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  لكاشف يطلق مبادرتنيمبناسبة صدور العدد اخلمسون مركز ا
  

وبعد مرور حوايل " العراق يف مراكز األحباث اإلستراتيجية"مبناسبة صدور العدد اخلمسون من سلسلة 
 هذا -السنة على بداية هذا اجلهد املستمر واملتواصل للتواصل مع العقل والفكر اإلستراتيجي األمريكي 

مركز الكاشف للمتابعة  يطلق -أللف ميلاجلهد املتواضع الذي يشكل اخلطوة األوىل يف مسرية ا
  : مبادرتنيوالدراسات اإلستراتيجية

 وإستطالع األفكار مبعرفة آراء كل من تابع عن كثب هذه السلسلة اإلستراتيجيةاألوىل تتعلق 
واإلنطباعات اليت تشكلت خالل العام املنصرم، والغرض من هذا اإلستطالع هو حتسني األداء وزيادة 

 إصدار التقارير اإلستراتيجية ائدة وتعظيمها واإلنطالق اىل اخلطوة التالية اليت رمبا ستكونالتأثري والف
، واليت ستقوم على مسح شامل ألهم مراكز التفكري األمريكية خاصة ومن مث اليومية والشهرية والفصلية

. فصلي وسنويتلخيص أهم وأخطر اإلصدارات والتعليق عليها وحتليلها وتفسريها بشكل يومي وشهري و
وسوف لن تكون هناك أسئلة حمددة  يف هذا اإلستطالع لترك اال للتداعي احلر وطرح اإلقتراحات 

  .واألفكار بشكل واسع

، وطبيعي أنه بدون هذا الدعم اجلدي من قبل محلة جلمع التربعات والدعم املايلوالثانية تتعلق بإطالق 
اإلستراتيجية الميكن هلذا اجلهد أن يستمر وأن خيطو خطوات املهتمني بالشأن العام واملتابعني للشؤون 

  .كبرية اىل األمام، وأن يؤدي دوره ورسالته بشكل كامل ومؤثر

  :وميكن التواصل مع املركز من خالل املوقع األلكتروين على اإلنترنت

www.alkashif.org
 

 
  

 
  

  

  

http://www.alkashif.org/
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  حمن الرحيمبسم اهللا الر

  

  :مقدمة العدد
 منشورة  السيد أنطوني كوردسمان   فلدراسة مهمة بقلم الخبير األمني والعسكري المعرو       في هذا العدد ترجمة   

  .في واشنطن مركز الدراسات اإلستراتيجية والدوليةفي موقع 

، ات المتحدة في العـراق     التي ارتكبتها الوالي   باألخطاء اإلستراتيجية والتكتيكية  ناول هذه الدراسة ما يسمى      تت

 اليمكن ان توصـف بالكلمـات       هكذا وبكل بساطة يريدون من اآلخرين أن يعتبروا ماحصل من احداث جسام           

 اال بعد عدة عقود من الزمن واآلالم والمعانـاة والعـذاب والتخلـف              بلدالعادية والتي سوف لن يتعافى منها ال      

، ويعتقد البعض من المتابعين بأن ما يفعلـه هنـا الـسيد             ي والحرب األهلية والتقسيم الطائفي والعرق     والتأخر

 لكي يضلل الناس العاديين من غير المتابعين   بالتضليل اإلستراتيجي  "كوردسمان هو ببساطة ووضوح ما يسمى     

، ومن المالحظ   ولكي يبرر وتحت ستار البحث العلمي والمنطقي ما تم ارتكابه من فظائع في هذا البلد المظلوم               

وتشددهم  "المحافظين الجدد "سمان يوجه اللوم في ارتكاب هذه االخطاء الى         دسيد كور له الدراسة ان ا   هنا في هذ  

 لماذا اليتم مـساءلة هـؤالء أمـام         للكثير من التحذيرات والتوصيات ، واليعلم     الفكري وااليدولوجي واهمالهم    

؟ وغيرها مـن األحـداث       ٢٠٠١م  اللجان التحقيقية والمحاكم كما فعلوا في أحداث الحادي عشر من ايلول عا           

  .المتعلقة بالرئيس السابق نيكسون مثل فضيحة ووترغيت الكبرى

 والتي تجعل المتابع يدرك طبيعة النظام االمريكي الذي يـستطيع           هذه الدراسة جديرة بالمطالعة الدقيقة والتأمل     

 لكـي يحفـظ     ، ايلول  وتبعات األحداث الكبرى مثل غزو العراق واحداث الحادي عشر من          امتصاص صدمات 

   .النظام وينعم باألمان

  

ان المحافظين الجدد القياديين في مكتب وزير الدفاع ومكتب نائب الرئيس و بعض المسؤوليين في 

، افترضوا أن العراق )ال سيما العديد من السياسيين المهووسين بالحرب( مجلس األمن القومي 

 األمر ال يتطلب سوى ازالة الطاغية من الحكم، سوف يبقي على كل أفراد الحكومة الموجودة، وأن

غني بما يكفي ليتولى تطوره الذاتي وأنه لن تكون هناك مشاكل كبيرة فيما يتعلق ) أي العراق(وأنه 

  باألمن الداخلي مثل الصراعات العرقية والطائفية
 

الغت الى حد كبير نقص الواقعية هذا تكَون بسبب العديد من المجموعات العراقية في المنفى التي ب

وقللوا من ، وسهولة استبدال نظام صدام حسين، ”التحرير“في مدى التأييد الشعبي العراقي لغزو 

  أهمية حجم التقسيمات العرقية والمذهبية والمشاكل االقتصادية في العراق
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ممكن لقد وضع مكتب وزير الدفاع القوات العسكرية األميركية تحت ضغط  شديد لكي تخطط ألقل حد 

  من استخدام القوات العسكرية
 

المشكلة لم تكن في ان النظام الداخلي لم يكن يعمل على توفير العوامل األساسية للتقييم الدقيق، 

المشكلة كانت في أن أقدم صناع القرار السياسي والعسكري تجاهلوا ما شعروا به من أنه نصحية 

ادق واالقتناع االيديولوجي والسياسي والمالئمة لقد فعلوا ذلك بسبب حصيلة  االعتقاد الص. سلبية

  البيروقراطية

  

: النتيجة النهائية كانت ان الواليات المتحدة قامت بالعديد من األخطاء الستراتيجية الكبيرة

بناء على تهديد بني على أساس تقديرات : خطأها األول كان تسرعها في الذهاب الى الحرب

لصنع أسلحة الدمار الشامل التي اكتشفت الواليات المتحدة فيما استخباراتية للقدرات العراقية 

 بعد انها غير موجودة
 

ومما يثير الشك، أن المؤسسة االستخباراتية طلب منها   أن تكذب و بالشكل الذى يرغبون 

لقد اختارت المؤسسة السياسية  المعلومات التي أرادتها والتى تنسجم مع رغبتها .به

لقد قام النظام بوعي بالكذب على العالم وبالوعي . ت التي لم تردها واستبعدت المعلوما

 بالكذب على نفسه
 

على مستوى ستراتيجي أكبر، اقترفت ادارة  بوش والقادة االقدمين للقوات العسكرية 

لقد افترضوا ان انهاء  الصراع سوف يكون سهال، ونسيت . األميركية، أخطاءاً أكثر خطورة

لحقيقية في عمليات االستقرار وبناء البلد، وكذلك اقترفوا اخطاءاَ سياسية كل مشاكل العالم ا

ولكن لم ، وعسكرية كبيرة والتي اوجدت جزءاَ كبيراَ من المناخ الصالح  للتمرد في العراق

كل هذا خدم كتحذيرعلى انه ال قوة تستطيع ، يكن هذا سوى خطَأ واحداَ من بين عدة اخطاء 

  ن أكثر فعالية من الستراتيجية والستراتيجية الكبيرة  التى خلفهافى نهاية االمر أن تكو
 

ان عدم التفاعل المبكر مع انهيار الجيش العراقي واالمن وقوات الشرطة وعدم التركيز فورا على انشاء 

كان فشالً وضع عبئاً كبيراً على الواليات المتحدة وقوات التحالف االخرى في العراق –قوات عراقية فعالة 

  كان يمكن تجنبه و قد أدى الى تفاقم الشعور العراقي بان العراق قد احتل من قبل قوات معادية
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 ٢٠٠٣لم يتم بذل جهد حتى آيار : حل الجيش العراقي بصورة رسمية دون بذل جهد كاف الستبداله

 رجل من  الشرطة العسكرية ٤٠٠٠، أي بعد شهرين تقريبا من سقوط بغداد، حينما تم تخويل 

وبعد اخذها  وقتاً للوصول، لم تجري أية محاولة جادة العادة بناء .. ألميركية، لالنتشار في بغداد ا

عقب الحرب أ ،  على الرغم من الهروب الجماعى الدى ٢٠٠٤قوات الشرطة العراقية حتى حزيران 

