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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 الجدل الحالي حول     والذي يتناول  ،مجلس العالقات الخارجية   منشور في موقع      مهم لملف في هذا العدد ترجمة   

مقالة منشورة أصالَ في موقـع      يتضمن هذا الملف    ، و "عقدة فيتنام " وعلى شاكلة    "عقدة العراق " ظهور   إمكانية

 ية في العـراق،    تدعو الى زيادة عدد القوات األمريك      المحافظين الجدد  آراء    الذي يمثل  معهد األعمال األمريكي  

 وهناك مقالة تتطرق تتوافق مع هذا الرأي، ٢٠٠٧أوائل العام ت علنأ التي ويبدو أن السياسة األمريكية الجديدة 

 وهنـاك    عن مسؤولية ما يحصل في العراق،       ريتشارد بيرل   لغزو العراق مثل   الى تنصل المهندسين الرئيسيين   

 فوز الديمقراطيين   بعدمباشرة  وهذا ما حصل    (  رامسفيلد تقالة تدعو الى إس   العسكرية  الميليتري تايمز من  مقالة  

الخطـة الجديـدة     تتناول   الواشنطن بوست هناك مقالة من    أخيراَ  و،  )٧/١١/٢٠٠٦ في   في اإلنتخابات النصفية  

  . في العراقإحتمال زيادة عدد القوات األمريكية والقاضية بللعراق

  :أهم األفكار الواردة في هذا العدد وفيما يلي 

هي اكثر بكثير مما كانت ، الحرب الدائرة في العراق ، بتوتراتها وتكاليفها التي يدفعها الجيش والمجتمع األمريكي

التي أبتلي " عقدة فيتنام"تتوقعه اإلدارة الحالية ، مما جعل بعض الخبراء يخشون اآلثار الدائمية لما يشبه ما يسمى ب 

  ريكان بصورة عامة بعد ذلك الصراع المريربها صناع السياسة والقوات المسلحة واألم
 

  زدادت كارثة العراق عمقاً فإن العديد ممن شجعوا على الحرب يبعدون أنفسهم عن الفوضى التي خلقوهاإوكلما 
 

ولكننا بالتأكيد نشعر بالموجات األولى لرد الفعل الناشئ عن العراق في " عقدة العراق"من المبكر جداً اإلعالن عن 

تراجع المحافظين الجدد،السمعة السياسية لحزب الحرب ، وتنامي المشاعر المناهضة للحرب : جاالت مختلفة  مةثالث

  لدى العسكريين
 

جوشوا مورافيتشك من المعهد األعمال األمريكي . مواقع االنترنت مليئة بآثار المحافظين الجدد وخططهم الداعمة 

  سال المزيد من الجنود الى الخدمة العسكريةوالتي تتضمن ار" إستعادة العملية"يدعو الى 
 

بضمنهم ريتشارد بيرل الذي قال على ) Vanity Fair(سبعة من المحافظين الجدد وجهوا نفس اللوم في صحيفة 

  لست  مسؤوالَ عن ذلك  … فإنها لم تحدث من قبل المحافظين الجدد "أخطاءاَ هائلة قد حدثت"الرغم من أن 
 

ان . اإلخفاق يأتي مباشرة من االستراتيجية نفسها . ق ليس ببساطة خطة جيدة أسيء تطبيقها ولكن الفشل في العرا

ان هذه اإلدارة قد ضللت . قرار إدخال األمة في حرب غير ضرورية هو أسوء األخطاء التي يمكن ان يرتكبها قائد 

  الشعب األمريكي بشكل منتظم بشأن  الحاجة للحرب

  لحاجة الى البقاء في الحرب في العراق وتستمر في تضليلنا بشأن ا
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حيث يرفض العسكريون المتقاعدون والذين هم في الخدمة اآلن، االستراتيجية التي تضعف وتقسم الجيش والمارينز 

قد ورد في شهادات في الكونغرس ، والمقابالت الصحفية وفي دعوة " تمرد الجنراالت"كما ان . والحرس الوطني 

  سياسته قد فشلت. ستقالة من قبل المجموعة الصحفية لميليتري تايمز دونالد رامسفيلد لال
 

اذا ما تنامت هذه المقاومة العسكرية ، فإنها ستمنع الخطط الجديدة إلرسال المزيد من الحرس الوطني والجنود 

  االحتياط الى العراق
 

ين الجدد والبيت األبيض يحاولون وقد يعارضون هجمات جوية على عموم إيران ، حيث يشك البعض ، بأن المحافظ

  شن حرب أخرى العام القادم
 

ان عدم . على النطاق الشعبي العام  وهو أن كل الجيش  من المتطوعين" عقدة العراق"هناك سببا واحداَ لعدم حدوث 

  سحب مجندين للخدمة يجب ان ينظر اليه كعامل مركزي للتسامح الوطني لما يجري في العراق
 

هاديون والدول المارقة مثل كوريا الشمالية وايران وسوريا وهؤالء سيكسبون كسباً عظيماً من الخسارة ان هناك الج

  وحتى هؤالء األكثر معارضة الستمرار المهمة في العراق يريدون إعادة االنتشار ، ووجوداً اقليمياً. في العراق 
 

ة الرئيس جورج دبليو بوش، كما أثرت مسبقاً في ولكن ما هو واقع وحقيقي أن أفكارنا قد أثرت في حيثيات سياس

