنام واحتالل

 والذي ألف عدد من الدراسات عن حرب -والمتشعبة، حيث يظهر من الكتاب أن مؤلفه   العديدةالصراعين بتفاصيل
سنة وأكراد وشيعة دون   العراقية والتي يكتفي لتقسيمها إلى وبالجماعاتقليل المعرفة بتفاصيل حرب العراق - فيتنام

األميركيين في التعامل مع حرب العراق والتي  الخوض في التفاصيل مما يوضح الصعوبة التي يواجهها بعض الخبراء
كثر ، وهي أوصاف يرددها مؤلف الكتاب في أالثقافة األميركية الشائعة تدار في أرض بعيدة ذات ثقافة مغايرة عن

ذات ثقافات  دارتا على أراضي بعيدةيرى أن أحد أوجه التشابه بين حربي فيتنام والعراق هو أنهما  من مناسبة حيث

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2767DFB6-65FD-4B65-92B6-EEBB6AD07630.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2767DFB6-65FD-4B65-92B6-EEBB6AD07630.htm
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بالضرورة مصالح األمن القومي  قد ال تعكسأجنبية مغايرة تحت ستار من الشعارات والمبادئ األميركية التي 
  . المباشرةاألميركي

البد   اللغة وغربة الثقافة وتردي األوضاع في العراق على غرار ما حدث في فيتنامواختالف كما يؤكد أن بعد المسافة
بالغ الصعوبة داخليا على   شكل مضطرد مما يضع مؤيدي الحرب في وضعتفقد األميركيين صبرهم على الحربوأن 
 .األقل

  العراق مستقبل

 والتي تتميز بنشر ابليك أفاريز األميركيةمطابع ب ال تقلل من أهمية الكتاب الصادر عنصعوبة إجراء المقارنة 
السيارة التي تشغل الرأي العام األميركي، هذا إضافة إلى أن مؤلف الكتاب ويدعى  دراسات جادة تتناول أهم القضايا

أن نوضحها لقارئ   تحمل عناء عقد المقارنة بين حربي فيتنام والعراق في جوانب هامة عديدة نأملبيرجهام روبرت
  .حاليالعرض ال

تنبؤ المؤلف بمستقبل العراق  فهو -والذي يبدو ضمنيا بعض الشيء  -  من وجهة نظرنا-أما أهم مضامين الكتاب 
 مستقبل السياسة األميركية في العراق على غرار ما آلت إليه سياسة، أو باألحرى فيتنام اعتمادا على خبرة حرب

إليها بوضوح إال في صفحات  وال يصلوتدريج عبر صفحات كتابه ، وهي نبوءة يبنيها المؤلف بهدوء أميركا في فيتنام
لمقارنة الحربين في جوانب مختلفة بداية من أسبابهما  ، حيث يخصص المؤلف فصول كتابه الخمسةالكتاب األخيرة

 لف عنفيها، واألطراف المعنية بهما، وأسباب النجاح أو الفشل، لذا ال يتحدث المؤ المعلنة، وحجم القوات المشاركة
مهمة قد ال يصل إليها من  ، وهي خالصةإال في نهاية كتابهتبعات الحربين ومستقبل السياسة األميركية تجاههما 

  .يقتصر في قراءته للكتاب على فصوله األولى

وعجزها عن تحقيق  يقنت من فشلها في فيتنام أن الحكومة األميركية بعدما تروبرت بيرجهامالخصوص يرى  وبهذه
 وضعت أمامها هدفا -مختلفة   والتي دخلت في دوامة من الفشل على ساحات-  في حربها هناكنصر حسام

 حتى ولو لم تضع حال حقيقا ماء الوجه األميركي محاولة التوصل إلى خطة انسحاب تحفظبرجماتيا يقوم على 
  أصبح هدفهاركية فشلها في فيتنامتبين لإلدارات األميفيتنام الجنوبية، فبعدما  لصراع فيتنام وتحمي حلفاء أميركا في

أميركا من فيتنام   حتى وأن لم يكن مخرج حقيقي، وعندما خرجتالبحث عن مخرج مرضي من الصراعالرئيسي هو 
 بغض النظر عما حدث - إلى هناك مرة أخرى لم يفكر األميركيون في العودةوتدهورت األوضاع هناك أكثر فأكثر 

  بالنسبة لهم على المستويات االقتصاديةأصبح الصراع عالي التكلفةبعدما   بعد ذلك-لحلفائهم في فيتنام الجنوبية 
 .والسياسية

تـنبأ بزيادة معارضة الشعب األميركي للحرب ي ، فهورسالة تحذير هامة تتعلق بمستقبل العراقوهنا يرسل المؤلف 
موقف في العراق في ظل تشعب كما يتحدث عن تعقد ال، الرئيس وزيادة معارضة الكونجرس وانقالبهما على