  مباشرة واالضطرابات الناجمة عن حل حزب البعث والجيش و قوات االمن
 

سلطة . الميليشيات المختلفة  تركت بدون مساءلة ، وترك العراق كمجتمع مسلحكثير من عناصر 

، التحالف المؤقتة وضع الخطط لحل الميليشيات ولكنها لم تقدم الجهد للدعم الجاد الرفيع المستوى

  .٢٠٠٤وهذه الخطط قد اجهضت الى حد كبير عندما حلت سلطة االئتالف المؤقتة في حزيران 
 

ادة تشكيل طبيعة السلطة السياسية في العراق على أسس عرقية وعلمانية، قسمت والنتيجة هي اع

بين الشيعة االغلبية  الناهضة ذات الروابط الدينية والصالت القوية مع ايران ،العناصر الكردية 

 .االنفصالية ، ومن السنة الذين دفعوا نحو اتخاذ مواقف دينية بدالً من المواقف الوطنية العلمانية

  .من الزعماء السياسيين"الوطنيين"نما ظهر بعض بي
 

النتيجة النهائية كانت هي محاولة نشر الديمقراطية في وطن  قل فيه القادة السياسيين المحنكين ، 

واالحزاب السياسية الناشئة مقسمة الى حد بعيد علي اسس طائفية وعرقية، وال خبرة في تعزيز 

ابات والوثائق الرسمية مثل الدساتير كانت قد شوهت  االنتخ.حقوق االنسان وسيادة القانون

  بالتوظيف السياسى وهى التى كان يمكن تطبق الديمقراطية بها
 

اميركا ارتكبت سلسلة طويلة من األخطاء الستراتيجية والتكتيكية ،واالخطاء العملياتية منذ المرحلة 

واليات المتحدة وحلفاءها ، ، وال٢٠٠٦الى اوائل عام ٢٠٠٢األولية للتخطيط للحرب في عام 

  . والعراقيين يدفعون الثمن
 
ال يمكن للواليات المتحدة العودة الى الوراء وتغيير سلوكها في العراق، وفي كثير من الحاالت ال 

افضل امل لها هو تحقيق االستراتيجية التي تسعى . تستطيع اآلن   التعويض عن اخطاء الماضي

مع . مخاطر التي في أحسن االحوال ال تقدم اال فرص محدودة للنجاح على الرغم من  ال–لتنفيدها 

  :ذلك تستطيع الواليات المتحدة ،  أن تتعلم امرين من هذا السرد
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االول هو ان الواليات المتحدة ال يمكنها ان تأمل في ان تنجح عن طريق فهم  المشاكل والمخاطر ، 

ان تحديات االمن .زام الضرورى بشروط الوقت و المواردو خاصة ال يمكن ان تنجح، دون تقديم االلت

ينبغى مخاطبتها بصدق واتخاد قرارات صعبة و توفير الموارد . لها النصر" يلفق"القومي ال يمكن ان 

  الضرورية
 
الثانية ان العراق قد تعرض الى مجموعة واسعة من االخطاء والنواقص في اجهزة الواليات المتحدة 

اذا كان مقدراً للواليات المتحدة .لى عدد كبير من االدارات المدنية منها والعسكرية االمنية موزعة ع

ضد " الحرب الطويلة"أن تكرر تجربة مثل تجربة العراق ، او ان تنجح في قتال بما تسميه اآلن 

ان قائمة المشاكل هي .نها تحتاج الى االمانة الشديدة مع الذات والموضوعيةإاالرهاب والتطرف ، ف

  ليست قائمة من الحلول، ولكنها خطوة اولى أساسية للعثور عليها
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األخطاء األميركية الستراتيجية 

 والتكتيكية واألخطاء االخرى في العراق

  أخطاء متكررة

  حسين صدام سقوط بعد االخفاقات

  المؤقتة التحالف سلطة زمن خالل االخفاقات

 الوقـت  حتـى  ٢٠٠٤  حزيران من االخفاقات

  الحاضر

  المستقبل نحو التطلع

نادراً ما يكون وقت الحرب أسهل األوقات النتقاد        

كالمية األخيرة بين وزيـر     الذات، لكن التبادالت ال   

الخارجية  ووزير الدفاع بـشأن األخطـاء التـي          

ارتكبتها الواليات المتحدة أو لم ترتكبها في العراق        

سلطت الضوء على حقيقـة أن علـى الواليـات          

المتحدة أن تعترف بأخطائها أوالً وأن تتعلم منهـا         

ثانياً وذلك للفوز في العـراق ولتـستمر بـصورة     

  .” الطويلةالحرب“ناجحة في 

الجدول الزمني الكامـل لمـا حـدث للتخطـيط          

األميركي والعمليات قبل وأثناء وفور انتهاء القتال       

لخلع صدام حسين من الحكم، ال يزال بعيداً عـن          

في الوقت الحاضر ، ان اتهـام القـادة         . الوضوح

األميركان المعنيين أسهل بكثير من فهم ماحـصل        

ولية بمـصداقية،    من تحميل المسؤ   اَفعالً أو تحديد  

الملخص التحليلي التالي اليركز بصورة رئيـسية       

ه ذه”لعبة اللوم “على اللوم، بالرغم من أنه يبين أن        

يجب أن تركز على المشاكل  في جهـاز األمـن           

وليس علـى اي    ، القومي األميركي بصورة عامة     

هذا الملخـص يحـاول تـسليط       فرد معين كان،    

تحتـاج  الضوء على األخطـاء المتكـررة التـي         

الواليات المتحدة معالجتها اذا أرادت النجاح فـي        

  .المستقبل

  االخفاقات بعد سقوط صدام حسين

خالل الغزو والمعارك التي أدت الى ازاحة صدام        

اظهرت الواليات المتحدة أنهـا  ، حسين من السلطة 

حـرب  “تستطيع خوض الحرب التي خططت لها       

ة، وسرعة   كلفة قليل   و بكفاءة عالية ” اقليمية تقليدية 

في نفس الوقت، أعطت ثقة مفرطـة الـى         . عالية

طي عأالمؤمنين بهذه الحرب وااليديولوجيين، بينما      

هتماماً قليالً للمشاكل التي سوف تظهـر لحظـة         إ

 فـي   ان المحافظين الجدد القيـاديين    سقوط  صدام،  

مكتب وزير الدفاع ومكتب نائب الرئيس و بعض        

 ال سـيما    (المسؤوليين في مجلس األمن القـومي       

، )العديد مـن الـسياسيين المهووسـين بـالحرب        

افترضوا أن العراق سوف يبقي على كـل أفـراد          

الحكومة الموجودة، وأن األمر ال يتطلـب سـوى         

غنـي  ) أي العراق (ازالة الطاغية من الحكم، وأنه      

بما يكفي ليتولى تطوره الذاتي وأنه لن تكون هناك         

لي مثـل   مشاكل كبيرة فيما يتعلق بـاألمن الـداخ       

نقص الواقعية هـذا    ،  الصراعات العرقية والطائفية  

 العديد من المجموعات العراقية فـي       تكون بسبب 

المنفى التي بالغت الى حد كبير في مـدى التأييـد        

 وسهولة استبدال   ،”التحرير“الشعبي العراقي لغزو    

وقللـوا مـن أهميـة حجـم        ، نظام صدام حسين  

كل االقتصادية  التقسيمات العرقية والمذهبية والمشا   

  .في العراق

العديد من القرارات المهمة ذات العالقة قد اتخذت        

من دون الرجوع الى معظم الوكاالت في الحكومة        

األميركية، وأهملت التحذيرات التي ذكرها خبراء      

االستخبارات، واهملت التخطيط المسبق للحـرب      
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مـن قبـل مركزالقيـادة      ، العسكرية واالسـتقرار  

