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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
مجلـس  مركز أبحاث   ل ةعبات ال  شؤون خارجية  مجلةلمقالة ستراتيجية مهمة منشورة في       في هذا العدد ترجمة   

مسؤوالَ عن منطقة الشرق     و األمريكية ستخباراتموظفاَ كبيراَ في اإل    كان    ، وكاتب المقالة   العالقات الخارجية 

  الذي  التالعب ىويشير ال  ت األبيض ي في الب  نيلعالقات المتوترة بين اإلستخبارات والسياسي    ، ويتناول ا  األوسط

القرار  الذي يخدم    كلش في التقارير اإلستخباراتية من قبل السياسيين واإلنتقائية في تناول هذه التقارير بال            حصل

   .المسبق بغزو العراق

  .دةطبيعة وتعقيدات صناعة القرار في الواليات المتحالمقالة تسلط بعض الضوء على ذه ه

  

  :ا العددوفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذ

إن أهم مشكلة تواجه المخابرات في الواليات المتحدة اليوم هي أن عالقتها بعملية صنع القرار مقطوعة 

  وتحتاج الى اإلصالح بشدة
  

وقد تبين عشية قيام حرب العراق بصورة جلية إن تحليالت المخابرات الرسمية لم يستند إليها حتى في 

صياغة أهم القرارات الوطنية المتعلقة باألمن ، وإن المخابرات قد أستخدمت على النطاق الشعبي بصورة 

ن أجل تبرير قرارات كانت قد أتخذت مسبقاً ، وإن نوايا سيئة مدمرة نشأت في ما بين صناع القرار سيئة م

  ومسؤولي المخابرات وإن عمل هيئات المخابرات قد جرى تسييسه 
 

 فإني أقر بأني شهدت هذه األحداث ٢٠٠٥ – ٢٠٠٠وبوصفي مسؤوالً عن مخابرات الشرق األوسط من 

  قالباعثة على القل
  

وقد توصلت اإلدارة الى سياسة حل مختلفة تفيد بان إسقاط صدام كانت تدفعه عوامل اخرى ، أي الرغبة في 

  تحطيم الهياكل المتصلبة للقوة في الشرق األوسط واإلسراع في نشر سياسة واقتصاد ليبرالية في المنطقة

  
او . فقد كانت هذه السياسة هي تجنب الحرب ، وإذا كان لكامل هيئة المخابرات وتحليالتها سياسة بخصوص العراق

. إذا كانت الحرب سوف تشن فان إستعداداً ينبغي أن يكون موجوداً ومحضراً له في مواجهة عواقبها الفوضوية 

لحرب ليس أنها كانت خاطئة ومضللة بل كونها لعبت دوراً واألهم حول مخابرات الواليات المتحدة حول العراق قبل ا

 ةصغيراً في واحد من أهم قرارات الواليات المتحدة في العقود األخير
 
وهيئات المخابرات في هذه األثناء تحدد حكمها في ما يحدث او يحتمل أن يحدث في الخارج وتتحاشى الحكم 

  السياسي حول ، و الفعل الذي على الواليات المتحدة أن تبديه
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فان هذا التمييز غالباً ما يكون غير واضح المعالم وبخاصة ألن المشاريع التحليلية قد ، وعلى الصعيد العملي

  حتكون لها مضامين سياسية حتى لو لم تكن منصوصاً عليها بوضو
 
إن إستخدام إدارة بوش لالستخبارات حول العراق لم يقم بجعل هذا التفريق غامضاً بل أنها قلبت 

فقد إستخدمت اإلدارة االستخبارات ليس من أجل مد صانعي القرار . النمط رأساً على عقب 

   قد أتخذ مسبقاًبالمعلومات ولكن من أجل تبرير قرار
 
وبوصفى الموظف المسؤول في االستخبارات الوطنية عن الشرق األوسط كان لزاماً علي أن أنسق تقديرات 

وكان أول طلب تلقيته من أول إدارة صانعة للقرار بعد عام كامل ؛ أجهزة االستخبارات كافة المتعلقة بالعراق 

  بمن بداية الحر
 

قامت هيئات االستخبارات باستعراض أهم مصادر التهديد التي يمكن أن ، وعلى أساس المبادرة ، قبل الحرب

سية لن تأتى بأي أرض صالحة وقد عرضت صورة لثقافة سيا. تواجه أية سلطة تتولى العراق بعد الغزو 

وقد إفترضت خطة تشبه مشروع مارشال قالت أنها هي . للديمقراطية وتوقعت تحوالً طويالً وصعباً وفوضوياً 

  ةالمطلوب وجودها إلستعادة إقتصاد العراق على الرغم من مصادر العراق النفطية الغزير
 

وتنبأت بأن في مجتمع عراقي مقسم بصورة عميقة فيه السنة يشعرون باليأس لفقدانهم السلطة 

والهيمنة والشيعة يسعون من أجل سلطة تتناسب مع كونهم األكثرية ، فان إحتماالت مهمة توجد في أن 

ا هدفاً وتوقعت أن تكون سلطة االحتالل نفسه. ينشأ صراع عنيف اذا لم تقم سلطة االحتالل بمنعه 

للهجوم بما في ذلك هجوم العصابات اذا لم تقم بإرساء قواعد األمن وتضع العراق في طريق الرفاهية 

  ممن األسابيع واألشهر األولى بعد سقوط صدا
 

تقوية لإلسالم السياسي وتزيد التعاطف مع أهداف وكان األكثر احتماالً أن تسبب الحرب واالحتالل 

  طاإلرهابيين وسيكون العراق مغناطيساً يجلب المتطرفين من أمكنة أخرى في الشرق األوس
 
لقد إنحرفت إدارة بوش عن المستويات المهنية ليس فقط باستخدام السياسة لقيادة االستخبارات ولكن 

وهذا يعني إنتقائية . أيضاً باستخدام االستخبارات للحصول على الدعم الشعبي في قرارها دخول الحرب 

  تفي األخذ بالمعلومات أكثر منه استخداماً للحكم التحليلي لهيئات االستخبارا

في العالقة المقلوبة رأساً على عقب بين االستخبارات و السياسة التي تفشت في مسألة العراق إختارت 

اإلدارة نتفاً منتقاة من االستخبارات لكي تستخدمها في عرض مسألتها على الجمهور من أجل الحرب ، 

هيئات االستخبارية تسجل درجات مختلفة من االحتجاج الشخصي عندما أصبح هذا االستخدام وتركت ال

  خارج نطاق ما يعده المحللون صادقاً او معقوالً
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من فهم العملية التي قادت الى إن إعادة إختبار التصريحات التي سبقت الحرب ضرورية بوصفها جزءاً 

  قحرب العرا
 

في كل وقت كان فيه صناع القرار السياسي وليس مختصوا االستخبارات هم الذين يتولون 

  القيادة في إختيار أي نوع من نتف االستخبارات الخام ليقدمونها
 
ويتصرف صانعوا السياسة ال بالطريقة التي تعكس ما تأتى به الحقيقة في هذا الخصوص ، بل بالطريقة 

  التي تدعم القضية التي هم بصددها
 
وهناك مشكلة أخرى وهي أن االستخبارات بشأن العراق جرى سحبها الى الواجهة من أجل أن تدعم 

  اليس من خالل ما قالته بل من خالل دور اإلدارة في الحصول على الدعم الشعبي لحربه،السياسة 
 
ولكن أعظم تناقص بين التصريحات العلنية لإلدارة وأحكام هيئات االستخبارات لم تكن تتعلق بأسلحة 