لقد ساعدت إسهاماتنا العقالنية والمدروسة في هزيمة .هذا يمنحنا شعوراً باالرتياح. سياسات الرئيس رونالد ريغان

  ودحر الشيوعية في القرن الماضي وسوف تساعد بمشيئة اهللا في دحر الجهاديين في القرن الحالي
 

  . لكننا نحتاج أن نزيد من حدة لعبتنا.ذا يتوجب علينا االستمرار بالمواجهةهنا يكمن السبب لما

  :هنا بعض األفكار حول كيفية عمل ذلك
 

  التعلم من أخطائنا

  نشر وتوظيف أكثر من الجيش

  إصـالح الفوضـى الدبلومـاسـية

  اإلستعداد لضـرب إيـران

  ٢٠٠٨تجنيد جو ليبرمـان إلنتخـابـات 
 

  التوضيح أو الشرح الفقير لمبادئ وسياسة المحافظين الجددنحن مذنبين بسبب 
 

حيث هبطت . أما بوش فقصته مختلفة فهو أيضاً اتخذ المسلك الذي نريده لكن  سياساته حققت نجاحاً غير مؤكد

 قد تكون من الحماقة عدم التفكير ملياً وإعادة التفكير لكن يتوجب علينا فعل ذلك بدون طعن. شعبيته بشكل واضح

  بوش من الخلف أو التخلي عنه
 

كما أدرك بأن الطريقة الوحيدة لكسب هذه الحرب في النهاية هو تحويل الثقافة السياسية في الشرق األوسط من تلك 
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  التي تتصف باالستبدادية والعنف إلى أخرى تمتاز بالتسامح والتسوية
 

  ة كبيرة بما يكفي لتوفير األمن ؟لو أمكن توضيح األشياء بصورة مختلفة فهل كانت قواتنا المحتل
 

فهم غير .فما نحتاجه هو إعطاء مساحة أكبر للتفكير في كيفية تقديم العون والمساعدة للمعتدلين في الشرق األوسط

  مهيأين وعلى نحوٍ  يدعو لألسف لكي تكون لهم القدرة على مواجهة اإلسالميين
 

 لبرامج التدريب في بلدنا والتي تسمح للديمقراطيين من الشرق ويتوجب علينا أيضاً تطوير وتقديم الدعم المادي

يجب .  لشحذ مهاراتهم في مجال العالقات العامة والتنظيمية واالنتخابية-مجاناً-األوسط بالقدوم إلى الواليات المتحدة

  أن يكون جيمس كارفل و كارل روف المسؤولين المباشرين لهذا البرنامج
 

األرض في كل بلد بحيث تكون مهمتهم إيجاد وتطوير هكذا أصدقاء، ونعطيهم فرصة معرفة فنحن نحتاج ممثلين على 

كوننا نقدر جهودهم، ووضعهم في حالة اتصال مباشر مع آخرين ذوي عقلية وتفكير مماثلين، وأيضاً تسليحهم 

  بالمعلومات والحجج المدعومة
 

" أن أفضل مثال لهكذا برنامج هم .  المتحدة لهذه المهمةاليوم لم يتم تدريب أي فرد في الخدمة الخارجية للواليات

في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، الذين كثيراً ما تم توظيفهم كملحق في السفارات األمريكية، " اللفستونتيز

  وشنوا حربا أيديولوجية ضد الشيوعية في أوروبا وروسيا
 

 متخصصاً في حرب األفكار ، ويتوجب أيضاً على قسم منا نحن يجب أن يتلقى بعض ضباط الخدمة الخارجية تدريباً

حيث يجب أن يكون هنالك على األقل خريجاً واحداً يتم اختياره في كل .المحافظون بالتطوع للمساعدة في تعليمهم

  مركز خارجي أساسي للواليات المتحدة
 

لحرب الباردة، في امؤتمر الحرية الثقافية هنالك حاجة ملحة في الحروب الفكرية في وقتنا الحالي لشيء مماثل ل

وقد يكون من بين . ودائرة عالمية تضم مفكرين وشخصيات معروفة من الذين يجمعهم إخالصهم الشديد للديمقراطية

  قادة هذه الحركة توني بلير، فاكالف هيفل وأنور إبراهيم
 

في عام .  كانوا منسجمين مع مفهومنا للعالملقد كنا محظوظون مرتين لرؤية رؤساء منتخبين من القرن الماضي ممن

  . فستبقى السياسات التي كنا نؤيدها غير مكتملة. ، سوف يكون لدينا الكثير على الخط٢٠٠٨

  وسيكون طريق الحرب على اإلرهاب طويالً
 

على نتيجة إلتجاه العراق نحو مزيد من الفوضى إنقلب المحافظون الجدد الذين كانوا يناصرون مشروع الحرب 

  متهمين عدم مهارة البيت االبيض بتقويض مشاريعهم الكبيرة، العراق  إنقلبوا بشدة ضد إدارة بوش 
 

لقد  لعب كل من ريتشارد بيرل وكنيث أدلمن وديفيد فروم وآخرون في سلسلة من اللقاءات الحصرية لعبة القاء اللوم 

  الرئيس نفسه: الهدف رقم واحد. بشفافية مثيرة  للصدمة 
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هذا هو نص " .ن الوحشية التي واجهتنا في العراق حقاَ مرعبة ويتوجب علي القول اننا لم نقدر هذا األمر حق قدرها"