العراق ألساب  هذا إضافة إلى إدراك اإلدارة األميركية لفشل مشروع بناء الديمقراطية في، والمذهبية الصراعات العرقية
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 إلى البحث عن -ما حدث في فيتنام   على غرار- قد تسعى جورج دبليو بوش، وهنا يرى المؤلف أنه إدارة مختلفة
العراقية لمرة أخيرة في إعادة األمن للعراق، ثم تحميلها مسؤولية  يقوم على مساعدة الحكومة مخرج سريع من العراق

حتى  بنية عدم العودة للعراق مرة أخرىهناك، واالنتظار ألقرب تحسن نسبي لألوضاع لالنسحاب  تحسين األوضاع
العراقية المساندة للواليات  ة أو انهارت الحكومتدهورت األوضاع هناك ووقع العراق في حرب أهلية عميقةولو 

 .المتحدة
 كما يتوقع المؤلف، ولقادت عقدة العراق إلى موجة – غرار عقدة فيتنام الكتملت عقدة العراق علىولو حدث ذلك 
فيتنام القاسية  في أوساط الشعب األميركي، ولقامت خبرة العراق بإعادة تعليم األميركيين دروس حرب جديدة من العزلة

  .مرة أخرى

  االختالف أوجه
يرصد الكتاب اختالفات اختالف بين العراق وفيتنام، إذ  الحديث السابق ال يعني أن روبرت بيرجهام لم يعثر على أوجه

  .واضحة بين الصراعين

حيث يقول بيرجهام  ،عددا كبيرا من االختالفات العسكرية بين الحربينيرصد الفصل الثاني على سبيل المثال  حيث
 ثم تدهور إلى بدأ حرب تقليديةالعراق  ، في حين أنكحرب مرتدين ثم تصاعدت إلى حرب تقليديةأن فيتنام بدأت 
عسكرية أكبر على مختلف األصعدة، حيث وصل عدد الجنود األميركيين  كما استهلكت فيتنام موارد حرب عصابات

والتي  ، هذا إضافة إلى القوات الحليفة ألميركا في فيتنام١٩٦٩  في عام ألف جندي٥٤٣إلى  المشاركين في الحرب
 يعاونها أكثر من مليون مقاتلبلغت   ألف سنويا، أما قوات فيتنام الشمالية المعادية ألميركا فقد١٠٠بلغ عددها 

  . ألف مهندس عسكري من الصين٢٠٠حوالي 

 مما يفوق محارب سنويا  مليون٣.٢ويا قدرت بحوالي المؤلف أن إجمالي عدد القوات المتصارعة في فيتنام سن ويقول
 ألف ٢٠يصل إلى " بالمرتدين العراقيين"من يسميهم  وهنا يقول بيرجهام أن عددبكثير القوات المتصارعة في العراق، 

  .األكثر مصداقية مرتد فقط وفقا لتقديرات يرى أنها

ال تقترب من عدد المهندسين " لمرتدين العراقيينا" كما أن عدد القوات األجنبية التي تسللت للعراق لمساعدة
 ال تقارنفيتنام الشمالية، كما يرى أن مساندة حلفاء المرتدين العراقيين الخارجيين   الذين ساعدواالعسكريين الصينيين

  . لفيتنام الشمالية خالل الحرببمساعدة دول اإلتحاد السوفيتي والصين

في فيتنام  وكثافة القصف الجوي في فيتنام، حيث أدت العمليات العسكريةإلى طول مدة الحرب الجوية  هذا إضافة
 ألفا، ١٥٠أميركي وجرح   ألف جندي٥٨، هذا إضافة إلى مصرع  مليون محارب ومدني فيتنامي٣.٢مصرع إلى 

 فبراير  وحتى قتيال منذ بداية الحرب٢٣٠٠تكبدت العراق  وهنا يشير المؤلف إلى أن القوات األميركية المقاتلة في
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 األميركية المشاركة في حرب فيتنام تكبدت خالل فترة موازية في بداية حرب فيتنام ، في حين أن القوات٢٠٠٦
  .قتيال  ١٧٧٥٤

ميزت بالتوحد النسبي خلف الحزب الشمالية والتي ت هناك فارق أخر يتعلق بطبيعة القوات المعادية ألميركا في فيتنام
كانت قيادة معروفة رفعت شعارات وطنية تحررية رنانة وأصبحت قيادات   والتي،الشيوعي ذو القيادة المركزية