، وتلك ) كان هناك في الحقيقة إجماع واسع النطاق ان مثل تلك البرامج موجودة ( الدمار الشامل 

  ةالعالقة بين صدام والقاعد
 
والسبب الذي جعل هذه العالقة تستقطب مثل هذا االهتمام هو أن اإلدارة أرادت أن تحرف الحرب على 

وهي بهذا ) العراق باتجاه الحرب على اإلرهاب والخطر الذي هو أشد ما يخشاه المواطنون األميركيون 

  ل أيلو١١نت تريد المحافظة على المزاج الشعبي العسكري الذي نجم عن كا
 

وبرغم ذلك فقد قدمت . إن هيئات االستخبارات لم تقدم أي تحليل يؤيد وجود تحالف بين صدام والقاعدة 

  اهذه الفكرة للجمهور ، وبذلت الجهود من أجل إحراز التأييد له
 

روب الى االستنتاج نفسه على الرغم من إعترافها بأن المحللين عملوا  –د توصلت لجنة سلبرمان وق

  ةللعمل لصالح صانعي السياس) مكثف ( كان تحت تأثير ) محيط ( في  
 

. المضمون هو المهم فقط. إن التسييس الحقيقي لالستخبارات غالباً ما يحصل وهو يأخذ أشكاالً متعددة 

انت تتجه نحو الحرب على  علم محللوا االستخبارات ومديرهم أن الواليات المتحدة ك٢٠٠٣قبل آذار 

وكان واضحاً أن ادارة بوش لن تعير أي إنتباه ألي تحليالت تناقش قرار االتجاه نحو الحرب . العراق 

  بوإنها ترحب بأي تحليل إستخباراتي يدعم الحر
 
قد فشلت اللجنة في البحث بصورة دقيقة حول السبب في عدم ثبات المديرين ، لقد أرادوا أن يتجنبوا إزعاج 

  وضع تحليالت غير مرغوب فيها على موائد صانعي السياسة
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  رتغليف ما قد يكون رسالة غير مستحبة بالسكوهناك نمط آخر من التسييس له السبب نفسه وهو 

 
ولكن عندما يقوم صانعوا السياسة مراراً وتكراراً بحث هيئات االستخبارات على تقليب أحجار معينة 

  دون سواها فان العملية برمتها تصبح متحيزة
 

 المخابرات مراراً طالباً البحث بصورة أكثر جدية إليجاد عالقة مفترضة وفريق بوش توجه نحو هيئات

  ةبين صدام والقاعد
 
إن واحدة من نتائج مثل هذا التسييس واالبتعاد الجذري عن تقاليد العالقة بين االستخبارات والسياسة 

  هو التضليل الذاتي
 
إن رفض اإلدارة ألحكام الهيئة االستخباراتية أصبح واضحاً بتشكيل وحدة خاصة في البنتاغون ، وهي 

هذه الوحدة التي تسلم تقاريرها الى وكيل وزير الدفاع دوغالس فيث . مجموعة  تقييم  مكافحة اإلرهاب 

 تقاريرها الموجزة ، كانت مخصصة فقط للعثور على أي رابط محتمل بين صدام والقاعدة ، وقد إتهمت

  ضالهيئة االستخباراتية بالتحليل الخاطئ لفشلها فى رؤية التحالف المفتر
 

فان عدداَ من التهم تسربت بما يكفي لخلق فهم عام عن الضغينة بين اإلدارة والهيئة االستخباراتية 

بمحاولة ) بظمنهم أنا ( والتي بالمقابل تشجع بعض داعمي اإلدارة أن يتهموا ضباط االستخبارات 

بة داخل الهيئة االستخباراتية في تحدي هذا الجو المسموم قد عزز عدم الرغ. تخريب سياسات الرئيس 

ان أي تحد من هذا النوع كان ؛  وجهة نظر المجمع عليها حول برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية 

  رسيستخدم للتأكيد على جرأة المتهمين الغي
 

صورة واضحة صارمة عن المشاكل في ، على الرغم من أن حرب العراق قد وفرت على وجه الخصوص

. فإن هذه المشاكل ليست محصورة بهذا الملف او هذه اإلدارة فحسب ، السياسية  –العالقات االستخباراتية 

هو الحدث ،ستخبارات حول الهجوم الغامض في خليج تونجين ألربعة عقود مضت ، كان االستعمال الخاطئ لال

وبعد أكثر من قرن ، فإن إحتمال التفسير . البارز في تبريرات إدارة جونسون لتصعيد الجهد العسكري في فيتنام 

الخاطئ لإلنفجار الحاصل في السفينة الحربية األمريكية في ميناء هافانا قد ساعد على تشكيل سلسلة من 

  اث التي قادت الى حرب مختارة ضد أسبانياألحدا
 
 
، ولكن المناقشة العامة بخصوص كيفية رعاية أفضل للعالقات بين مسؤولي االستخبارات وصانعي القرار

  ي بالنسبة للملفات المستقبلية هو أمر ضروروكيف يمكن التأكيد على إستعمال أفضل لالستخبارات
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وقد كان هناك جهد واعد في مجلس الشيوخ من خالل لجنة االستخبارات فيه لتقييم إستخدام إدارة بوش 

ولم تقم اللجنة في مجلس النواب . لالستخبارات حول العراق ولكن هذا الجهد ضاع في خضم التحزب 

  ةحتى بمحاولة البحث في المسأل
 

إن هيئات االستخبارات ينبغي أن يعاد تموضعها من أجل أن تعكس حقيقة أن التأثير والعالقة ال يتبعان فقط 

  مقابالت في المكتب البيضوي ، ولكن أيضاً من المصداقية مع الكونغرس وأهم من ذلك مع الشعب االمريكي
 
ولكن االحتمال األكبر حول إمكانية الدعوة الى إعتراف أمام الشعب حول الخالفات بين السياسة في أمر 

 على أن يعير إهتماماَ معين وحكم االستخبارات سيكون له تأثير غير مباشر في إجبار صانع السياسة

  مأكثر الى هذا الحك
 
إن سياسة الواليات المتحدة الخارجية والقرارات التي تتخذ نيابة عن الشعب األمريكي والمتعلقة بأمنه 

  في خطر إن لم يعلم هذا الشعب ما تستند اليه القرارات التي تتخذ بإسمه
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ستخبارات والسياسة والحرب في اإل

  العراق

  بيلر .  آر. بول 

   ٢٠٠٦ نيسان –آذار /  الشؤون الخارجية مجلة 

  ملخص

  فاشلة عالقة

  المطلوب النموذج

  ياسيةق نحرافاتإ

  التسييس تنوع

  الجزئية اإلصالحات

  ملخص 
قدم ل األ المحل عداد لغزو العراق كتب   في مرحلة اإل  

في مجال االستخبارات للشرق األوسـط ان   السابق  

 اهتمام وأنها   إدارة بوش لم تعر خبرة المحللين أي      

قامت بتسييس عملية المخابرات واختارت مجموعة      

ن تعد مـشروعها    أجل  أغير ممثلة للمخابرات من     

  .على النطاق الشعبي 

  يعمل في قسم دراسـات بـرامج         لريب . آر.بول  

األمن في جامعة جورج تاون ، بعد عمل طويـل          

أداه خالل مسيرته العملية في وكالـة المخـابرات         

قد عمل بوصفه ضابط اسـتخبارات      و. المركزية  

سـيا مـن    آللشرق األدنى وجنوب شـرق       وطني

٢٠٠٥ – ٢٠٠٠.   