الهزيمة الكاملة اآلن واإلنسحاب األمريكي الذي يترك العراق كدولة فاشلة ،ليست مستحيلة : ما قاله بيرل ثم أضاف 

  الوقوع  بل هي محتملة
 

  يقول بأن هذ الفاجعة البادية للعيان لها سبب ٢٠٠٤هيئة الدفاع االستراتيجية في عام بالنسبة لبيرل الذي ترك 

  هو اإلختالل الموجود داخل إدارة  الرئيس بوش نفسه:مركزي ورئيسي 
 

: لكن بيرل قد ذهب أبعد من ذلك عندما قال انه لو عاد الزمن الى الوراء فانه سوف  لن يتبنى مشروع إحتالل العراق

  هل يجب علينا الذهاب الى العراق ؟:  أإني لوكنت حكيماَ وأستطيع ان أرى ما يحدث اآلن والشعب يقولأعتقد
 

لقد كنت أتوقع أن أجد خيبة األمل لكني في الحقيقة وجدت بدالَ من ذلك اليأس والغضب على عدم كفاءة وإخفاق إدارة 

  بوش التي كان المحافظون الجدد يرون فيها أملهم البراق
 
فالمسلحون أثبتوا أنهم يستطيعون قتل أياَ كان لمجرد كونه متعاوناَ مع قوات ، آلن تبدوا وكأن الهزيمة  ال مفر منها ا

  وهذا دليالَ على فشلهم في حفظ رعاياهم ،التحالف 
 

لقد .  أن ما إعتبرته أن يكون الفريق الوطني األكفأ لألمن منذ ترومان  وهو كان حقاَ كفوءاَ-أنا إفترضت فقط 

   ليس على المستوى الفردي فحسب بل على مستوى الفريق-  بعد الحرب-تحولوا اآلن  الى أسوء الفرق
 

على أنه " أدلمن  يعتقد أن مذهب المحافظين الجدد الذي يعرفه . ما نخافه هو أن يكون ما هو قادم أسوأ من ذلك

 بأن هذا النوع من التفكير هو في الحقيقة ميت فهو يعتقد، تطبيق السياسة الخارجية الخشنة على حساب  االخالق

  على األقل لمدة جيل واحد
 

ما إكتشفته ،لقد أمضيت الجزء الرائع من هذين األسبوعين في الحوار مع بعض أهم األصوات من المحافظين الجدد 

  هو أنه اليوجد من بينهم من هو متفائل
 

فزعهم إمتد أبعد من القضايا ، ر الذي لعبوه سابقاَ كلهم يشعرون باألسف وليس فقط تجاه ما حدث بل للدو

االستراتيجية فيما لو كانت أمريكا قد فعلت الصواب أم الخطأ بل التساؤ ل الضمني  فيما اذا كان تصدير الديمقراطية 

  هو أمراَ تعرف أمريكا كيف تفعله
 

هو يتكلم حولها ولكن . الطريق الصحيحبوش اليبدو في الحقيقة كرجل مبادئ فهو اليستمر في تحقيق ما يعتبره " 

وهذا هو المسؤول عن خلق عدم اإلنسجام الذي سبب لنا المشاكل في العالم باإلضافة ، السياسة التسيرها بالغة اللغة

  أيضاَ تخلق  المعنى الذي نتعامل معه من دون محاسبته عن أخطائه. الى وطننا
 

إعتقدت دائماَ بأنه إذا إستطعت إقناع الرئيس أن يعتنق بعض ، االبيضكاتب الخطابات الرسمي في البيت ، ديفيد فروم

والصدمة هي على الرغم من أن الرئيس قد قال . الكلمات سوف يشعر بأنه إعتنق األفكار التي تتضمنها هذه الكلمات
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  وهذا هو سبب كل ما يحدث.الكلمات لكنه لم يستوعب معانيها
 

 ١٩٩١- ١٥ -يين العراقيين بنفس الطريقة التي إنتهجها والده في فبرايرثم أضاف روبين لقد خان بوش اإلصالح

  عندما دعا العراقيين لإلنتفاضة ولكنه غير رأيه في النهاية ولم يفعل لهم شيء
 

لم ترتكب بواسطة المحافظين الجدد : أخطاء عظيمة قد أرتكبت وأنا أريد أن أكون واضحاَ حول ذلك : ريتشارد بيرل 

  هم دور فيما حدث وبالتأكيد ليس لهم دور في الذي حدث بعد سقوط نظام بغدادألنهم ليس ل
 

المشكلة هي إنجاز هذا العمل ، رامسفيلد قال بأن الحرب ال ،المشكلة هنا ليست في تسويق عمالَ ما :كنيث أدلمن 

  . البتة ال أعتقد بأن هذا صحيح. يمكن خسارتها في العراق لكن من الممكن  أن نخسرها في واشنطن 

   نحن فشلنا في العراق
 

مسؤؤل برنامج الدراسات االستراتيجية في جامعة جون هوبكنز للدراسات العالمية  المتقدمة وعضو : إليوت كوهين 

أنا أبداَ سوف لن أفاجأ اذا كان ما ننتهي اليه يتجه نحو اإلنسحاب ضمن جدول زمني :في  هيئة السياسة الدفاعية 

أنا أعتقد أنها سوف تنتهي تاركة وراءها اتجاهات إسالمية .....سودها الفوضى المرعبة محدد ونترك االرض ت