، وأهملت التحذيرات من قبـل      الوسطى األميركي 

صناع السياسة والخبراء من دول التحالف االخرى       

لقد وضع مكتب وزير الدفاع     مثل المملكة المتحدة،    

القوات العسكرية األميركية تحت ضغط  شديد لكي      

تخطط ألقل حد ممكـن مـن اسـتخدام القـوات           

لقد افترضت الواليات المتحـدة أنهـا       . العسكرية

 ممر عن طريـق تركيـا       تستطيع الحصول على  

لغزوها العراق من الشمال وهذا ما لم توافق عليه         

تركيا مماعطل انتشارها بسبب الحاجة الـسياسية       

لتجنب الظهور بمظهر غير الئـق لـدى االمـم          

قاومت القيـادة العامـة     ، في نفس الوقت  . المتحدة

للجيش األميركي بشدة فكرة التخطيط والدخول في       

لمـشاركة فـى تثبيـت      و ا ،عملية واسعة الحجم    

وفـشلت فـي التخطـيط      ، بلدالوبناء  ،  االستقرار

  .جديوالتحضير لمخاطر تمرد 

خلقـت منطقـاً    ، التقديرات غير الدقيقة للتهديد    

 لقد اقترفت االستخبارات األميركية     :خاطئاً للحرب 

 العديد من األخطاء الكبيرة في تقـدير        والبريطانية

لـدمار  مستوى برامج العراق لتطـوير أسـلحة ا       

من ، الشامل وأنظمة االطالق، هذه األخطاء كانت     

، نتيجة التضخيم الدى حصال لهـا     ، جوانب عديدة 

لك من جراء تاريخ النظـام  الحافـل بأعمـال           ذو

االخفاء والكذب، لكن مع ذلك فان هـذه التقـارير          

كانت أقل دقة بكثير من تلك التي  قـدمتها فـرق            

خطـاء قـد    هـذه األ  . البحث التابعة لالمم المتحدة   

ـ          لتلفيـق   تلذتضاعفت نتيجـة الجهـود التـى ب

معينة لدعم  التحليالت  المؤشرات االستخباراتية و  ال

وكانـت هنـاك    . قضية الحرب الخاصة والعامة     

أخطاء اصغر قد حدثت في المبالغة فـي أهميـة          

محيط اتصالت االستخبارات العراقيـة بمجـاميع       

 ارهابية ودور أنصار االسالم، ان نتائج التركيـز       

على أسلحة الدمار الشامل واالرهاب قد عمل على        

الحط من أهمية المرحلـة الرابعـة  او عمليـات            

  . االستقرار

التقديرات الدبلوماسية التي بالغت بالتأييد العالمي      

المحتمل والقدرة على حصول تحالف مـع االمـم         

 كـان تخطـيط الواليـات المتحـدة          لقد :المتحدة

اس  الحصول علـى     وبريطانيا فى البداية على اس    

دعم أكبر بكثير مما حصلوا عليه من حلفـائهم و          

لقد افترضوا ان الحلفاء مثـل      .من االمم المتحدة      

تأييـد موقـف    بفرنسا وألمانيا من الممكن اقناعهم      

الواليات المتحدة وبريطانيا، من ان مفتشي االمـم        

المتحدة يؤيدون قلق الواليات المتحدة وبريطانيـا       

 العراقي علـى أسـلحة الـدمار        فيما يخص التكتم  

 أنهم سوف يكسبون الدعم مـن مجلـس         والشامل  

 لم يثبت أي مـن هـذه التقـديرات          ً,عمليا. األمن

ووجدت كـل مـن الواليـات المتحـدة         ، صحته

وبريطانيا نفسيهما متجهتان نحو حرب مع وجـود        

  . غير متوقعةمعارضةمواقف دبلوماسية 

لعراقيـة    المبالغة باالعتماد على المجموعـات ا     

المعارضة ذات المصداقية والتأثير المحدودين في      

كانت خطط الواليات المتحـدة وبريطانيـا       :العراق

لالحتفاظ بالكوادر الصديقة من المسؤوليين البعثيين      

والقوات العراقية أثبت أنها وهم من نسج الخيال ،         

حيث أن مجاميع المعارضة العراقية فـي المنفـى       

يات المتحدة بالغوا كثيـراً     التي تعاملت معهم الوال   

بخصوص تأثيرهم وفهمهم للعراق،بينما المجـاميع      

العراقية التي لها تأثير فعلي مهم حقاً كانت بصورة   

عامة مجاميع شيعية متدينة مع صالت مع ايـران         
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 ضعط قـوي  يوميليشيات مستقلة، كانت النتيجة ه   

لدفع المسؤولين العلمانيين والعسكريين بعيداً عـن       

السياسي حتى لو لم يكـن لـديهم صـالت          النظام  

وللمساعدة في استقطاب   ، خطيرة مع صدام حسين   

  .الفرق العرقية والمذهبية العراقية

اخفاقات كبيرة في االستخبارات و تحليل التركيب       

ان :السياسي الداخلي والتركيب االقتصادي للعراق    

االخفاقات كما قال خبير استخباراتى قيـادى فـى         

تكاسل  ” فى العراق كانت النتيجة   تخطيط العمليات   

قيادات المؤسسات االسـتخباراتية العـسكريةالتى      

فضلت قطف ثمار المعلومات المشوهة التـي أدت        

ولكنهـا  ، الى استنتاجات خاطئة وتخطيط سـيء     

  .”لكذفشلت فى تغيير 

عدم القدرة على التقييم الدقيق للطبيعة الوطنيـة        

ت الثقافيـة   الختالفالالعراقية، والدرجة الحقيقية    

هذا االخفاق فـي التقيـيم      : وحجم مشاكل العراق  

الستراتيجي بضمنها الفـشل فـي رؤيـة حجـم          

الفروقات العرقية والطائفية، ضعف االقتـصاد و       

مشاكله ، صعوبة تحديث البنى التحتية التى بنيـت          

مليون نسمة بـالرغم مـن أن التعـداد         ١٧-١٦ل  

 مليـون نـسمة ،      ٢٨-٢٧السكاني الحقيقي هـو     

الـدعم  ، ”ثروة الـنفط  ”  غير الحقيقية ل   اتلتقديرا

العاطفي المحتمل تجاه النظام السابق في المنـاطق        

السنية ،العلمانية مقابل الشد الثيوقراطي، أثر النظام 

القبلي، األثر الديموغرافي في مجتمع ناشـئ مـع         

مشاكل البطالة، أضف الى ذلك المشاكل الحقيقيـة        

اكل القـوات   من أرض الواقع التي أصبحت مـش      

  .األميركية والتحالف لحظة عبورها للحدود

الخطط المتفائلة جداً بدعم عـسكري وسياسـي        

 التفاصيل الكاملـة ليـست معلنـة        :عراقي داخلي 

حالياً، لكن الواليات المتحدة توقعـت ان وحـدات         

عسكرية عراقية ستكون ايجابية أو حتى أن ترحب        

 بالتحالف وربما كان هناك على األقـل مـسؤول        

عراقي واحد قد ينقلب على صدام حسين بـصورة         

  .علنية

ـ :فشل التنبؤ بالصراعات المذهبية والعرقية   ، اذوه

يدعو للدهشة، مـع علمهـا الكامـل        ، الى حد ما    

بالمشاكل التي حدثت في لبنان والصومال والبلقان       

ـ            ا ذاال أن الواليات المتحدة لـم تخطـط لمثـل ه

واألقليـات  االحتقان الكبير بين العرب واألكـراد       

االخرى ، انها لم تخطط لالحتقان الطارئ والقتال        

بين المجاميع المتدينة السنية  والمتدينـة الـشيعية         

والن  أكثر كالمها كان حول      .والعلمانين العراقيين   

نهـا لـم تخطـط      إف، عالقات  صدام باالرهـاب      

لهجمات واختراقات االسالميين المتـشددين فـي       

  .عراق ما بعد صدام

 في توقع تهديد التمرد وتغلغل المتشددين        الفشل 

 وعلـى الـرغم مـن التحـذيرات         :من الخـارج  

االستخباراتية التي أكدت على ضـرورة اسـتقدام        

عناصر من القوات األميركية قادرة على التعامـل        

المدنيـة،  -مع التمرد ،  ومع العمليات العسكرية        

وبناء البلد وهذا كان يجب أن يحدث الن القـوات          

ية كانت قد تقدمت مباشـرة بعـد سـقوط          األميرك

ان تشكيل قيـادات مناطقيـة بنـاءاً علـى          .النظام

توافقات ادارية بدالً من الحاجة الفعليـة ، وتـرك          

ة مثل االستقرار وبناء البلـد لقيـادة         يالمهام الرئيس 

 لديهم اال خبرة قليلة أو ال       تافراد محليين ممن ليس   

  .خبرة لهم في مجال المساعدات المدنية

رفض أهمية عمليات االستقرار وبناء البلد قبـل        

العديـد مـن صـناع      : وأثناء وفورانتهاء الحرب  



 التحدي الصهيوين                 )٥٧(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية      ١٩ من ١٠                                                   ٢٠٠٦ - آب