  عالقة فاشلة 

ن أهم مشكلة تواجه المخـابرات فـي الواليـات          إ

ن عالقتها بعملية صنع القـرار      أالمتحدة اليوم هي    

 وقد تبـين     .قطوعة وتحتاج الى اإلصالح بشدة    م

حليالت ن ت إعشية قيام حرب العراق بصورة جلية       

المخابرات الرسمية لم يستند إليها حتى في صياغة        

ن إأهم القرارات الوطنيـة المتعلقـة بـاألمن ، و         

ستخدمت علـى النطـاق الـشعبي       أالمخابرات قد   

جل تبرير قرارات كانـت قـد       أبصورة سيئة من    

ن نوايا سيئة مدمرة نشأت في ما       إتخذت مسبقاً ، و   أ

ن عمل  إبين صناع القرار ومسؤولي المخابرات و     

وبوصـفي  . هيئات المخابرات قد جرى تسييـسه       

 ٢٠٠٠مسؤوالً عن مخابرات الشرق األوسط من       

ني شـهدت هـذه األحـداث       أقر ب أني  إ ف ٢٠٠٥ –

  .الباعثة على القلق

ن المناقشات العلنية لمخابرات ما قبل الحرب على        إ

العراق قد تركزت على تقدير حجم أسلحة صـدام         

وقد قامت لجنـة    . ها  حسين غير التقليدية وبرامج   

 وعضو مجلس   لورنس سلبرمان يترأسها القاضي   

عداد توثيـق مفيـد     إ ب تشارلز روب الشيوخ السابق   

خطاء هيئات المخابرات في تقرير قوي وشـامل        أل

وقد أعدت التصحيحات الالزمة     . ٢٠٠٥في آذار   

  . جرائها إوبدأت هيئات المخابرات ب

 اذا ندلع جدال عنيف حـول مـا      إوفي الوقت نفسه    

ساءت أكانت ادارة بوش قد تالعبت بالمخابرات و      

وقد دافعت  . عدادها للحرب   إستخدامها في مجال    إ

نها لم تكن وحدها    أاإلدارة عن نفسها باإلشارة الى      

ن صدام كان يملك أسلحة دمار شـامل        إفي رؤية   

  .كانت هذه الرؤية خاطئة وبرامج تسليح فعالة، مهما 

 كانـت علـى     وبهذا الخصوص فان إدارة بـوش     

ن تقديراتها حول قدرات صدام     أاذ  : صواب تماماً   

التسليحية تشاطرها فيها إدارة كلنتـون وأعـضاء        

 الديمقراطيون وسائر الحكومات الغربية     كرسالكون

عداده لهذا الـدفاع    إولكن في   . وهيئات المخابرات   
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شار بصورة غير مقصودة الى     أن البيت االبيض    إف

ن المعلومات االستخبارية   إوهي  : المشكلة الحقيقية   

سبب في قرارها   تحول برامج التسليح العراقية لم ت     

وهناك وجهة نظـر    . خوض الحرب على العراق     

واسعة االنتشار في الواليات المتحـدة وخارجهـا        

يضاً وهي تتلخص في ردع العراق وجعل صدام        أ

فضل طريقة في التعامل مـع      أ وان   )هفي صندوق ( 

ن خالل برامج تفتـيش     األسلحة ومشكلتها كانت م   

وقـد  . هجومية تكمل العقوبات التي كانت سـائدة        

توصلت اإلدارة الى سياسة حل مختلفة تفيد بـان         

إسقاط صدام كانت تدفعـه عوامـل اخـرى ، أي           

الرغبة في تحطيم الهياكل المتـصلبة للقـوة فـي          

الشرق األوسط واإلسراع في نشر سياسة واقتصاد       

  .ليبرالية في المنطقة 

ان لكامل هيئة المخابرات وتحليالتها سياسة      وإذا ك 

 فقد كانت هذه الـسياسة هـي        ،بخصوص العراق 

او إذا كانت الحرب سوف تـشن       . تجنب الحرب   

ن يكون موجوداً ومحضراً له     أستعداداً ينبغي   إفان  

هـم حـول    واأل. ها الفوضوية   اقبفي مواجهة عو  

مخابرات الواليات المتحدة حـول العـراق قبـل         

نها كانت خاطئة ومضللة بل كونهـا       الحرب ليس أ  

لعبت دوراً صغيراً في واحد مـن أهـم قـرارات           

  .الواليات المتحدة في العقود األخيرة 

  النموذج المطلوب

 وصـنع   ن العالقة الصحيحة بين جمع المعلومات     إ

ـ القرارات تقوم بالفصل بين الوظيفتين بصورة         .ادة  ج

يقوم أفراد هيئات المخابرات بجمـع المعلومـات        

وتقييم مقدار مصداقيتها وإيصالها مـع معلومـات        

جل تفهم الموقف في الخارج الذي يؤثر       أأخرى من   

ويقـرر رجـال    . في مصالح الواليات المتحـدة      

المخابرات المسؤولون ما هي الموضوعات التـي       

ن تحظــى بجمعهــم المحــدود المــوارد أيجــب 

جـل حكمهـم    أوتحليالتهم المحدودة الموارد مـن      

. تمامـات صـانعي الـسياسة       هإالخاص بهـم و   

وصانعوا السياسة على هذه الصورة لهم تأثير في        

 وهيئـات   .ليهـا   انوع الموضوع الذي يتوصلون     

المخابرات في هذه األثناء تحدد حكمهـا فـي مـا     

ن يحدث في الخارج وتتحاشـى      أيحدث او يحتمل    

الحكم السياسي حول ، و الفعل الذي على الواليات         

  .ن تبديه أالمتحدة 

يز غالبـاً مـا     ي فان هذا التم   ،لى الصعيد العملي  وع

ن المـشاريع   يكون غير واضح المعالم وبخاصة أل     

التحليلية قد تكون لها مضامين سياسية حتى لو لـم         

ولكن التمييز مـا     . تكن منصوصاً عليها بوضوح   

كثـر  أفاألمن الوطني مرتبط بمشاكل     . زال مهماً   

بعد مـا   أوضوحاً من حلولها ، والحالة في العراق        

دراك إ  حول كيفية  نموذجيا ً تكون عن كونها مثاالً     

ن أالـى   يقود الشعب    نأ كنمين مثل هذا التهديد     أ

 وبنـاء   .فعال سياسية مختلفة تماما     أيستسيغ ردود   

الٌ تقوم هيئات المخابرات    أعلى ذلك فمن المهم جداً      

.  األقل على نطاق صـريح       علىبتبني سياسة ما    

فقد أهم أسـس مـصداقيتها      نها ت إوإذا فعلت ذلك ف   

عنـدما ينتقـد رجـال      . دعائها الموضـوعية    إو

ـ       المخابرات أحـدهم اآل    نهم إخـر علـى عملـه ف

بـصورة  ) إرشاد في السياسة  (يستخدمون مصطلح   

  .زدرائية وحسناً يفعلون إ

 حول العراق    لالستخبارات ستخدام إدارة بوش  إن  إ

ـ نهـا قل  ألم يقم بجعل هذا التفريق غامضاً بل         ت ب

 اإلدارة  تسـتخدم إفقـد   . رأساً على عقب    النمط  

جل مد صـانعي القـرار      أاالستخبارات ليس من    
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تخـذ  أجل تبرير قرار قـد      أبالمعلومات ولكن من    