  ،سنية وشيعية وسوف تجلب عدم االستقرار لبعض األنظمة التقليدية في المنطقة ،  متعددة

  التي لها مشاكلها الخاصة مسبقاَ
 

ية األميركية ، لجنة خدمات الجيش التابعة لمجلس أبلغ الجنرال العسكري جون أبي زيد، القائد األعلى للقيادة المركز

وإذا لم يتوقف هذا، فمن . أنا أعتقد باحتمالية أن يكون العنف الطائفي أكثر سوءاً مما أراه اآلن : " الشيوخ في أيلول 

  ."الممكن أن ينجرف العراق نحو حرب أهلية
 

ة النيويورك تايمز وهو عرض مقتضب خاص قام أحد األشخاص في األسبوع الماضي بتسريب معلومات إلى جريد

  " بالحرج"بالقيادة المركزية مّوضح فيه تقييمهم بأن الصراع المدني في العراق اآلن أشبه

  ".الفوضى" وبأنه انزلق معظم السنة الماضية نحو
 

هم بأن القوات لمدة عامين، استمر الضباط األمريكيون بجميع المراتب، ومن الذين دربوا العراقيين، بإخبار رؤسائ

  العراقية ال تمتلك حس االنتماء الوطني ، حيث انخرطوا في الجيش فقط ألجل المال، فهم ال يحضرون

   لتأدية الواجب وال يمكن إدارة أنفسهم
 

فيما طالب قادة خدمات الجيش . في الوقت نفسه، طالب جنراالت وقادة الجيش رؤسائهم بإرسال المزيد من القوات

  ودائماً كاَن رامسفيلد يؤكد بأن الوضع تحت السيطرة تماماً. موالالمزيد من األ
 

انه الشيء الوحيد الذي جعل أغلبية األمريكيين تعتقد بأن رامسفيلد قد . وهذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير

د أصبح واضحاً أنه فقد لكن عندما بدَأ قادة األمة الحاليين من العسكريين بتبادل التهم علناً مع وزير دفاعهم، فق. فشل
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  السيطرة على المؤسسة التي يقودها ظاهرياً
 

لقد فشلت . فقَد رامسفيلد وإلى حٍد كبير مصداقيته مع القيادة المركزية، مع الجنود، مع الكونغرس ومع الرأي العام

نا في العراق على وعلى الرغم من إلقاء مسؤولية فشل. استراتيجيته، وتعّرضت قدرته في القيادة للخطر والشبهات

  وزير الدفاع، فسوف يتحمل الجنود تبعات هذا الفشل
 

الستدعاءات محتملة جديدة ومتسارعة، بسبب الحاجة ) األمريكي(للجيش ) التابعان(يستعد الحرس الوطني واالحتياط 

من تقوض قوة جنود الكبيرة للجنود األمريكان في العراق، األمر الذي حدا بالقادة العسكريين إلى إبداء المخاوف 

   التي تكافح من أجل عودة أبنائهاcitizen-soldier forceالمواطن 
 

وقالوا إن تبديالً أشمل في السياسة هو قيد الدراسة بحيث يسمح للبنتاغون أن يطلق موجات جديدة من التعبئة 

  شهراً عند االنتشار٢٤شك إكمال الـاإللزامية لالحتياط، حيث إن عدداً متزايداً من جنود الحرس واالحتياط هم على و
 

 شهراً فقط ١٤إن الضغط على الجنود وعلى عوائلهم يتعاظم حيث إن الفرق القتالية الفعلية تقضي اآلن مدة سنة إلى 

   األمر الذي يشكك قادة الجيش- في الوطن بين المناوبات، مقارنة مع الهدف السابق البالغ سنتين 

  البعيد في إمكان تحمله على المدى 
 

 من الحرس الوطني األقوياء، في مقابلة أجريت معه األسبوع ٣٤٦,٠٠٠فوغن، الذي يرأس . قال الفريق كاليد أ

وإذا استمرينا !! إن ما نفعله اآلن هو أننا قطّعنا قوتنا تماماً شيئاً فشيئاً حتى الموت) :"٢٠٠٦ نوفمبر ٥قبل (الماضي

  " نجد أنفسنا قادرين على بناء القوى كاملة مرة ثانيةبالتقطيع مثل الجبنة السويسرية، فسوف ال
 

   شهراً من االبتعاد عن أرباب العمل وعن العائلة هي حقاً مدة طويلة إذا كنت تفكر ١٨إن "قال فوغن 

  ".في إعادة تحريك هؤالء الجنود ثانية
 

  تقتطع من الخزين المتوفرإن االنتشارات الثقيلة في العراق وأفغانستان أو في أي مكان آخر في العالم 

   من الطاقة البشرية للحرس واالحتياط
 

 لكي يريح الفرق القتالية ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤في العراق، استخدم الجيش أعداداً كبيرة من قوات االحتياط في عامي 

  الفعالة، ولكي يسمح لهم بالمناوبة في الوطن لمدد أطول ولكي يعيد تنظيمها في وحدات أقوى وأنشط
 

خُلِّفت في ) أو آلية( قطعة سالح٦٤,٠٠٠أكثر من . أكلت حرب العراق أيضاً كميات كبيرة من معدات الحرسلقد 

 بليون دوالر من خسائر المعدات حيث ال تمتلك وحدات الحرس تحت اليد إال ثلث العدة ٢٤العراق، وهذا يساوي 