السياسة والقادة العسكريين أرادوها حرباً سـريعة       

 يات االستقرار طويلـة   لدون تعقيدات ومشاكل عم   

وبـدون جهـد    ، جهود المرحلة الرابعـة    األمد أو 

ناع  يرى الكثير من ص    .االلتزام وتكاليف بناء البلد   

السياسة ان كل هذه الجهود كانت غير مرغـوب         

ان القـادة األميركـان      فيها وغيـر ضـرورية،    

يفرض التزامات طويلـة األمـد      "  فخ"اعتبروها  

ن  تتجنبـه قـدر      أينبغى على القوات األميركيـة      

 .االمكان

عجز قصير االمد في القوة العسكرية األميركيـة        

الزمـة  وقدرتها على تزويد األفراد والمهـارات ال   

لتأمين المنـاطق العراقيـة الخلفيـة والمنـاطق         

 عمليـات   شـهد  كلما تقدم التحالف و     :الحضرية  

النهب الضخمة للمكاتـب والمنـشئات الحكوميـة        

والقواعد العسكرية ومستودعات األسـلحة اثنـاء       

ب ذمين مراكز ج  أالعجز عن ت  . وبعد انتهاء القتال  

ى قيام  ساسية وتهيئة المناطق الخلفية مما ساعد عل      أ

عملية السلب التي دمرت بالفعل الهيكل القائم للحكم 

  .واالمن

التخطيط لعمليـات انـسحاب مبكـر للقـوات           

العسكرية األميركية من العـراق قبـل أن يكـون         

 مـع تخفيـضات كبيـرة        :الوضع واضحاً أو آمنا   

خططَ لها مسبقا لتبدأ بعد بعد ثالثـة أشـهر مـن            

ط والتـدريب   سقوط نظام صدام، بدالً من التخطـي      

وتجهيز المعدات لفتـرة بقـاء طويلـة لعمليـات          

  .االستقرار

عدم القدرة على تنفيذ المالمح الرئيـسية لخطـة         

عن طريق خطأ في حساب استعداد تركيـا        الحرب  

ان  :للسماح بنشر قوات اميركية وعبورها تركيـا      

 القوات االميركية حسب      عدم القدرة على انتشار   

كن غفرانه ، الن تركيا     خطة الحرب األصلية ال يم    

لم تسمح بارساء ونقل كال مـن القـوات البريـة           

تسببت  هذه الحالة فى  ان        . والطائرات األميركية 

قسما من التعزيزات استوجب الغاءه مـن خطـة         

وبهذا افتقرت الواليات المتحدة الى نـوع        الحرب،

الوجود الذي كان مقررا له احـتالل و اسـتقرار          

  . السنيشمال العراق و المثلث

مال العراقية بعـد    الفشل في التوقع واالستعداد لآل    

ان العديـد مـن     ، في الحقيقة : انهيار نظام صدام  

العراقيين يعارضون االحتالل ويـرون ان بقـاء        

  .الواليات المتحدة و التحالف يعد احتالالً معادياً

الفشل في التخطيط وتنفيذ عمليات اعالمية واسعة       

 انتهـاء الغـزو لكـسب       و فعالة قبل واثناء وبعد    

 فالواليات المتحـدة لـم      :"قلوب وعقول العراقيين  "

" كمحرر سيغادر "تقنع العراقيين بان التحالف جاء      

، وان  " و يـستغل العـراق     ىكمحتل سـيبق  "وليس  

التحالف سوف يقدم العون والدعم الـى حكومـة         

الخطأ الثانوي كـان    ودولة مستقلة بشكل حقيقي،     

يات المؤامرة التـي    بعدم توقع وتسوية سيل نظر    

  .تالحق عمل قوات التحالف

الفشل في التعامل مع انهيـار الجـيش العراقـي          

واالمن وقوات الشرطة بعد الحرب والتركيزعلـى       

هذا الفـشل   : فعالة الفور على خلق قوات عراقية    

وضع عبئاً كبيراً قابالً للتجـاوز علـى الواليـات       

 المتحدة وقوات التحالف االخرى اضاف اليه شعور      

العراقيين بان العراق قد تم احتالله من قبل قـوات    

  .معادية

نقص التخطيط الفعـال للمـساعدات االقتـصادية        

على الرغم مـن بـذلها بعـض        : واعادة االعمار 
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الجهود لفهم حجم المشاكل االقتصادية التي ظهرت       

 –في العراق منذ السنوات االولى للحرب العراقية        

ة في البداية علـى     االيرانية،عملت الواليات المتحد  

افتراض ان العراق هو البلد الغني بـالنفط الـذي          

 بسرعة عند تغيير القيادة، هناك      ىيستطيع ان يتعاف  

فهم قصيرالنظر لكل جوانب البنية التحتية العراقية       

لم يرقَ الى مستوى الحاجات الراهنة ، والمشاكل        

 محاولــة بنــاء المنــشئات أثنــاءالتــي ستنــشأ 

اكل صـناعات العـراق     وكـذلك مـش   .والخدمات

الحكومية لم تحظ اال باهتمام محدود ، وال سـيما          

سيئ فهم الضعف   أاهمية صناعاتها العسكرية،كما    

ان الواليات المتحدة فهمت    .فى  قطاعها الزراعي     

بصورة صحيحة الكثير من القيـود فـي القطـاع          

مع جميع  المالي ولكنها كانت غير مستعدة للتعامل       

كلبتـوقراطي  "اصبح عمليا   حقائق االقتصاد الذي    

  ".القيادة

لمـساعدات  الرئيسي ل برنامج  الالنقص األولي في    

 :لعمليات االستقرار قبل واثناء الحـرب     الموجهة  

لقد خططت الواليات المتحـدة لمجمـوعتين مـن         

 أي منهما،احـدهما    ذالمشاكل االقتصادية ،ولم تنف   

كانت محـاوالت كثيـرة لحـرق حقـول الـنفط           

هو احتمال حدوث انهيار كبير فى      العراقية،والثاني  

  .برنامج النفط مقابل الغذاء

 لم تكن هناك خطة جدية لتزويد العراق بمعونـة         

اقتصادية كبيرة الحجم بعد ازاحة صدام حسين من        

واضطرت سلطة التحالف المؤقتة    ، الحكم مباشرة   

 ١٨باالندفاع لتقديم اقتراح يدعو لتقديم اكثر مـن         

ات ،اضافة الى االمـوال     بليون دوالر من المساعد   

العراقيــة مــن برنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء 

والمساعدات المالية الدولية ،مع عدم وجود أساس       

  .حقيقي للتخطيط

عدم اعطاء مكتب اعـادة االعمـار والمـساعدة         

شرعية ذات معنى النهـاء النزاعـات، وجهـود         

 تـشكيل   عند،  بداية :عمليات االستقرار وبناء البلد   

 المدنيين والعسكريين في مكتـب      كادر صغير من  

عينوا لمدة  قداعادة االعمار والمساعدة، العديد منهم      

ثالثة أشهر فقط،مكتب اعادة االعمار والمـساعدة       

خطط للعمل في العراق مع بقاء جميع الـوزارات         

سلمت مهمة بنـاء    تلحكومة سليمة، لقد    اوالفعاليات  

الية لموارد الم االبلد بعدم اكتراث كبير،مهملة كذلك      

 باجراءاتصاالت مهمـة    والبشرية، مع عدم السماح   

 عـدم انـدماجها مـع القيـادة         و بقوى المنـاطق  

العسكري الفعال لم يـتم     -التنسيق المدني .ةالعسكري

بين مكتب اعادة االعمـار والمـساعدة والقيـادة         

اعطيت اولويـة   وقد  العسكرية أثناء وبعد الحرب،     

ى بغداد حتى    حيث انها لم تأت ال      لمهمتها قليلة جداً 

 يوماً مـن دخـول   ١٢أي بعد  (٢٠٠٣ نيسان   ٢١

  .حيث لم يوفر لها االمن الكافى،)القوات األميركية

ال شك ان استكشاف االحداث المستقبلية اصـعب        

ان  (،العديـد .بكثير من ادراك طبيعتها بعد وقوعها     

العوامـل التـي أدت الـى هـذه         ) لم يكن معظم  

االخفاقات كانت مع ذلك قد جذبت انتباه الـرئيس         

لها، ومجلس األمـن القـومي ووزارة الخارجيـة         

 فـي   يةاالسـتخبارات المؤسـسات   ووزارة الدفاع و  

، لكن مع ذلك لم يكن أحـد        ٢٠٠٢صيف وخريف   

يتنبأ بدقة بكل المستقبل، ولكن العديد مـن داخـل          

  .حدثي يمكن  أن ما الحكومة حذروا موخارج

في ان النظام الداخلي لم يكن يعمل        المشكلة لم تكن  

على توفير العوامل األساسـية للتقيـيم الـدقيق،         
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المشكلة كانت في أن أقدم صناع القرار الـسياسي         