   ،وقد ذهبـت الـى الحـرب دون طلـب          . مسبقاً

نها لم تكن متأثرة بأي مستوى ذي بعـد         أوواضح  

استراتيجي من التقديرات االسـتخبارية حـول أي        

وقد قام الجيش باسـتخدام     . ( ق  شيء يتعلق بالعرا  

واسع النطاق في خططه الحربية على الرغم مـن         

رس غوالكون) . ن معظمها كان ذا طبيعة تكتيكية       أ

طلـب التقـديرات الوطنيـة      مـن   وليس اإلدارة   

 سـيئة   ٢٠٠٢ تـشرين األول      لشهر   لالستخبارات

علـى  ،الصيت حول األسلحة غير التقليدية للعراق       

لـيالً فقـط مـن أعـضاء        ن عـدداً ق   أالرغم من   

بموجب ما قاله عدد    . ( وها حقيقية   ؤرس قر غالكون

رس المسؤولين عـن حراسـة      غمن موظفي الكون  

كثر مـن سـتة مـن       أالمواد المصنعة فليس هناك     

أعضاء مجلس الشيوخ وعدد قليل جداً من النواب        

في قراءاتهم  الـصفحة الخامـسة مـن         تجاوزوا  

ف المسؤول   الموظ ى وبوصف ) .المختصر التنفيذي   

في االستخبارات الوطنية عن الشرق األوسط كان       

نسق تقديرات أجهزة االسـتخبارات    أن  ألزاماً علي   

ول طلب تلقيته من    أ وكان   ;كافة المتعلقة بالعراق    

ول إدارة صانعة للقرار بعد عام كامل من بدايـة          أ

  .الحرب 

ن االستخبارات الرسمية حـول أسـلحة العـراق         إ

ع ولكن تصدعها ليس هـو      وبرامجها كانت تتصد  

في المسائل األكثر أهميـة     . الذي أدى الى الحرب     

ن العـراق كـان     أفان هيئات االستخبارات قررت     

وتقرير . يبعد سنوات عدة عن إنتاج أسلحة نووية        

 أفـاد   ٢٠٠٢تقديرات االستخبارات الوطنية لسنة     

ن يستخدم صـدام أسـلحة      أبان من غير المحتمل     

يات المتحدة مالم يكن نظام     الدمار الشامل ضد الوال   

  .حكمه في خطر مميت 

 قامت هيئات   ، وعلى أساس المبادرة     ،قبل الحرب  

هم مصادر التهديد التي    أاالستخبارات باستعراض   

  سلطة تتولى العراق بعد الغزو     ةن تواجه أي  أيمكن  

 وقد عرضت صورة لثقافة سياسية لن تأتى بـأي   .

 طـويالً   رض صالحة للديمقراطية وتوقعت تحوالً    أ

فترضـت خطـة تـشبه      إوقد  . وصعباً وفوضوياً   

نها هي المطلوب وجودهـا     أمشروع مارشال قالت    

قتصاد العراق على الرغم من مـصادر       إستعادة  إل

ن في مجتمـع    أ وتنبأت ب   .العراق النفطية الغزيرة  

عراقي مقسم بصورة عميقة فيه الـسنة يـشعرون         

ـ       سعون باليأس لفقدانهم السلطة والهيمنة والشيعة ي

كونهم األكثرية ، فـان      تتناسب مع    جل سلطة أمن  

ن ينشأ صراع عنيف اذا     أحتماالت مهمة توجد في     إ

ن تكـون   أوتوقعت   . لم تقم سلطة االحتالل بمنعه    

سلطة االحتالل نفسها هدفاً للهجوم بما فـي ذلـك          

هجوم العصابات اذا لم تقم بإرساء قواعـد األمـن     

األسـابيع  وتضع العراق في طريق الرفاهية مـن        

  .واألشهر األولى بعد سقوط صدام 

ن هيئات االستخبارات قـدمت     إوفضالً عن ذلك ف   

. تقديراتها اإلقليميـة المحتملـة إلسـقاط صـدام          

ية قيمة للعـراق بوصـفه مثـاالً        أن  إوأوضحت  

ديمقراطياً ستكون ضئيلة وسوف تعتمد على مدى       

ستقرار الحكومة العراقية الجديدة والمـدى الـذي        إ

لديمقراطية في العراق وهي تنبع من الداخل       تصله ا 

وكـان  . روضة من قبل سلطة خارجية      ف م توليس

ن تسبب الحرب واالحتالل تقويـة      أاألكثر احتماالً   

لإلسالم السياسي وتزيد التعـاطف مـع أهـداف         
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اإلرهابيين وسيكون العـراق مغناطيـساً يجلـب        