  Government Accountability Officeاألساسية المقدرة لها، استناداً لمكتب الشفافية الحكومي 
 

  "يجب أن ينمو الحرس إذا كانت الحرب ستستمر، ألننا سوف نصطدم بالجدار عاجالً أو آجالً: "قال كوبر
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 عقدة"هل أمريكا وجيشها يتجهون نحو      

    ؟رغماً عنهما" العراق

  ور و جوزيف سيرينسيونغدانيل : المتناقشون 

   ٢٠٠٦/ تشرين الثاني  / ٦

لدائرة في العراق ، بتوتراتهـا وتكاليفهـا        الحرب ا 

هي اكثر  ، التي يدفعها الجيش والمجتمع األمريكي    

مما جعل  ،   اإلدارة الحالية    توقعهتكانت  بكثير مما   

بعض الخبراء يخشون اآلثار الدائمية لما يشبه مـا         

بتلـي بهـا صـناع      أ التي   " فيتنام دةعق" يسمى ب 

ورة السياسة والقوات المسلحة واألمريكـان بـص      

  .  عامة بعد ذلك الصراع المرير 

ثنان من المتخصصين في األمن القومي القياديين       إ

 ينتـون زكلمعهـد    من   ورغ دانيل   في البلد ، وهما   

 ،  مركز التقدم األمريكي   من   جوزيف سيرنسيون و

يناقشون ما اذا كانت أمريكا وجيشها تقـاد رغمـاً          

  ." عقدة العراق "عنها باتجاه

شة بالكتابة الى المحررين على شارك في هذه المناق   

  org.cfr@master.www والســـــتعراض 

  )اضغط هنا( محادثات أخرى 

 - ٢٠٠٦/ تــشرين الثــاني  / ٦  -آخــر تحــديث 

  ون ينسيجوزيف سير

 فـي   جون كندي كما قال الرئيس    " لف أب أللنصر  "

ولكـن   "رمقولته المشهورة بعـد خلـيج الخنـازي       

وكلما ازدادت كارثة العراق عمقاً       "ةالهزيمة يتيم 

ن العديد ممن شجعوا على الحرب يبعدون أنفسهم        إف

الى أي مدى يمكن لهذا  . عن الفوضى التي خلقوها

ن يستمر ؟ هل سيكون مقتـصراً علـى         أبتعاد  اإل

ــود  ــسياسية والعق ــاذ المناصــب ال ــة إنق محاول

نعزاليين جدد  إخلق  نها ستمتد الى    أم  أاالستشارية ؟   

  بين الشعب األمريكي والجيش األمريكي ؟ 

 ولكننا "عقدة العـراق "من المبكر جداً اإلعالن عن    

بالتأكيد نشعر بالموجات األولى لرد الفعل الناشـئ        

تراجـع  :  مختلفـة    مجاالت ةعن العراق في ثالث   

المحافظين الجدد،السمعة السياسية لحزب الحرب ،      

  .لدى العسكريين هضة للحرب وتنامي المشاعر المنا

  مواقع االنترنـت مليئـة     .األول من السهل توثيقه     

جوشوا . داعمة  هم ال  المحافظين الجدد وخطط   بآثار

  يدعو الى  األمريكياألعمال  المعهد   من   تشكمورافي

 المزيـد   ارسالمن  ض والتي تت  )١("ةستعادة العملي إ"

 جـو ليبرمـان   . لخدمة العسكرية   الى ا من الجنود   

اره المرشح الجمهوري لنائب الـرئيس لعـام        عتبإب

 ويـضع   ٢٠٠٧ يستعد لقصف ايران عـام       ٢٠٠٨

كمـا  (اللوم بفقدان العراق على عدم كفاءة اإلدارة        

  ) . دانفعل

فـي  سبعة من المحافظين الجدد وجهوا نفس اللوم        

 ارد بيرلتشريمنهم ض ب)Vanity Fair(صحيفة 

ـ    اَأخطاء "نأالذي قال على الرغم من       د  هائلـة ق

نها لم تحدث من قبل المحافظين الجدد       إ ف )٢("حدثت

  .ذلك  عن    مسؤوالَت لس…

  

  

----------  

تمت ترجمة هذه المقالة في الصفحات التاليـة وهـي           ) ١(
  إستعادة العملية: عنوانتحت 

تمت ترجمة هذه المقالة في الصفحات التاليـة وهـي           ) ٢(
  المقصرون الجدد: عنوانتحت 
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ببساطة خطة جيـدة    ولكن الفشل في العراق ليس      

اإلخفـاق يـأتي مباشـرة مـن        . أسيء تطبيقها   

ان قرار إدخال األمـة فـي       . االستراتيجية نفسها   

حرب غير ضرورية هو أسوء األخطاء التي يمكن        

ان هذه اإلدارة قد ضللت الشعب      . ان يرتكبها قائد    

األمريكي بشكل منتظم بـشأن  الحاجـة للحـرب          

لى البقـاء فـي     وتستمر في تضليلنا بشأن الحاجة ا     

  .الحرب في العراق 

 تـشرين   السابع مـن  ورد الفعل الثاني سيظهر في      

الثاني عندما يصوت الماليين ضد الحرب والحزب       

  تشيني الشعار الجديد لنائب الرئيس   . شعلها  أالذي  

 سوف يعـود    "االندفاع بأسرع ما يمكن الى األمام     "