والعسكري تجاهلوا ما شعروا به من أنه نـصحية         

 االعتقـاد    بـسبب حـصيلة       لقد فعلوا ذلك   .سلبية

ناع االيديولوجي والسياسي والمالئمة ت واالققادالص

فقد كان الثمن غاليا     ،وعلى كل حال   .البيروقراطية

 بل انهم ها والعراقاءحلفولواليات المتحدة ل بالنسبة

هيئوا االسس لظهور العديد من المشاكل عندما بنوا 

قوى عراقية فاعلة و نظام سياسى شـامل يوحـد          

   .البلد

 ان الواليات المتحدة قامـت      تن كا ة النهائي ةجيالنت

خطأهـا  : بالعديد من األخطاء الستراتيجية الكبيرة    

بنـاء  : األول كان تسرعها في الذهاب الى الحرب      

 تهديد بني على أساس تقديرات اسـتخباراتية        على

للقدرات العراقية لصنع أسلحة الدمار الشامل التي       

  فيما بعـد انهـا غيـر       اكتشفت الواليات المتحدة  

ــودة ــر.موج ــا يثي ــشك، أن الما ومم ــسة ل ؤس

و بالـشكل   كـذب   ت  أن    االستخباراتية طلب منها    

 ت المؤسسة الـسياسية    لقد اختار .الذى يرغبون به  

والتى تنسجم مع رغبتهـا     ها  تالمعلومات التي أراد  

 لقـد قـام     .ردهـا   ت المعلومات التي لم     واستبعدت

 بالكذب  يالنظام بوعي بالكذب على العالم وبالوع     

  . نفسهىعل

 بوش  ادارة  رفت  تعلى مستوى ستراتيجي أكبر، اق    

 للقـوات العـسكرية األميركيـة،       قدمينوالقادة اال 

 انهـاء   لقـد افترضـوا ان       .أخطاءاً أكثر خطورة  

 كل مـشاكل    يتسن، و الكون سه يالصراع سوف   

 ،العالم الحقيقية في عمليات االستقرار وبناء البلـد       

ة  سياسية وعـسكرية كبيـر     اَوكذلك اقترفوا اخطاء  

الـصالح    مـن المنـاخ      اَ كبير اَ جزء اوجدتالتي  و

ولكن لم يكن هذا سوى خطـَأ       ، للتمرد في العراق  

 كـل هـذا خـدم       ،واحداَ من بين عـدة اخطـاء        

أن فى نهاية االمر    انه ال قوة تستطيع      كتحذيرعلى

تكون أكثر فعالية من الـستراتيجية والـستراتيجية        

  .خلفها التى الكبيرة 

  سلطة التحالف المؤقتةاالخفاقات خالل زمن 

اخفاقات الواليات المتحدة في التحـضير والتنفيـذ        

 لحرب االطاحة بصدام حسين من السلطة كانـت       

 هي التي حضرت ألرضية الفشل في العام        كيدأبالت

الـى حزيـران    ٢٠٠٣خالل نيسان    .لكذ الذي تال 

، ارتكبت الواليات المتحـدة المزيـد مـن       ٢٠٠٤

  .األخطاء

  المناسب  وتوفير النوع والعدد   ايجاد ان الفشل في    

 في الحكومـة األميركيـة      موظفين المدنيين   من ال 

الـنقص  .الضروري لبناء البلد وعمليات االستقرار    

تسبب في الكفاءة المركزية في الحكومة األميركية،       

ـ ال ية   الواليات المتحدة كيف   فى عدم معرفة   ط يتخط

م العون عند موافقة الرئاسة ومجلس      يمباشر وتقد ال

لنواب عليه وكان عليها االلتفات الى المتعهـدين        ا

كن لديهم خبرة عملية فـي العمـل فـي          تالذين لم   

،انهم بالمقابـل   مسيطر عليه العراق أو مع اقتصاد     

وكثير  اجبروا على التعامل مع المتعهدين المحلين     

هذه المشاكل كانت خطيـرة     . منهم فاسد او احمق   

 أثرت فـي    جداً   في المساعدات األميركية ولكنها      

اجزاء اخرى من وزارة الخارجية وغيرهـا مـن         

 و الكثير مـن القـدرات        ،الوكاالت المدنية أيضاً  

تجنيـدها  المدنية لدى الواليات المتحدة التي لم يتم        

  .او ال تريد المجازفة في الميدان

ـ           ىان الفشل في تخطيط وتنفيذ الجهود للحفاظ عل

 ىمـستو و، المحلـي   على المستوى   عملية الحكم   

ــات ، و ــستوى المحافظ ــع الم ــزي؛ لتوق  المرك
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بانهيـار هيكـل الحكومـة ومخـاطر          المخاطرة  

النهب، ولوضع خطـة العـادة هيكلـة الجـيش          

 جميع ذلك كـان يجـب    –والشرطة وقوات االمن    

االعالن عنه والتعريف به قبل واثناء وعقب الغزو        

األولي لكسب تأييد المسؤولين والضباط العراقيين      

قة لهم بنشاط داعم   لـصدام حـسين          الذين ال عال  

والتجاوزات السابقة ، والمحافظة علـى جـوهر        

الحكم الذي كان من الممكن أن يؤدي الى  سرعة          

  . مستقر ايجاد حكومة شرعية وامن

ان عدم التفاعل المبكر مع انهيار الجيش العراقـي       

وعدم التركيز فورا علـى      واالمن وقوات الشرطة  

ـ كان فشالً وضع عب   –ة  انشاء قوات عراقية فعال    اً ئ

كبيراً على الواليات المتحـدة وقـوات التحـالف         

  أدى الى   قد وكان يمكن تجنبه    االخرى في العراق    

تفاقم الشعور العراقي بان العراق قد احتل من قبل         

  .قوات معادية

حل الجيش العراقي بصورة رسمية دون بذل جهد        

 ٢٠٠٣يار  آلم يتم بذل جهد حتى      : كاف الستبداله 

 أي بعد شهرين تقريبا من سقوط بغداد، حينما تم          ،

ـ   مـن     رجل ٤٠٠٠تخويل   عـسكرية  الشرطة  ال

وبعد اخذها  وقتاً    .. ميركية، لالنتشار في بغداد     األ

 محاولة جادة العادة بنـاء      ةللوصول، لم تجري أي   

  ،  ٢٠٠٤قوات الشرطة العراقية حتـى حزيـران        

الجماعى الـدى اعقـب     الرغم من الهروب    على  

واالضطرابات الناجمة عـن حـل     ب مباشرة   الحر

   .حزب البعث والجيش و قوات االمن

عدم التقييم الصادق لطبيعة وحجم التمرد العراقي       

 سـلطة   الحظت  : عندما نما وأصبح اكثر خطورة    

االئتالف المؤقتة، والقيادة في العراق ان التهديـد        

كانـت  و،  بصورة تدريجية    العسكري كان يتطور  

 مجموعة صـغيرة مـن      ان   عتبرفي بادئ األمر ت   

اصـحاب   " من البعثيين الموالين للنظام السابق أو    

ولم يحـدث   .لكذين يقومون ب  ذهم ال "النهاية المريرة 

 عنـدما بـدأت     ٢٠٠٣ذلك اال في اواخـر عـام        

الواليات المتحدة تدرك مدى خطورة التمرد  حقا ،         

 جهد   قدم  عندما ،الشتاءقبل  لم يكن ذلك    .والرد عليه 

ير لتحديد كيفية سعي الواليات المتحدة      تخطيطي كب 

العادة بناء الجيش العراقي واألمن و قوات شرطة        

قادرة على التعامل مع التهديد المتـصاعد ، فـي          

من المـنح   مهمة  دفعة   وصلت     ٢٠٠٤اواخر عام   

  والتسهيالت  والمعدات   والمستشارين والتجهيزات 

  .الى العراق

تركت بدون  كثير من عناصر الميليشيات المختلفة        

سـلطة  . مساءلة ، وترك العراق كمجتمع مـسلح      

التحالف المؤقتة وضع الخطط لحـل الميليـشيات        

 ،رفيع المستوى اللدعم الجاد   لقدم الجهد   ت لم   هاولكن

وهذه الخطط قد اجهضت الى حد كبير عندما حلت         

  .٢٠٠٤سلطة االئتالف المؤقتة في حزيران 

بعـد  استبدال مكتب اعادة االعمـار والمـساعدة        

 :سقوط صدام حسين بسلطة التحـالف المؤقتـة       

واسـتقراره  البلـد   وفجأة ارتجل جهد واسع لبناء      

 بوقت  اتهذه العملي  مثل    و تمويل  تحشيد الجهود و

النتـائج  ومن ثم محاولة تنفيـذ      .لتخطيطمن ا قليل  

 تسعى الـى فـرض    المستخلصة من ايديولجيات    

  . القيم االميركية في  العراقاالساليب و

ع، سـلطة التحـالف   يشجيكن ت، اذا لم    ح   السما 

 ه اقتـصاد  تغييرالعراقل" ىثور"فهم  بتبني   المؤقتة

ان التحـالف    :، كان مخططاً في البداية    هومجتمع

يتمكن من تحسين احكامه وقيمه عن       ه قد تقودى  ذال

الشعب العراقى و السياسين و االقتصاد والتركيبة       
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 مـن   بدالالالجتماعية في مدة ثالثة سنوات تقريبا       