  .المتطرفين من أمكنة أخرى في الشرق األوسط 

  ياسية نحرافات قإ

نحرفت إدارة بوش عن المـستويات المهنيـة        إلقد  

ليس فقط باستخدام السياسة لقيـادة االسـتخبارات        

يضاً باستخدام االستخبارات للحصول علـى      أولكن  

وهـذا  . الدعم الشعبي في قرارها دخول الحـرب        

كثـر منـه    أنتقائية في األخذ بالمعلومـات      إيعني  

ـ       . تخبارات  استخداماً للحكم التحليلي لهيئـات االس

سـتبعد  إقساماً مهمة من اإلدارة     أوفي الحقيقة فان    

 ٢٠٠٢وفي خطبة له فـي آب       . هذا الحكم مطلقاً    

ن إ ديك تشيني  سبيل المثال ذكر نائب الرئيس       على

، وأوضـح    ) مؤكداالستخبارات هي عمل غير     ( 

ن محللي االستخبارات قللوا من تقدير كيف       إكيف  

ـ       الح نـووي قبـل     كان العراق قريباً من إنتاج س

 وهـو   –وقد خلص   .  في الخليج الفارسي     ١٩٩١

معاكس مع ما توصلت اليه هيئات االسـتخبارات        

ن صـدام سـوف     أن الكثيرين منا مقتنعون ب    أالى  

  .يحصل على السالح النووي في وقت قريب 

في العالقة المقلوبـة رأسـاً علـى عقـب بـين            

و السياسة التي تفشت فـي مـسألة         االستخبارات

ختارت اإلدارة نتفاً منتقاة من االستخبارات      إ العراق

لكي تستخدمها في عرض مسألتها على الجمهـور        

جل الحرب ، وتركت الهيئـات االسـتخبارية        أمن  

تسجل درجات مختلفة من االحتجـاج الشخـصي        

صبح هذا االستخدام خارج نطاق ما يعـده        أعندما  

فضل مثال معروف   أو . المحللون صادقاً او معقوالً   

. ك ما جاء في خطاب الرئيس جورج دبليو         في ذل 

ن أ من   ٢٠٠٣ االتحاد لسنة     حالة   بوش في خطاب  

. العراق كان يشتري اليورانيوم الخام من أفريقيـا         

وقد شكك المحللون االستخباريون فـي مـصداقية        

 خارج  هاورد هذه المعلومة ووضعو   أالتقرير الذي   

ستخدامها إتصنيفاتهم ونصحوا البيت األبيض بعدم      

ستخدم إ ولكن البيت األبيض     –على النطاق الشعبي  

شـار اليـه بوصـفه    أي حـال و أهذا الزعم على   

معلومات جاءت من مصادر بريطانية لكي ال تكون 

  .شهادة االستخبارات فى لة حصراً أهذه المس

ختبار التصريحات التي سبقت الحـرب      إن إعادة   إ

ضرورية بوصفها جزءاً من فهم العملية التي قادت        

ولكن التركيـز الـشديد علـى       .  حرب العراق  الى

ستنزاف الكثير مـن    إالتفاصيل الخطابية يؤدي الى     

المشاكل في العالقة بين االسـتخبارات وصـناع        

 في كل وقت كان فيـه صـناع         .القرار السياسي   

 االستخبارات هـم    االقرار السياسي وليس مختصو   

ختيار أي نوع من نتـف      إالذين يتولون القيادة في     

 فهناك خلل بـصرف     هايقدمونلبارات الخام   االستخ

ن تعكـس   أ وال مفـر مـن       –النظر عن القضية    

 ولكنها ال تعكس    ةيالتصريحات العامة االستخبارات  

التحليالت االستخبارية التي هي جزء مهـم مـن         

عملية تقرير اذا تعنيه تلك النتفة من االسـتخبارات     

 الـسياسة ال بالطريقـة      اويتصرف صانعو  .الخام  

تعكس ما تأتى به الحقيقة في هذا الخصوص        التي  

   .التي هم بصددها، بل بالطريقة التي تدعم القضية 

ن االستخبارات بـشأن    أوهناك مشكلة أخرى وهي     

ن تدعم  أجل  أ من   الواجهةالعراق جرى سحبها الى     

 بل من خالل دور     ما قالته ليس من خالل    ،السياسة  

ـ      .ا اإلدارة في الحصول على الدعم الشعبي لحربه

يصح هذا على وجه الخـصوص عنـدما جعلـت          

وجعل مدير  ( هيئات االستخبارات واضحة للعيان     

لـة  آوكالة المخابرات بصورة مباشرة في إطـار        
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 ستخباراتي لوزير الخارجيةإفي عرض ) التصوير 

لمتحدة قبل شهر   اجتماع هيئة األمم    إ في   كولن باول 

 ٢٠٠٢يضاً في خريف    أويصح  . من بدء الحرب    

 سعت اإلدارة لجعل هيئـات االسـتخبارات        عندما

بيض عن برامج العراق ألسلحة الدمار      أتنشر كتاباً   

ي من أحكـام    أمل على   تالشامل ، ولكنه لم يكن يش     

هذه األسلحة يحتمـل    هذه الهيئات حول ما اذا كانت       

  .ان تستخدم 

عظم تناقص بين التصريحات العلنية لإلدارة      أولكن  

لم تكن تتعلق بأسـلحة     أحكام هيئات االستخبارات    و

كان هناك في الحقيقة إجماع واسع      ( الدمار الشامل   

، وتلـك   ) النطاق ان مثل تلك البرامج موجـودة        

واالهتمام الهائل الذي   . العالقة بين صدام والقاعدة     

كرس لهذا الموضوع لم يعكس أي حكم صدر من         

مسؤولي االستخبارات حول احتمـال وجـود أي        

 والسبب  . كما قالت اإلدارة     )تحالف  ( شيء بمثابة   

الذي جعل هذه العالقة تستقطب مثل هذا االهتمـام         

ن تحـرف الحـرب علـى       أن اإلدارة أرادت    أهو  

العراق باتجاه الحرب على اإلرهاب والخطر الذي       

وهـي  ) شد ما يخشاه المواطنون األميركيون      أهو  

بهذا كانت تريد المحافظة على المـزاج الـشعبي         

  . أيلول ١١عن العسكري الذي نجم 

ن مسألة إمكانية وجود عالقات بين صدام والقاعدة إ

ستخدام االستخبارات الخام   إكانت جاهزة في مجال     

في العـالم   . جل الحرب   أوجعلها قضية عامة من     

حد أن يكون كل    أالمجهول لإلرهاب الدولي يمكن     

ذا ما بذلت جهود    إخر  آحد  أبكل  ) مرتبطاً  ( تقريباً  

ئل على صالت عريـضة مثـل       يجاد دال إجل  أمن  

ذكر األسماء في وقت واحد او اإلشارة الى أسفار         

وحتى المعلومات الـشحيحة    . او خبرات مشتركة    

ن تستخدم وتعد دالئل علـى      أوالطارئة كان يمكن    

لة المهمة حول ما    أبتجاهل المس ) عالقات  ( وجود  

اذا كان نظام ما يدعم فعالً جماعة إرهابيـة مـا ،            

ن تكون منافسة او عـدم      أقة يمكن   ن العال أوحقيقة  

  . ثقة وليست عالقة تعاون 

ن هيئات االستخبارات لم تقدم أي تحليـل يؤيـد          إ

وبرغم ذلك فقد   . وجود تحالف بين صدام والقاعدة      

قدمت هذه الفكرة للجمهور ، وبذلت الجهود مـن         

ن نكـون   أوفـي سـبيل      . جل إحراز التأييد لها   أ

 باول فـي مـا      ن وزير الخارجية كوان   إمنصفين ف 

أورد أمام األمم المتحدة لم يشر بصورة مؤكدة الى         

ولكن ما  . وجود عالقة تعاون بين صدام والقاعدة       

. نطباعاً بوجود مثل هذه العالقة إورده كان يعطي أ

نها تتبنـى هـذا     أقد جعلت الهيئات االستخبارية وك    

االدعاء وفعلت ذلك بطريقة جعلتها ترعـى سـوء         

  .د للحكم الصحيح لها الفهم الشعبي المضا

   التسييس تنوع

ستخبارات مـا قبـل الحـرب       إ حول   افي تقديره 

المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية قالت اللجنة       

نها أالمنتخبة في مجلس الشيوخ حول االستخبارات       

ن التحليالت التـي جـاء بهـا        ألم تجد أدلة على     

ن حكمهم قـد وضـع      أالمحللون جرى تبديلها او     

 .خر في رد فعل على الـضغط الـسياسي       آبشكل  

 الى االستنتاج    روب –سلبرمان  وقد توصلت لجنة    

ن المحللين عملوا   أعترافها ب إنفسه على الرغم من     

للعمـل  ) مكثف  ( ثير  أكان تحت ت  ) محيط  (  في  

ولكن طريقـة التحـري     . لصالح صانعي السياسة    

وعلـى الخـصوص    ( تخدمة من قبل اللجان     المس

) ذرعهم أبسؤال المحللين عما اذا كان قد جرى لي       

. لم تحظ اال بأقل المحاوالت مع وجود التـسييس          
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    حقـاً  اذا ما حـصلت       و مثل هذه المحاوالت قليلة   