 الخطورة هي ان رد الفعل هذا. بالتأكيد ليرتد عليه 

ولكـن  ، سوف لن يقف في الوسط بشكل واضـح         

 نقاط. سيتأرجح على طول الطريق الى االنعزالية       

 حول سبب كونها خطأ قد درسـت بعنايـة ،           دان

كانـت   هـا حيث ان ، ولكنها الزالت ممكنة الحدوث   

بعد كل الحروب السابقة ابتـداء       مختلفة   درجات  ب

  .من الحرب العالمية األولى فتصاعداً 

 ن في حالة حركة بالفعـل ،   الث هو اآل  رد الفعل الث  

حيث يرفض العسكريون المتقاعدون والذين هم في       

 االستراتيجية التي تـضعف وتقـسم       اآلن،الخدمة  

تمرد "كما ان   . الجيش والمارينز والحرس الوطني     

رس ،  غ قد ورد في شهادات في الكـون       "الجنراالت

 دونالد رامـسفيلد  والمقابالت الصحفية وفي دعوة     

تـري  يليملالة من قبل المجموعة الـصحفية       لالستق

، وقدرته على القيـادة     )١(سياسته قد فشلت    .تايمز

ن لوم  فشلنا فـي      أوعلى الرغم من    . تلضمحإقد  

ن الجنـود هـم مـن       إالعراق يقع على الوزير ، ف     

  .يتحمل شدة الصدمة 

نها ستمنع  إاذا ما تنامت هذه المقاومة العسكرية ، ف       

ال المزيد مـن الحـرس       إلرس )٢( الخطط الجديدة 

، كمـا جـاء     الوطني والجنود االحتياط الى العراق    

 يوم األحد ولقـد     الواشنطن بوست ذلك في تقرير    

 إدخـال  الدفاع المدنيين من     امنعت بالفعل مسؤولو  

 .األسلحة النووية في خططهم للهجوم على إيران        

وقد يعارضون هجمات جوية على عموم إيـران ،         

محافظين الجدد والبيـت  حيث يشك البعض ، بأن ال 

  . األبيض يحاولون شن حرب أخرى العام القادم 

وتأتي الخطورة اذا ما تعمق رد الفعل الناتج مـن          

العراق في الحوارات ضد بعثات حفظ السالم وضد  

التدخل في دارفور واألزمات المشابهة وضد تعزيز 

وتقوية قواتنا في أفغانستان والتي تستوجب الحاجة       

دة االنتشار الحساس للجنـود مـن       وضد إعا ، لها

  .العراق 

  ور غدانيل  - ٢٠٠٦/ تشرين الثاني  / ٦

لماذا ؟  . قصيرة وحلوة ، وهي بالتأكيد ال        ،اإلجابة

ولكنها تخضع لثالثة أصـناف ،      ، أسبابي متعددة   

  .صعب أسهلة ، صعبة و

ن الحـرب فـي     أاألسباب السهلة منها تبدأ بمسألة      

 تشيني  – بوش   ها حرب العراق يشار اليها باعتبار   

 ، من قبل الخصوم  والمؤيدين علـى          رامسفيلد –

ما غير قانونية ، غير أخالقية ، او إفهي ، حد سواء

مغامرة خاطئة خُدع بها الشعب األمريكي من قبل        

  او شرعية ، ، عصبة المحافظين الجدد

------------  
تمت ترجمة هذه المقالة في الصفحات التاليـة وهـي           ) ١(

  حان الوقت لرحيل رامسفيلد: عنوانتحت 

تمت ترجمة هذه المقالة في الصفحات التاليـة وهـي           ) ٢(
خطط اإلنتشار المحتملة في العراق سـوف       : عنوانتحت  

  توسع قوة االحتياط
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بل ونبيلة او مغامرة اتجهت باالتجاه الخاطئ بسبب       