يرى  دأب المتظاهرون ضد الحرب في واشنطن على رفع صور قائد فيتنام الشمالية، في المقابل معروفة عالميا حيث
 كافي، كما أنهم ال معلنة بشكل ، وأن أهدافهم غيرالمرتدين العراقيين غير موحدين أو معروفينروبرت بيرجهام أن 

  .فيتنام الشمالية يمتلكون الثقل السياسي الدولي الذي تمتع به قادة

  الرنانة الكونجرس والشعارات
الفصل األول من الكتاب الذي يتناول طريقة دخول أميركا  إذا عدنا مرة أخرى ألوجه الشبه ينبغي اإلشارة إلى خالصة

 بناءا على معلومات – كما يوضح الكتاب – حيث دخلت أميركا الحربين بين الحاليتين، الحربين مؤكدا على التشابه
مبادئ رنانة حول رسالة   والتي غطتهالتبرير رغبتهم في الحرب استخدمت من قبل السياسيين استخباراتية مغلوطة

رات دخولها الحرب مع الحالتين غيرت الحكومة األميركية مبر أميركا النبيلة ورغبتها في بناء العراق أو فيتنام، وفي كال
 خوفها من وقوع فيتنام الجنوبية في يدحرب فيتنام تحدثت الحكومة األميركية عن  تغير الظروف، ففي بداية

 وقوع مزيد من الدولإلى  -  وفقا لنظرية الدينمو التي تبنتها اإلدارة األميركية-، وأن ذلك سوف يقود الشيوعيين
المتكررة هناك بدأت الحكومة تتحدث عن نظريات أو  وبعد خسائر أميركا، المحيطة بفيتنام في قبضة الشيوعية

  .أميركا وقدرتها على الدفاع عن أصدقائها مبررات أخرى مثل حماية مصداقية

، وعندما فشلت في العثور عليها تحدثت عن رغبتها أسلحة الدمار الشاملعن  وفي العراق تحدثت اإلدارة األميركية
  .ي الشرق األوسط فالديمقراطية نشرفي 

 بل بداية الحربين موقفا مخزيا عاجزا عن تحدي سلطة الرئيس الكونجرس األميركي وقف فيويشير المؤلف إلى أن 
البيت األبيض  كان ينبغي على"الحربين لإلدارة وشعارات الحرب والوطنية الرنانة، مؤكدا على أنه  أنه انحاز في بداية

  .قوة تنام والعراق بشكل أكثروالكونجرس مناقشة قرارات حربي في

  العراق من المسئول عن أخطاء
 والتي يلخصها في سببين اإلدارة األميركية في العراق بأسباب فشليعرض المؤلف في الفصل الثالث نظريته الخاصة 

  ذلك علىوزارة الخارجية األميركية، حيث يلوم روبرت بيرجهام لمرحلة بناء العراق سوء التخطيطرئيسيين أولهما 
األحوال لم تتحسن إال لما تولت  وأن وأنها أساءت اإلعداد كانت المسئولة عن اإلعداد لفترة ما بعد الحربمؤكدا أنها 

 أحد أبرز صقور المحافظين الجدد، وهنا يختلف المؤلف مع بيرل ريتشارد مستشهدا بتصريحات وزارة الدفاع المسئولية
  .وزارة الدفاع هي المسئولة عن أخطاء العراق وأن الصحيحترى أن العكس هو  كتابات أميركية عديدة



 التحدي الصهيوني         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروني للمركز

 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                           ٦ من ٦                                           ٢٠١٠ -شباط        

توفير الخدمات األساسية  على حساب بتركيز أميركا على إحالل الديمقراطية في العراقالتفسير الثاني فهو يتعلق  أما
جز الحكومة األميركية المتكررة في فترة ما بعد الحرب أدت لع ، وهنا يرى المؤلف أن أخطاء اإلدارةللمواطن العراقي

لعدم  القوات األميركية شبه الكامل عن توفير الخدمات األساسية للمواطن العراقي بشكل دفعه العراقية المتحالفة مع
  .غازية الثقة فيها أو في القوات األميركية التي بات ينظر إليها كقوات

ئهم ألمة واحدة أكبر بكثير منه في حالة وبانتما شعور الفيتناميين بالوحدةأن بويشير المؤلف بشكل سريع إلى اعتقاده 
حديث المؤلف عن طبيعة الشعب العراقي وما يدور داخل العراق يتميز بدرجة  ، وبصفة عامة يمكن القول أنالعراقيين

يواجهها   وعن الصعوبة التيضعف معرفة المؤلف بالوضع داخل العراقوالسطحية بشكل يكشف عن  من التعميم
 .ن في اإللمام بحقيقة ما يجري هناكبعض الكتاب األميركيي

   