 مساعد وزير الخارجية     محاوالت   كما حصل مع  ( 

 الـذي أراد مـن هيئـات        جـون بـولتن   السابق  

ن توقع على أحكامه حـول كوبـا        أ االستخبارات

وفضال . فهي ال تكون ناجحة في العادة       ) وسوريا  

 يقـوم المحللـون     نأعن ذلك فمن غير المحتمـل       

ن ذلـك   ن أحكامهم قد جرى تسييـسها أل      إبإعالن  

كثـر  أ من االعتراف بخطأ تحليلـي       أسوأسيكون  

  . واقعية 

ن التسييس الحقيقي لالستخبارات غالباً ما يحصل       إ

المضمون هـو المهـم     . شكاالً متعددة   أأخذ  وهو ي 

 االسـتخبارات   ا علم محللـو   ٢٠٠٣ذار  آقبل   .فقط

ن الواليات المتحدة كانت تتجـه نحـو        أومديرهم  

ن ادارة بوش   أوكان واضحاً   . الحرب على العراق    

نتباه ألي تحليالت تناقش قرار االتجاه      إلن تعير أي    

 سـتخباراتي إنها ترحب بأي تحليل     إنحو الحرب و  

 الـذين   – االسـتخبارات    اومحللو. يدعم الحرب   

يعدون االهتمام بهم وعلى وجه الخصوص االهتمام 

الذي يعطيهم ميزات التفضيل من قبل صناع القرار  

تجـاه  إ شعروا بوجود ريح قوية تهب في        –نجاحاً  

مر طبيعي وقوي   أهذه الريح   االنحناء ل ن  إو. واحد  

  .حتى لو كان ذلك بطريقة غير محسوسة 

 كـان   ،بخصوص أسلحة الدمار الشامل العراقية    و

الكثيرون من محللـي االسـتخبارات يخرجـون        

بمختلف األحكام على مختلف المسائل المستندة الى       

والفـرق واضـح بـين      . ة او غامضة    أأدلة مجتز 

التي تأخذ فـي    ( االستخبارات السليمة في تحليلها     

واالسـتخبارات  ) الحسبان الثغرات في المعلومات     

تي من خالل االهتمـام بالتحـذير       أقصة التي ت  النا

 ن فـرص  إ. ختيار الكلمـات    إوالفوارق الضئيلة و  

ن يكون من الممكن اإلشارة     لو. كانت هائلة   التحيز  

الى مثل مهم واحد من االنحراف او قياس التـأثير          

لكن التاثير كان كبيراً    . المتراكم لمثل هذا الضغط     

  .جداً 

س يتمثل بالمقـابالت    كثر وضوحاً للتسي  أن نمطاً   إ

غير الثابتة للمحللين ، التقارير التـي تتفـق مـع           

كثر أتفضيالت السياسة تحظى بالتنسيق والموافقة       

ان كـل نتفـة مـن    . ( من تلك التي ال تفعل ذلك    

التحليالت االستخبارية ال تعكس فقط حكم المحلـل        

المعني بصورة مباشرة في كتابتها ولكـن تعكـس         

لذين يغطون الموضوعات قيـد     تفاق أولئك ا  إيضاً  أ

ستعادة النظر فيهـا    إالبحث وعرضها وتحريرها و   

من قبل عدة مستويات من المشرفين من رؤسـاء         

ولجنة سلبرمان  ) . الفروع الى المنفذين الرئيسيين     

 روب الحظت مثل هذه الحاالت من عدم الثبات         –

قـد  في حالة العراق وعزتها الى سـوء االدارة ،          

لبحث بصورة دقيقة حول السبب     فشلت اللجنة في ا   

ن يتجنبـوا   أفي عدم ثبات المديرين ، لقـد أرادوا         

ضع تحليالت غير مرغوب فيهـا علـى        وإزعاج  

  .موائد صانعي السياسة 

وهناك نمط آخر من التسييس له السبب نفسه وهو         

 .تغليف ما قد يكون رسالة غير مستحبة بالـسكر          

 فحتى الكثيرون من المحللـين المعتمـدين حـول        

المشاكل التي يمثل مجابهتها في عراق مـا قبـل          

الحرب تضمنت بعض المالحظات التي استخدمت      

ـ ن صناع القرار    أكما يستخدم السكر على أمل       ن ل

يسارعوا برمي التقارير مباشرة في سلة المهمالت       

 لوضوح التحليالت في    ، ولكنها كانت مضرة بالنسبة    

  .العملية 
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ا تـسييس عمـل     ولكن الطريقة األهم التي تم فيه     

االستخبارات في العراق تتعلق بالمسائل المعينـة       

 بمكـن  وكما.التي تكرس االستخبارات طاقاتها لها      

ن يضع سؤال ما ليساعد فى       أ ،ستطلع كفوء ى م أل

وفي حالة العـراق كانـت الحالـة     .تقرير االجابة 

 وليس بمـا تقولـه      –متعلقة بمحض كمية النتائج     

عدد المرات التي   هيئات االستخبارات وحسب بل ب    

وفي حالة أي موضـوع تجابـه        .فيها تقول ذلك    

هيئات االستخبارات طريقاً وعرة مليئة بالحجـارة       

وهي تفتقر الى الموارد التي تمكنها من العودة كل         

مرة لترى ماهي التهديدات التي تهدد األمن الوطني       

في محيط غيـر    . التي قد ال تكون واضحة للعيان       

االسـتخبارات مـا هـي       امسيس يقرر مـسؤولو   

نمـاط  أستناداً الـى    إن تقلب   أاالجحار التي ينبغي    

 اولكن عندما يقوم صـانعو    . سابقة وأحكام سابقة    

السياسة مراراً وتكراراً بحث هيئات االستخبارات      

على تقليب أحجار معينة دون سواها فان العمليـة         

د هيئات االستخبارات   يوتر. برمتها تصبح متحيزة    

حجار وفـي النهايـة     ا على هذه األ   بتركيز موارده 

يجاد مادة من التقارير والتحاليـل      إيؤدي ذلك الى    

ن أالتي بفضل التركيز على الكمية تترك االنطباع ب       

ما يختفي تحت األحجار نفسها هو القسم األكبر من         

  .المشكلة 

وهذا هو ما حدث عندما قامت إدارة بوش مـراراً          

ثر تساعد  كأكتشاف مادة   إبحث االستخبارات على    

وفريـق  . كثر على أحكام مسألة الحرب      أبصورة  

بوش توجه نحو هيئات المخابرات مـراراً طالبـاً         

كثر جدية إليجاد عالقة مفترضـة      أالبحث بصورة   

، وطالباً من المحللـين لـيس       بين صدام والقاعدة    

تقليب صخور عراقية جديدة فحسب ، بل تقليـب         

لغبار صخور أخرى جرى تقليبها مسبقاً ، ومسح ا       

وكانت النتيجـة  . عنها في محاولة إليجاد شيء ما     

ستخبارية تؤدي الى الغموض    إن توفرت معطيات    أ

ال الى الوضوح في فهم القاعدة ومواردها األساسية        

ن القضية التي كـان يجـري       لقوة والدعم وذلك أل   ل

  .صالً أبحثها لم تأت في السياق 

ـ بتعاداً جذرياً   إلقد مثلت هذه العملية      تقاليـد  ن ال ع

 ،المتبعة في العالقات بين االستخبارات والـسياسة      

االستخبارات لرغبات السياسة في أمور     تمتثل فيه   

ألمن من العراق او مناصـري      امثل تهديد   ( معينة

 دستكشافها في أي اتجاه تقـو     إ، وتحاول   ) القاعدة  

سـتخبارياً  إولم تتضمن العملية عمالً     . إليه األدلة   

ر التي لم تكتشف او تزويـد       مصمماً إليجاد األخطا  

صانعي القرار بالمعلومات حول قرارات لم تتخـذ        

وبدالً من ذلك فقد تضمنت بحثاً إليجاد األدلة        . بعد  

ن صدام  أ هو   –التي تؤيد خطأ معيناً من المناقشة       

 وهو ما كـان يـستخدم       –كان يتعاون مع القاعدة     

  .لتبرير اتخاذ قرار معين 

 التـسييس واالبتعـاد     ن واحدة من نتائج مثل هذا     إ

الجذري عن تقاليد العالقـة بـين االسـتخبارات         

فـصانع الـسياسة     . والسياسة هو التضليل الذاتي   

 حول  يسهولة أنه قد سمع الكثير    ن ينسى   أيستطيع  

مـن  نـه وزمـالءه     ألفي الموضوع   زاوية معينة   

ـ أرغمـوا   قـد   صناع القرار     االسـتخبارات    ةهيئ

مية هي التطبيقات   تومن النتائج الح  . للتركيز عليه   

ن تغذية  إ. لهيئة االستخباراتية   االمنحرفة لمصادر   

نهـا  أالشهية الشرهة لإلدارة بالمواد التي يفترض       

ستهلكت وقتاً طـويالً  إ القاعدة قد –مرتبطة بصدام   

هتماماً كبيراً وعلى مختلـف المـستويات مـن         إو

مناهضة اإلرهاب الى    ب أرشيف المحللين الخاصين  
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ومن العـدل  . دمين في االستخبارات  الموظفين األق 