سرع وقـت   ألعراق ب ااالسراع في نقل السيادة الى      

سـلطة   ، ولكن يبـدو ان    اً مختلط االمر كان .ممكن

االسراع بنقل السيادة فـي     ا  التحالف المؤقتة قررو  

 ، بعد أن اصبح التمرد خطراً       ٢٠٠٣تشرين االول   

 للقيام بـذلك كـان      ٢٠٠٤وان اختيارها لحزيران    

  .بشكل كبيرً تعسفيا

 ةذ قرار بانشاء برنـامج المـساعد      وعندما تم اتخا  

الرئيسية والخطـة الـشاملة العـادة االعمـار و          

ولم تلتزم بـالخطط     المساعدة سارعت الى التنفيذ   

 كـان   ٢٠٠٣ اواخـر     ، المالئمة وال بالمسوحات  

الضغط من اجل ايجاد اموال مـشاريع قـصيرة         

 االمن المحلي ) او شراء (االجل تهدف الى تحقيق     

كانت الحاجـة   ر الوقت ،    وبمرو. اصبحت حادة  قد

 و للمتطلبـات    ماليةالمعونات  للأكثر  فاكثر  تتزايد  

وغالبا ما يخـدم المـال واالمـن         ،قصيرة االمد   

العراقيين اكثر من برامج المـساعدات الطويلـة        

 ات السابقة  ولكنه عطل أكثر خطط المساعد     .االمد

  .السيئة التخطيط والتنفيذ

ت االميركية  والقيادا وضع سلطة التحالف المؤقتة   

خلـق منـاطق     :بعضها عن   في مناطق منفصلة  

جهد الواليات المتحدة من جهـد     عزلت  منة  آكبيرة  

العراقيين ، وتنفيذ تنسيق محدود مع سائر حلفـاء         

  .التحالف

 اًعـسكري و اًمدنياً  لم تطور الواليات المتحدة جهد    

 بصورة كاملة ، وفي البداية وضـع نظـام          اًمنسق

  .يرة في المنطقة والقيادةليتطور مع اختالفات كب

االساسـية  المتطلبـات   عدم القدرة على نـشر       

ضـمن  الالزمة لعمليات االستقرار وبنـاء البلـد        

تفـاقم هـذا الفـشل       :القوات االميركية والحكومة  

 و التدريب يدانيةمهارات المالللغة و االفتقار بسبب 

من جانب معظم القوات العـسكرية االميركيـة ،         

  المصممة باالعتمـاد علـى     اريةوالقدرات االستخب 

 ومجموعـة تقنيـات     توفير االستخبارات البشرية،  

" االنـدماج "قدرات تحليليـة و مراكـز       و متنوعة  

عمليات مكافحة االرهاب و    والالزمة لالستقرار ،    

  .مكافحة التمرد

 من الى حد كبير جعل كادرسلطة التحالف المؤقتة 

  وغالبـا مـا    : عمل قـصيرة   مدةالناس المعينين ل  

 الــسياسي  الترشــيح علــى اســاس ونيختــار

 ا مـا  وااليديولوجي بدال من الخبرة والكفاءة، كثير     

على اساس سياسى بـدال مـن      اختيارالمدنيين كان

 والكفاءة والكثير منهم كانت عقودهم مـن       الخبرة

وكان يسمح لهم بتـرك العمـل      . عمل   أشهر٦-٣

يعملـون   معظم العسكريين    . وا  تساهالَ  ؤمتى شا 

 لوضـع   قليالَ اَ كان هناك جهد   .مل قصيرة لمدد ع 

كادر ثابت من الموظفين ذوي الخبرة الذين بقـوا         

في مواقعهم وطـوروا عالقـات مـستقرة مـع          

  .العراقيين

 حتى الوقت ٢٠٠٤االخفاقات من حزيران  

  الحاضر

حسنت الواليات المتحدة جهودهـا فـي العـراق         

بصورة بطيئة بعد نقل السلطة من التحالف الـى         

 .٢٠٠٤في حزيران   وذلك   عراقية مؤقتة    حكومة

ارتكاب سلسلة مـن    ب  استمرت   في الوقت نفسه ،   

  :االخطاء الفادحة 

التحالف وسلطة التحالف المؤقتة حرموا العـراق       

من الكثير من قياداته العلمانية عندما ازالت اكثر        

والنتيجة هـي    :المسؤولين البعثيين من مناصبهم   
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ياسية في العـراق    اعادة تشكيل طبيعة السلطة الس    

سس عرقية وعلمانية، قسمت بـين الـشيعة        أعلى  

 ذات الروابط الدينية والـصالت      لناهضةااالغلبية    

مع ايران ،العناصر الكردية االنفـصالية ،       القوية  

الذين دفعوا نحو اتخاذ مواقـف دينيـة         ومن السنة 

ظهـر  بينمـا   .  العلمانية  المواقف الوطنية  بدالً من 

النتيجـة  .لزعماء الـسياسيين  من ا "الوطنيين"بعض  

 الديمقراطيـة فـي      نشر النهائية كانت هي محاولة   

القـادة الـسياسيين المحنكـين ،        قل فيـه     وطن  

 الى حـد بعيـد   ة الناشئة مقسم  ةواالحزاب السياسي 

علي اسس طائفية وعرقية، وال خبرة في تعزيـز         

االنتخابات والوثائق  .حقوق االنسان وسيادة القانون   

شوهت  بالتوظيف   ساتير كانت قد    الرسمية مثل الد  

  يمكن تطبق الديمقراطيـة    السياسى وهى التى كان   

  . بها

 ترك  ٢٠٠٤ في حزيران    تحالفالنهاية المفاجئة لل  

ثم التركيز على االنتخابـات     : ا جزئي ا سياسي افراغ

 جدول للعراقيين للتـصويت     وجدوالدستور حيث ا  

 ثم على الدسـتور واجـراء       ةعلى الحكومة المؤقت  

بات اخرى للحكومة الدائمة بعد اكثر من سنة        انتخا

حاجـة  الثم ترك العراقيون مـع   .٢٠٠٥في العام  

 ايجاد االسـاليب الجديـدة   وتشكيل حكومة جديدة  ل

قضية في الدستور خالل      ٥٠للحكم وحل أكثر من     

 هي أربعة أشهربعد تشكيل الحكومة،     قصيرة   فترة  

  يوما الستفتاء دسـتوري    ٦٠ لمدة    اخرى   حملةثم  

 جديد، ومن ثم تنفيذ ما ظهر من النظام الـسياسي         

هذه العملية حتماأدت الى    .٢٠٠٦ خالل عام    الجديد

زيادة االستقطاب السياسي العراقي علـى اسـس        

  .طائفية وعرقية

 يـة  االنتخاب  االساليب أكدت الواليات المتحدةعلى   

   مـن  ة في الحكم على كل المـستويات      يوالسياس

ـ : الوطنية الى المحلية   ا لـم تقـدم الفـرق       وانه

االستشارية القوية للوزارات الرئيسية ومنها وزارة        

وكانت لديها فرق صغيرة     .الدفاع ووزارة الداخلية  

جدا وضعيفة التنظيم على مـستوى األقـضية أو         

المحافظات، مع ضعف التنسيق وغالبا اليوجد اال       

 ولـم   ولم تنظم . حضور مدني رمزي في الميدان    

 لمحليـة لفـرق االعمـار     تعد االيـدى العاملـة ا     

 ، ولـم    ٢٠٠٦ حتى عام    ١٨لمحافظات العراق ال  

 بعد مـضي    – ٢٠٠٦تكن في مكانها حتى أبريل      

 قليل  هدجبذل   .اكثر من ثالث سنوات على الحرب     

 الحكم في   بقاءفي التعامل مع الحكومات المحلية، و     

 لهـا  التـي    على القيادة الـسياسية    المدن الرئيسية 

التـى   ةت او قوات الشرط    الميليشيا علىالسيطرة  

وقد تسبب هذا بمشاكل كبرى في بغـداد         .تدعمها

وساعد بالسماح  للشيعة االسالميين المتطرفين ان       

  .يبسطوا سيطرتهم على البصرة

 فـي  ة الواليات المتحدة وحلفائها متورطاصبحت  

فى المناطق الحـضرية    عمليات عسكرية خطيرة    

ـ  ،فى غرب العراق ضد التمرد السنى        ا ال   ولكنه

تزال تقلل من خطورة هذا الظهور للتمرد الـسني         

بقدر ما قد يدفع العراق نحو التقـسيم والحـرب          

استمروا بمعاملة المتمردين كمجموعة    لقد :االهليـة 

صغيرة نسبياً من النشطاء مع قاعدة محدودة، فـي         

نفس الوقت كانت الواليات المتحـدة بطيئـة فـي          

 ينيلفمدى خطورة ظهور مجموعة  من الس      ادراك  

  كانـت   التـى   المتشددين أو ستراتيجيتهم ـ الجدد 

لتقسيم العراق واثارة الحرب األهليـة      تجهد نفسها   

كنتيجـة   .بدالً من مهاجمة قوات التحالف والحلفاء     
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قللت من شأن خطورة الرد الشيعي وتكوين       ، لذلك  