كبر وغرور هؤالء الذين فـي البيـت األبـيض          ت

الفتقار الـى   ومن فشل المخابرات وا   . والبنتاغون  

ومـن خـالل   . عمـار  عادة اإل إخطة لالستقرار و  

سلطة االئتالف  [ و   بول بريمر اإلرباك الذي أحدثه    

 بالفشل في توجيه وادارة حملـة       اَوانتهاء] المؤقتة

مناسبة ضد التمرد ، ستكون هناك ما النهاية له من 

  .دارة بوش في العراق الفرص لتقدير ثان  إل

ن العراقيين يمكـن    أخر وهو   آ وهناك سبب سهل    

  .يضا على معظم ما حدث في بلدهم أن يالموا أ

نقساماتهم الطائفية ، ونتائج عقـود مـن الـزمن          إ

الخضوع للتأثيرات الخارجيـة ،     ، ةلحكومة طاغي 

وعدم وجود معرفة بالمؤسـسات الديمقراطيـة او        

جميع هذه االمور قادتهم الى تـضييع       ، القبول بها 

  .لوها في العشرينات ن فعألقد سبق و.فرصة ذهبية

صعب اإلجابات هـي عـن عالقـة أمريكـا          أن  إ

وكما الحـظ  .نفسهالو رؤية تلك المؤسسة  ، بجيشها

عقـدة  " لعدم حدوث    اَهناك سببا واحد  ن  إالعديد ، ف  

كـل  أن   على النطاق الشعبي العام  وهـو         "العراق

ان عدم سحب مجنـدين     . المتطوعين من   جيش  ال

 للتسامحل مركزي   للخدمة يجب ان ينظر اليه كعام     

ننا مع ذلك ننظر    إ . الوطني لما يجري في العراق    

عتبارهم جميعـاً أبناءنـا     إالى الجنود المحترفين ب   

ال أحد  ، وبناتنا ، ولكن ليس هناك مجال للعواطف      

يلوم العسكريين على الموقف في العراق ، علـى         

 للخبرة فـي شـؤون حـرب        مفتقارهإالرغم من   

ـ إف، ستقرارمناهضة التمرد وعمليات اال    كـان   هن

  .عندهم  شيئاً يفعلوه تجاه الفوضى في العراق 

نهزمـوا فـي    إالعسكريون ال يعتبرون أنفسهم قد      

لـى الكثيـر جـداً مـن        اويمكن اإلشارة    .العراق

 داخل العراق في    مالنجاحات ، ليس فقط في تقدمه     

عـادة  إ لتهدئة و  مبداية الحرب ، ولكن في جهوده     

لقد .  وموارد غير كافية     قواتببناء البلد المنهار و   

همهـا  أ العديد من الـدروس الـصعبة ، و        واتعلم

عادة تركيـب   الصراع واطئ المستوى والحاجة إل    

فيالق (ومن مقدمة   . نفسه لكي يواجه هذا التحدي      

ستعمال األنظمة الجوية بال طيـار      إ الى   )سترايكر

 والقاذفـات المـسلحة      )الـصقر العـالمي   (مثل  

ـ   )رك الساحلية سفن المعا (والحصول على    ن إ ، ف

الجيش يعيد تجهيز وتشكيل نفسه ، ولكـن طبعـاً          

  . ببطئ شديد وللمستقبل 

ن أمريكا سوف لن يكون لها      أالسبب األصعب هو    

ن أالحقيقة هي   . "عقدة العـراق  " الوقت لتتخبط ب  

 ة من التهديدات الجدي   ةأمريكا وحلفاؤها تواجه جمل   

تهي فـي   كما ان هناك العمل غير المن     . المتنامية  

  .أفغانستان 

ان هناك الجهاديون والدول المارقة مثـل كوريـا         

الشمالية وايران وسوريا وهؤالء سيكسبون كـسباً       

وحتـى هـؤالء    . عظيماً من الخسارة في العراق      

األكثر معارضة الستمرار المهمـة فـي العـراق         

  .يريدون إعادة االنتشار ، ووجوداً اقليمياً 

. واجههـا   نخاطر التي    يفهمون الم   أيضاَ   نهمإكما  

هناك دول فاشلة وهـي ليـست مـالذات آمنـة            

ـ أيضاَ أ  ، ولكن     فحسب لإلرهابيين  خـصبة   اَرض

واخيـراً ، هنـاك     . لصراعات اإلبادة الجماعيـة     

الكوارث الطبيعية مثل تسونامي المحـيط الهنـدي        

 والهزة األرضية في باكـستان عـام        ٢٠٠٤عام  



 التحدي الصهيوين                 )٨٥(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: روين للمركزالعنوان األلكت
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                       ٢٤ من ١١                                    ٢٠٠٧ - شباط            

وجيشها ن أمريكا   إورضينا ام لم نرض ف     . ٢٠٠٥

  . سيكونان مشغوالن في السنوات القادمة 

 وفي الحقيقة ، ان القضية المركزية في العـراق         

هي ليست إخفاق استخباراتي ، وفساد دبلوماسي ،        

ومبادئ مضللة ، وقوات غير كافية ، او مواطنون         

اخيراً سينظر الى العراق ،     . محليون قليلوا الحظ    

 ا هو جيد مـن    دارة بوش لتحقيق م   عتباره فشل إل  إب

ـ   ان أهـداف تحريـر العـراق       . ةدوافعها المثالي

 الـى التعدديـة     تحـول حـداث   إوالمساعدة فـي    

الويلسونية مريكا  ألها جذورها في    التي  الديمقراطية  

وبغض النظر عما يحدث في      . اإلنسانيةوالمثالية  

فـي  . ن هذه الدوافع سوف لن تموت       إالعراق ، ف  

ات المتحدة فـي    الحقيقة ، خالل وقت تواجد الوالي     

العراق كنا عرضة لدعوة مستمرة للمساعدة فـي        

الفلسطيني الصراع  إنهاء القتل في دارفور ، وحل       

 اإلسرائيلي ولدعم القـيم الديمقراطيـة وحكـم         –

سـيا الوسـطى و     آالقانون في أوربا الـشرقية ، و      

ننا نهتم بما   أن سوء حظنا هو     إفي الحقيقة   . فريقيا  أ

ننا أإضافة الى   . كثيراً جداً   يحدث في العالم ، ربما      

  .حداث التغيير متالك القوة إلإسنستمر في 

   العمليةإستعادة

  كيجوشوا مورافتش:بقلم

  مقاالت حول السياسة الخارجية
  ٢٠٠٦األول من تشرين الثاني:تاريخ النشر

  زمالئي من المحافظين الجدد:موجهه إلى

  كيجوشوا مورافتش: مرسلة من

  ة المحافظين الجددكيف ننقذ سياس:رداً على

  