ل كم من األعمـال األخـرى المناهـضة         أسنن  أ

  .طالع نتيجة لذلك إلإلرهاب قد تركت بال 

ستهالكاً للوقت كلما كـان     إكثر  أصبح الملف   ألقد  

السـتخبارات وصـانعي    االصراع بين مـسؤولي     

تصاعد الى معركة ، مع صراع الهيئـة        يالسياسة  

ضوعيته حتى عندما بـدأ     االستخباراتية إلدامة مو  

.  القاعدة     –صناع القرار يضغطون عالقة صدام      

ن رفض اإلدارة ألحكـام الهيئـة االسـتخباراتية         إ

صبح واضحاً بتشكيل وحدة خاصة في البنتاغون ، أ

 هـذه    . اإلرهـاب  كافحةوهي مجموعة  تقييم  م     

الوحدة التي تسلم تقاريرها الى وكيل وزير الدفاع        

 فقط للعثور على    خصصةم ، كانت    ث في سدوغال

تهمت إأي رابط محتمل بين صدام والقاعدة ، وقد         

تقاريرها الموجزة الهيئة االسـتخباراتية بالتحليـل       

  . رؤية التحالف المفترض  فىالخاطئ لفشلها

ن األحكام المـستقلة    أكن يبدو   يواألكثر من هذا لم     

االسـتثناء  . ( للهيئة االستخباراتية قد تم تسويتها      

وقد  ،محتمل كان تفسير التصريح الغامض    المهم ال 

 من محتجز كإشارة علـى ان صـدام         ،خيراأنكر  أ

) يزود الجهاديين بالتدريب الكيمياوي والبايولوجي      

ن تهمة التحليالت الخاطئة    ألكن على الرغم من     . 

فان لم تبلغ مباشرة الى هيئة االستخبارات نفسها ،         

عام عن  ت بما يكفي لخلق فهم      ب من التهم تسر   اَعدد

الضغينة بين اإلدارة والهيئة االستخباراتية والتـي       

ن يتهمـوا   أبالمقابل تشجع بعض داعمـي اإلدارة       

بمحاولـة  ) نـا   أبظمـنهم   ( ضباط االستخبارات   

هذا الجو المسموم قـد      . سياسات الرئيس تخريب  

عزز عدم الرغبة داخل الهيئة االستخباراتية فـي        

امج أسلحة  تحدي وجهة نظر المجمع عليها حول بر      

 ان أي تحد من هذا النوع  ;الدمار الشامل العراقية 

  . المتهمين الغير جرأةلتأكيد على لخدم يستكان س

  اإلصالحات الجزئية 

ن حرب العراق قد وفرت علـى       أعلى الرغم من    

 صورة واضحة صـارمة عـن       ،وجه الخصوص 

 ، الـسياسية    –المشاكل في العالقات االستخباراتية     

هذا الملـف او    بكل ليست محصورة    هذه المشا فإن  

ألربعة عقود مضت ، كـان      . هذه اإلدارة فحسب    

االستعمال الخاطئ لالستخبارات حـول الهجـوم       

هو الحدث البارز في    ، ينجخليج تون الغامض في   

تبريرات إدارة جونسون لتصعيد الجهد العـسكري       

ـ      أبعد  و. في فيتنام    حتمـال  إن  إكثر من قـرن ، ف

جار الحاصـل فـي الـسفينة    نفالتفسير الخاطئ لإل  

الحربية األمريكية في ميناء هافانا قد ساعد علـى         

من األحداث التي قادت الى حـرب       سلسلة   تشكيل

الحالة العراقية تحتاج الـى     . مختارة ضد أسبانيا    

ولكن . المزيد من التفحص وردود فعل خاصة بها        

فـضل  أة العامة بخصوص كيفية رعايـة       قشالمنا

 االسـتخبارات وصـانعي     لعالقات بين مسؤولي  ل

فـضل  أستعمال  إ وكيف يمكن التأكيد على      ،القرار

مـر  ألالستخبارات بالنسبة للملفات المستقبلية هـو   

  .ضروري 

المصالح القوميـة مـن      على    االستخبارات   ؤثر ت

بغض النظـر عـن     . خالل تأثيرها على السياسة     

مدى صحة ما تجمعه العملية االستخباراتية نفسها ،        

رات لن تنفع اذا ما كان دور االستخبارات        فان التغي 

لـسوء  . في عملية صنع القرار اليفي بـالغرض        

واضـح واحـد لنـوع    تحديـد  الحظ ، ليس هناك  

العلة الحالية قد   . المشكلة الناشئة في قضية العراق      

ن فهــم الهيئــة إال تكــون قابلــة لإلصــالح ، و
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ن إ –بعض صانعي القرار من جانب االستخباراتية 