لمهاجمـة  مـصممة   قوات ميليشيات وقوات سرية     

  .أهداف سنية

علـى  العـسكرية األميركيـة     العمليات  حدثت  لقد  

ـ        عنه  نتج  مستوى  : د  نجاح تكتيكي قـصير األم

مناطق  شديدا ل  في بعض األحيان كان يحدث تدمير     

، لكنها مع ذلـك     العسكرية   ات العملي  اثناء حضرية

 الواليـات   لقد احتاجت.ااستقراروال  لم تجلب أمناً    

لفهم أنه أما قوات أميركية أو      وقتا طويال     المتحدة  

المناطق التي هزمت فيها تبقى فى  يجب أن   عراقية  

 بشكل عاجـل     واألمن  ر المساعدة فالمتمردين وتو 

 أخـذت   ، بالمقابل .وفعال بعد العمليات العسكرية     

ـ   وقتاً ـ  لك حتـى  ذ طويال ك  أن عمليـات    تادرك

 قـوات و فورية وفعالة،  االستقرار تطلبت مساعدة  

  . حكومى شرطة ، ووجود عراقي

ظـت الواليـات     ، الح  ٢٠٠٤في منتصف عـام     

 ضـروري    امـر  المتحدة ان انشاء قوات عراقية    

المبـدول   جهـد   اللكن  : لخلق عراق آمن ومستقر   

 حجم الجهـد    تقديروتوفير المنح المالية الالزمة و    

لم يحـدث اال فـي أواخـر        و  كان بطيئا  المطلوب

لتـدريب  الموارد المطلوبـة     عندما وفرت    ٢٠٠٤

 عام   ى حت م تالحظ دلك    قوات عسكرية نظامية، ول   

 الوحدات العراقية الجديدة    عندما احتاجت    ٢٠٠٥

وحـدات شـريكة    ا جيـدا و    تدريب  مدربة الى فرق 

كانـت  ،  ٢٠٠٥الحقاً فـي أواخـر      .لتصبح فعالة 

ر تجهيـزات   يتوفالواليات المتحدة التزال تسعى  ل     

 و التزال التملك    .محدودة للقوات العراقية النظامية   

اندة القوات  مس يعتمد عليها فى استقاللهم عن       خطط

الجوية األميركية والمدفعية والدروع وكانت بطيئة      

 & IS ,و C4I/BMعطائهم الحاجة تقديرها الفي 

R          واستعمالها بـشكل مـستقل وجهـد مـشترك

   .ةللوحدات الثابته والمساندة والقتالي

الـالزم لتـشكيل    نتباه  لم تعر الواليات المتحدة اال    

نيـة  وحـداتها االم   وزارة الداخلية وبعض مـن    

بدال من كونها   " شيعية  " عتبارهاإالخاصة المهمة ب  

  سلسلة مـن اسـاءة       لكذ نتج عن    : قوى وطنية 

المعاملة في السجون، تقسيم جزء من قوات العراق        

 مـن   جزءسس طائفية، وتورط على األقل      أعلى  

 التي تهاجم   "فرق الموت "قوات وزارة الداخلية في     

ب أهدافاً سنية وبهذا زيادة خطـر نـشوب حـر         

بين الجدل التشريعى   لم تحل الواليات المتحدة   .أهلية

 ٢٠٠٥الخارجية والدفاع اال فـي تـشرين األول         

حول من يسيطر على الجهد االستشاري لـوزارة        

  .الداخلية العراقية وقواتها

 دنيا نـسبيا تفاقمت هذه المشاكل بسبب األولوية ال    

محاكم و  التي اعطيت لتطوير قوات شرطة فعالة       

: د حكومي مرتبط بالحكومة الوطنيـة     فعالة ووجو 

ان قوات الشرطة التي دربتها وجهزتهـا قـوات         

التحالف كانت في بعض األحيان فاسدة وتفتقر الى        

كانت  ضعيفة التجهيز واالنتشار     وغالبا ما    ،القيادة

 المتمردين والميليشيات أو    تواجدللعمل في مناطق    

ـ  .المجموعات السياسية المعادية    ا قـضائيا  ان نظام

 مفقـوداً وان الحكومـة       فـى الغالـب      فعال كان 

تفعل أكثر من الظهور الرمزي     لكانت  ما  المركزية  

كان التمرد قـد    . لم تفي بها    التى   وعوداًال اعطاءو

كانـت  من الهجمات   %  ٨٥الى درجة ان    وصل  

ولو أنها تحوي على    (في اربع محافظات فقط     تقع  

، العنف كان متوطناً في العديد      )من السكان % ٤٢

من المناطق االخرى ، الجريمـة كانـت عـامالً          

المناطق التـى   ، وكذلك التهديد لألقليات في      ايرئيس
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ان عنـف   .عرقية معينة تهيمن عليها مجموعات      

في بغـداد والموصـل،     ا  يرئيسالتمرد كان عامالً    

منة بصورة حقيقيـة ، وفـي       آمناطق قليلة كانت    ال

ديين الناس العا  واجه   العديد من المناطق الشيعية ،    

 من ميليشيات شيعية    ا أو تهديدات  امن الشيعة ضغط  

  . متطرفينمنأو

 بـين   المـشاحنات  ،   ٢٠٠٣بحلول ربيـع عـام      

المجاميع الطائفية والعرقية بدأت بالفعـل تعمـل        

عرقي التطهير  على ال على عملية تقسيم مناطقهم و    

 ٢٠٠٤الــذي أصــبح خطــراً بجــد فــي عــام 

نـت  وان الواليات المتحـدة بـدورها كا      .٢٠٠٥و

في المدن المختلطة، االنقسام    : بطيئة باالستجابة له  

كان حتى باألحياء، مع اجبار األقلية على تغييـر         

 مـدن   فـي .مناطقهم الى مناطق  هم األكثرية فيها      

 كركوك والبصرة، الخطوط كانـت أوضـح        مثل  

كركوك دفع األكـراد الـى االنقـسام          في   .بكثير

ـ    طـرد   ،في البصرة .العرقي ون  الـشيعة المتزمت

 ال يعتنقـون  الطوائف االخرى والـشيعة الـذين       

لواليـات المتحـدة  سياسـة        لم يكن ل   .معتقداتهم

  .ه المشاكلذ مثل هواضحة أو أجهزة للتعامل مع

وزارة الخارجية والفروع المدنية االخـرى فـي        

 في توظيـف    معاناتهاالحكومة األميركية استمرت    

مـن  العديد   : ثم المحافظه عليهم   األفراد المناسبين 

 يبادروا للعمـل ممـا      موظفي السلك الخارجي لم   

ه ذمع افرادغير متمرسين بشغل ه     استوجب التعاقد 

خـدموا بالفعـل    بعض المحترفين   ان   .المناصب

حكومـة  ،لم تـستطع    وبتضحية شخصية واضحة  

ايجاد المدنين المـؤهلين الـذين      الواليات المتحدة   

يرغبون بالذهاب الى الميدان ومـشاركة القـوات        

  وضع ضغوطا اضافية على     بدوره كية ، هذا  األمير

لم يكـن يتـوفر     ببساطة  ،التي  ة االميركي ةالعسكري

و  نالمـدني الخبراء  الضرورية مـن   كوادراللديها  

 ة العسكرية الشرطالميدانيين و خبراء  وال ينالعسكري

 ذلـك ، فـان      ى عل ةعالو.الخ..لغويينالخبراء  الو

فـي   افرادهاابقاء  تستوجب  االمن والتجنيد   مشاكل  

يزيد من شـأن      ، ة الخضراء حول السفار   ةالمنطق

  . يقلل من العمليات الميدانيةوهذه المنطقة 

منظمة المساعدات االمريكية والضباط المتعاقدين     

التخطيط  خبرة    و ةالخبر تنقصهم    الدفاع ةفي وزار 

 علـى   شـيء  فـي كـل       هذه المساعدات  ةوادار

ة االساسـي الكفاءةكما ينقصها   المقياس المطلوب، 

فـساد   هدر و  : تخطيط مثل هذا الجهد    و ة ادار يف

كان يصرف  ي  ذالة،جهد المساعد واسعين حدث في    

 ةلفعاليل اًقياسكان م االنفاق  .معظمه خارج العراق    

 االقتصاد العراقي او    ىعلالذي يتركه   ثر  األ يسول

  .حتياجات العراقمطابقته ال

ـ العديد من المشاريع     لـم تطـابق    االمـد   ة  طويل

زمة، أو انها نفذت بطـرق بحيـث        المتطلبات الال 

او   توفير    / و  يصبح من المستحيل االبقاء عليها      

 بـسبب فـرض     ةحدثت مشاكل خطير  .  لها االمن

هافى تحديد قدم   معايير  اساليبها و  ةالواليات المتحد 

 كلة بسبب الحروب والتى   آوعمر البنية التحتية المت   

يستطيع العراقيون ادامتها ولكن ليس وفق معـايير       

  .عدات االمريكية الم

مشاكل المنافسات بين المنظمات الداخليـة فـي        

الحكومة األميركية ومشاكل التجنيد منعت تعيـين       

حالت دون نـشر    و  في الوقت المناسب    الموظفين  

 ة و  الخارجي ة وزار :  االعمار االقليمي  ةفرق اعاد 

 بعـض الجوانـب     ى  عل  واوافقي الدفاع لم    ةوزار

فرق اعادة االعمـار  ظيم تنتعيين و   ةكيفيب ةالمتعلق
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التجنيـد  مشاكل  ، من   ٢٠٠٦   نيسان ى حت االقليمي