ن أ من غير المحتمل     – هي منطقة معادية     ليغن ال

ن العالقات االستخباراتية   أ ناأدركو اذا ما    . غير  تت

فقد يقلل ذلك   ،  السياسية هي في الحقيقة محطمة     –

 في هـذه    زدادن مثل هذا الحطام سي    أحتمالية  إ من

   .المسألة

 يجب أن تقلد  فان الواليات المتحدة    في هذه النقطة    

كثر أان نقاش هذا الملف     المملكة المتحدة ، حيث ك    

ن خـدماتها   إ ،كثر من مـرة   أ صراحة، وباإلعالن 

ن تكـون جـزءاً مـن       أاالستخباراتية ال ينبغـي     

 في  .المواضيع السياسية التى الزالت موضع نقاش     

المملكة المتحدة ، قَبَِل رئيس الوزراء توني بليـر         

ن االسـتخبارات   أستنتاجات لجنة التحري القائلة     إ

بصورة غير مالئمة في مثـل      زج  قد تمت والسياسة  

 وهـو   "ملف المرواغة "نشر  مثل  هذه الممارسات     

الكتاب األبيض للنظير البريطاني للواليات المتحدة      

نه مـستقبالً   أفي موضوع أسلحة الدمار الشامل ، و      

ن يكون هناك خطوط خارجية واضحة بين       أينبغي  

ونظراء األمريكيين مـن     .االستخبارات والسياسة 

صدروا الكتاب األبيض حـول     أن الذين   البريطانيي

أسلحة الدمار الشامل العراقية الذي أوجد فرقة في        

  .ما بين االستخبارات وصناع السياسة 

مـن  أخذ شكل قرار    تن  أ ينبغي   ةمريكياأل البيانات 

أو تصريحات من البيـت األبـيض ،        لكونغرس  ا

 فان مثل   ،قانونيةالقوة  من عدم إمتالكها ال    وبالرغم  

ثـبط عـزم اإلدارات فـي       ت سـوف    ياناتب ال ههذ

ـ  لجر تهاالمستقبل عن محاول    االسـتخبارات   ة هيئ

وسوف يعطي ذلـك     . ة السياس الدفاع عن    باتجاه

جل مقاومـة   أيضاً دعماً لرجال االستخبارات من      أ

  .  محاولة مستقبلية في هذا المجال ةيأ

ثيراً فـي تـشخيص وكـشف       أوالطريقة األكثر ت  

 االسـتخبارات والـسياسة     األخطاء في العالقة بين   

 فوكالة المخابرات المركزية لـديها     . يضاً  أمطلوبة  

ولكن وظيفتـه لـم   ) محقق في شكاوى التسييس   ( 

يجر تعريفها بصورة محدودة وغالبـاً مـا يكـون      

التعاطف مع معطيات االستخبارات في تحليالتهـا       

ختزال ما  إالتي تغلب عليها أدلة التسييس ، ومن ثم         

 لجـان  و.  آلمريه من رجال الوكالة      يسمعه لتقديمه 

رس لديهم دور مهم    غمراقبة االستخبارات في الكون   

      ولكن التحزب الشديد الذي أصـاب العمـل فـي          

كان له تأثير سيئ ) مقر المخابرات ـ كابتول هل( 

وقد كان هناك جهد واعد فـي       . على هذا المجال    

مجلس الشيوخ من خالل لجنة االستخبارات فيـه         

ستخدام إدارة بـوش لالسـتخبارات حـول        إم  لتقيي

. ب  حزالعراق ولكن هذا الجهد ضاع في خضم الت       

ولم تقم اللجنة في مجلس النواب حتـى بمحاولـة          

  .البحث في المسألة 

ن الفرع التشريعي هو المكان المناسب لمراقبـة        إ

شراف العالقة بين االستخبارات والسياسة ولكن اإل     

حزبـي ملحـق    ن يجري من قبل مكتب ال     أينبغي  

بمكتب المساءلة الحكومية ومكتب الميزانية التـابع       

مثل هذا المكتب سيكون لـه مـالك        . للكونغرس  

صغر عدداً من مكتب المساءلة الحكومية او مكتب        أ

الميزانية التابع للكونغرس وسيكون هذا المالك من       

متخصــصين بــأمور مثــل التــسييس والعمــل 

ــ  ــتخدام ال ــوب واالس ــتخباراتي المب شعبي االس

وكما هو الحال مع مكتب المساءلة      . لالستخبارات  

الحكومية فان هذه المؤسسة سوف تمارس تحقيقاتها    

وسوف تعلن عـن     .رسغبطلب من أعضاء الكون   

ليها بقـدر مـا تـسمح بـه         االنتائج التي تتوصل    
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ستنساخ وظائف مختلـف    إمتطلبات األمم وتتجنب    

 أيدي  ن تبقى في  أالجهات االستخباراتية التي ينبغي     

  .لجان مجلس الشيوخ الخاصة باالستخبارات 

كثـر  أوخارج نطاق هذه الخطوات هناك مـشكلة        

ن تحتله هيئـات    أصعوبة هي المكان الذي ينبغي      

عـادة  إن . االستخبارات ضمن الفـرع التنفيـذي      

وجدت مكتب مـدير االسـتخبارات      أالتنظيم التي   

الوطنية اليزيد عمرها على سنة واحدة وبرغم ذلك        

 إعادة تنظيم أخرى سوف ترأب الصدع ولكن        فان

المثالب التي أصابت تشريع إعـادة التنظـيم فـي          

 بسبب كونـه فهـم بـصورة        ٢٠٠٤كانون األول   

 مثل غموض في سلطة –حقيقية ودرس على عجل 

 ستجعل من الضروري إعادة فـتح  –مدير المكتب  

ن أوأي تشريع جديد ينبغي     . المسائل التي يبحثها    

 حـول   ٢٠٠٤لتي لم يحلها تشريع     يحل المشاكل ا  

ن تقـدم   أهيئات االستخبارات التي يفترض فيهـا       

جـل  أتحليالت موضوعية وغيـر محرفـة مـن         

  .االستحواذ على إعجاب الرئيس 

يضاً بسبب المفارقة   أوالمسألة التنظيمية هي صعبة     

 االستخبارات فـي مـا    االتي طالما ناقشها مسؤولو   

نعي القـرار   نهم على بعدهم من صا    أوهي  : بينهم  

جـل الموضـوعية ،     أفان الحاجة تمس إليهم من      

 خـالل   .حداث التـأثير  إقترابهم ضروري ألجل    إو

حــاول رجــال ،الربــع الماضــي مــن القــرن 

قترابهم من مدى   إن يزيدوا   أاالستخبارات بكل قوة    

والـدرس المـستقي مـن      . سمع صانعي السياسة    

ن المفارقة لم   إ هو   ،ي حال أ على   ،قياالفصل العر 

والقرب من هذه الحالة لن يـأتي       . هم كما ينبغي    تف

بالتأثير حتى على المسائل المهمة كالحرب والسلم       

  .نه يأتي باألثر السيئ الناجم عن التسييس إ، 

ن يعاد تموضـعها    أن هيئات االستخبارات ينبغي     إ

ن التـأثير والعالقـة ال      أن تعكس حقيقة    أجل  أمن  

ي ، ولكـن   يتبعان فقط مقابالت في المكتب البيضو     

هم من ذلـك    أرس و غيضاً من المصداقية مع الكون    أ

ن الرأي العام يحتاج الـى      إ . مع الشعب االمريكي  

ن أن يبقى على تحاور مع هذه الهيئة التشريعية و        أ

يكون الحوار بقدر ما يؤثر في االعتبارات األمنية        

ومن النماذج  . وليس في جداول األعمال السياسية      

فيدرالي الذي تأسس بوصـفه     المناسبة االحتياطي ال  

منشأ شبه مستقل يخضع لمراقبة لجنة من الحكـام         

ن تطبق عليهم قائمـة طويلـة مـن         أالذين يجب   

   . الشروط 

هذه االعتبارات سوف تقلل من التـسييس لعمـل         

هيئات االستخبارات واالستخدام السيئ للجمهـور      

لمعلومات االستخبارات الذي يقـوم بـه صـناع         

يؤثر مباشرة في مدى االهتمام     وهو لن   . السياسة  

الذي يقوم به صناع السياسة وهو لن يؤثر مباشرة         

في مدى االهتمام الذي يمنحه صانع السياسة الـى         

 ولكـن   .االستخبارات التي يبقى حراً في تجاهلها       

عتراف إاالحتمال األكبر حول إمكانية الدعوة الى       

أمام الشعب حول الخالفات بين السياسة في أمـر         

وحكم االستخبارات سيكون له تـأثير غيـر        معين  

يعيـر  ن  أجبار صانع السياسة علـى      إمباشر في   

  .كثر الى هذا الحكم إهتماماَ أ

ـ لـن    سوف    ا وحده اتالتغييرهذه   صلح حـال   ت

ذا ما كان   إولكن  . العالقة بين السياسة والمخابرات     

إصالح ( رس والشعب األمريكي جادين في      غالكون

ن ال يفعلوا ما هـو سـهل        أفعليهم  ) االستخبارات  

ن سياسـة الواليـات المتحـدة       إ . سياسياً   مريحو

الخارجية والقرارات التي تتخذ نيابة عن الـشعب        
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ن لم يعلم هذا    إأمنه في خطر    ب والمتعلقةاألمريكي  

  .سمه إليه القرارات التي تتخذ باالشعب ما تستند 
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