ة كانت  المدنيين المعينين يفتقـرون الـى         يالرئيس

الخبرة الحقيقية وان معظم الفرق بقيت الـى حـد          

  .٢٠٠٦كبير غير مجهزة باالفراد حتى نهاية اذار 

جـد  الخاص و اعمار العراق   العادة  المفتش العام   

االغاثة  جهود   بغلفي أ  ةجسيم  حسابية انتهاكات

 خدمة االبحـاث فـي مجلـس        : مارشال ةمنذ خط 

النواب األميركي قدرت الكلفة الكلية للمـساعدات       

كـل مـنح    (األميركية ، وتحـويالت المـساعدة       

 الـى   ٢٠٠٣للعراق المالئمة منذ عـام      ) المساعدة

و ،  مليـار دوالر   ٢٨,٩ ، المقدره  ب    ٢٠٠٦عام  

) منها% ٦٤اي  (منها   مليار دوالر    ١٧,٩ظهر ان   

ذهبت الى مساعدة اعـادة االعمـار االقتـصادي         

  ٪٣٨اي (دوالر مليــار  ١٠,٩وان  والــسياسي،

ـ  .ة األمن العراقـي   استخدمت لمساعد ) منها  ى اعل

ـ   ة من المساعدات العراقي   ةنسب  ة اعـاد  ى انفقت عل

حال االعمار االقتصادية لبنى تحتية حرجة مقارنة ب      

ـ   مجمـوع ال  .المانيا واليابان   ةمـساعدات االميركي

ـ  ل  قـد تعـادل مجمـوع       ٢٠٠٦ذار  آ ىلعراق حت

تلك  ونحو ضعفي      - المانيا   ى ال ة المقدم ةالمساعد

 الـى   ١٩٤٦ عـام     مـن  –ليابـان   ل قدمت   التي  

لمانيـا مـا    أل ةقدمت الواليـات المتحـد    .١٩٥٢

دوالر في شكل مساعدات مـن      مليار   ٢٩,٣قيمته

 "٢٠٠٥عام بقيمة الدوالر في   " ١٩٥٢-١٩٤٦عام  

حوالي و كمنح ة ٪ في المجاالت االقتصادي    ٦٠،مع

والباقي كان فـي     ة ٪ من القروض االقتصادي    ٣٠

 الواليـات   ةمجمـوع مـساعد   .ةالعسكريالمساعدة  

 كـان   ١٩٥٢ الـى  ١٩٤٦ من عام ليابان  ل ةالمتحد

 ،  "٢٠٠٥دوالر فـي    بسعر ال " مليار   ١٥,٢حوالي  

  .قروضمنها  ٪   ٢٣ ٪ منح و ٧٧الذي كان 

 المساعدة بعـض التقـدم ولكنهـا        حققت عملية 

تعطلت بصورة خطيرة بسبب ان القوات العسكرية       

األميركية لم تـوفر األمـن لمعظـم المـشاريع،          

وشركات الحماية المتعاقده كانت أسعارهم عاليـة       

: جداً وكانت أيضاً تعمل  فـي منـاطق محـدودة          

أو أكثر من المـساعدات صـرف علـى         %  ٢٥

 التركيز بـصورة   ومشاريع المساعدة بقصد ، األمن

ة على  المناطق اآلمنة، الجهود لدفع مشكلة        يرئيس

  .األمن الى المتعهدين عقد المشكلة

ومع عدم  االعتراف والتقيـيم الـصادق لهـذه          

المــشاكل الــسياسية والعــسكرية واالقتــصادية 

فأن الحكومة األميركية اعتادت     ،ومشاكل المساعدة 

تقليل من  على تضخيم النجاحات الحقيقية فعالً وال     

شأن المخاطر والمشاكل وتوفر االعالم والعامـة       

الحقائق الى درجـة ان هـذه التقـارير         " بتلفيق"

 خسرت مصداقيتها عنـد العـراقيين والمجتمـع       

كما بدت الواليات المتحدة غير قـادرة       : االميركي

على تطوير فهم فعال  للدبلوماسية فـى ايـران و           

يـات  المنطقه وخسرت ببطء مصداقيتها فـي الوال      

  .المتحدة وبقية انحاء العالم

تفاقمت هذه المشاكل من جراء سـوء اسـتخدام         

استفتاءات الرأى العام اليجاد حوارات اعالمية ،       

من دون ان تفهم بـصدق مالحظـات وحاجـات          

 وصـاعداً، قـدم      ٢٠٠٣منذ صـيف    : العراقيين

 تعبيـرا عـن     ةن تحذيرات جاد  ون العراقي والناخب

لثقة بأهدافها وأفعالها،   غضبهم ضد التحالف وعدم ا    

 بتأييد الهجمات علـى قـوات التحـالف         ةوالرغب

نقسامات داخل العراق ، واالخفاق الملمـوس       ،اال

الـضباط  .للجهود األميركية السناد اعادة االعمار    

األميركان تجاهلوا بصورة كبيرة النتائج السلبية و       
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استغلوا النتـائج الطيبـة للدعايـة و االغـراض          

  .السياسية 

، ٢٠٠٦ن المهم معرفة انه بحلول ربيع عام        ان م 

كان للواليات المتحدة العديد من عوامـل النجـاح         

 في ستراتيجيتها المعمول بها ، وفي ذلـك         ةالكامن

مساعدةالعراقيين في  حتى   كان من الصعب  ، الوقت

 االلتـزام   .اليجاد حكومة ، وجعلها تعمل بفعاليـة      

ل مـن   بالمساعدات العالمية لم يحصل اال من القلي      

االندفاع نحو مستوى أعلى من الحرب      .دول العالم   

االهلية هدد التقدم في تطوير القـوات العـسكرية         

 والتقدم فـي اصـالح وزارة الداخليـة         ،  النظامية
خر الشهر من دون    أ ت  كان قد   والشرطة ،وقوات االمن 

   .حكومة فعالة

سلسلة طويلة من األخطاء الستراتيجية     ارتكبت  اميركا  

منذ المرحلة األوليـة    العملياتية   ،واالخطاء   والتكتيكية

 ٢٠٠٦الى اوائل عام    ٢٠٠٢للتخطيط للحرب في عام     

يـدفعون  والواليات المتحدة وحلفاءها ، والعراقيين       ،

  .الثمن 
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لواليات المتحدة العودة الى الوراء وتغيير لال يمكن 

وفي كثير مـن الحـاالت ال        سلوكها في العراق،  

 .ن   التعويض عن اخطـاء الماضـي        تطيع اآل تس

افضل امل لها هو تحقيق االستراتيجية التي تسعى        

المخـاطر التـي فـي      من    رغم   على ال  –لتنفيدها  

 .لنجاح ل فرص محدودة ال تقدم اال    حسن االحوال   أ

مع ذلك تستطيع الواليات المتحـدة ،  أن تـتعلم           

  :امرين من هذا السرد

مـل  أدة ال يمكنها ان ت    االول هو ان الواليات المتح    

 المشاكل والمخاطر ،     عن طريق فهم     في ان تنجح  

االلتـزام  دون تقـديم     و خاصة ال يمكن ان تنجح،     

تحـديات  ان  .الضرورى بشروط الوقت و الموارد    

 ينبغى  .النصرلها  " يلفق"االمن القومي ال يمكن ان      

مخاطبتها بصدق واتخاد قرارات صعبة و تـوفير        

  . الموارد الضرورية

لثانية ان العراق قد تعرض الى مجموعة واسـعة         ا

من االخطاء والنواقص في اجهزة الواليات المتحدة 

المدنية االمنية موزعة على عدد كبير من االدارات 

اذا كان مقدراً للواليات المتحـدة      .العسكرية  ومنها  

 العراق ، او ان تنجح       مثل تجربة  أن تكرر تجربة  

ضـد  "  الطويلـة  الحرب " اآلن بما تسميه قتال  في  

 االمانـة   تحتـاج الـى    فأنهااالرهاب والتطرف ،    

قائمة المشاكل  ان  .موضوعيةالوالشديدة مع الذات    

ولكنها خطوة اولـى     هي ليست قائمة من الحلول،    

  .لعثور عليهالساسية أ
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