/  في معهد األعمال األمريكي الباحث المقيم 
  جوشوا مورافتشيك

لقد مررنا نحن المحافظين الجدد بـسنوات قليلـة         

 بإمكانه أن يتصّور في الـسنوات        كان من .مرّوعة

الماضية بأن القصص المتطرفة حول تأثيرنا      الست  

على سياسة الواليات المتحدة الخارجية قد وصلت       

ال بـّد مـن أن عـدد         ؟إلى أقصى أصقاع العـالم    

المجموعة المتحررة من بيننا والذين أحسوا بـأنهم        

قد تم إجبارهم من قبل مناهـضي أو معارضـي          

الستينات من هذا القـرن لالنتقـال مـن اليـسار           

 برهنة وتم   . فرد ١٠٠اسي إلى اليمين أقل من      السي

قـام  . خسارتنا ضمن إطار لعبة القوة في واشنطن      

بدفعنا بعيداً عن الحزب الـديمقراطي،      اليساريون  

 ، وأيضاً نجحوا في إلصاق    "ليبرالي"  عبارة سرقواو

  .بنا" المحافظون الجدد"سم إ

، نحن لم نستخدم بـالطبع أيٍ         ولكن  في الواقع      

.  لنـا  المعاصـرة  األسطورة    الذي عزته  من النفوذ 

معظمنا لم ينتفض في محاولة للبدء بالتقديم رسمياً        

 ولكن مـا هـو      لمراكز السلطة المتنفذة في الدولة،    

واقع وحقيقي أن أفكارنا قد أثـرت فـي حيثيـات           

سياسة الرئيس جورج دبليو بوش، كما أثرت مسبقاً        

نـا  هـذا يمنح  . في سياسات الرئيس رونالد ريغان    

لقد ساعدت إسهاماتنا العقالنيـة     .شعوراً باالرتياح 

والمدروسة في هزيمة ودحر الشيوعية في القـرن        

الماضي وسوف تـساعد بمـشيئة اهللا فـي دحـر      

وأيـضاً مـا يمـنح      . الجهاديين في القرن الحالي   
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الشعور باالرتياح هو رؤية عدد المؤمنين بأفكارنا       

. انتنامن الشباب وكبار السن قد ساعد في رفع مك        

أن ثمن نجاحنا هذا يعزى إلى أننا قد تعرضنا إلى          

المحافظ "اآلن يستخدم مصطلح  .طعن يتسم بالقساوة  

ـ      "المتطرف اليهـودي  " أو، يعرف لدى البعض بـ

 المرات قال لي  أحـد الـشباب         ىفي أحد .  "القذر

علـى  " لمحافظ الجديـد  "المصريين، أن وقع كلمة     

أنـا  ". لى آذانكـم  ع" إرهابي"آذاننا أشبه بوقع كلمة   

مصدوم لسماع أن البعض منا، ممن سئموا من تلك         

". محافظ جديد " الهجمات، يتجنبون استخدام عبارة   

تؤمن المعـسكرات   ؟  أين إذاً التمتع بروح المواجهة    

الرئيسية التي تتمسك بمبادئ وسياسة المحـافظين       

الجدد بأن السالم العالمي كٌل ال يتجزأ، وأن تلـك          

وبأن الحرية والديمقراطيـة هـي      األفكار مؤثرة،   

عموماُ شرعية، وأيضاً بكون الشر موجود والبـّد        

من مواجهته ، جميع هذه األفكـار اليـوم فّعالـة           

هنا يكمن  . وصميمة كما كانت عندما بدأنا أول مرة      

ــتمرار    ــا االس ــب علين ــاذا يتوج ــسبب لم ال

هنا . لكننا نحتاج أن نزيد من حدة لعبتنا      .ةبالمواجه

  .حول كيفية عمل ذلكبعض األفكار 

  التعلم من أخطائنا 

 نحن مذنبين بسبب التوضيح أو الـشرح الفقيـر           

 فعلـى سـبيل    . لمبادئ وسياسة المحافظين الجدد   

المثال، كيف انتشرت اإلشاعة الكاذبة والتي بّينـت    

بأن جذور السياسة الخارجية للمحـافظين الجـدد        

ليـون   و   ليو شتراوس يعود أصلها إلى    يمكن أن   

 تم تلفيق أولـى تلـك اإلرتباطـات         ؟ تسكيترو  

، وهو أيـضاً قـد      شن الرو وليند الخاطئة من قبل  

تمت إدانته باالحتيال والخديعة حيث قضى أيامـه        

ينذر اإلنـسانية حـول تـآمر الملكـة إليزابيـث           

بدأ االحتمال الثـاني    . هنري كيسنجر والصهيوني  

قول ال. لستالينيةإلعادة بناءا  يفا غير الك  التنظيممع  

بأن جوهر معتقداتنا بقي صـادقاً  ال يـشير إلـى            

حيث سلك  . لقد كنا محظوظين مع ريغان    . غرورنا

. المسار الذي نريده ونجحت سياساته بشكل رائـع       

 أما بـوش    .حيث غادر مكتبه متمتعاً بشعبية كبيرة     

فقصته مختلفة فهو أيضاً اتخذ المسلك الذي نريـده         

ـ         حيـث  . دلكن  سياساته حققت نجاحاً غيـر مؤك

قد تكون من الحماقة    . هبطت شعبيته بشكل واضح   

عدم التفكير ملياً وإعادة التفكير لكن يتوجب علينـا         

فعل ذلك بدون طعن بوش من الخلف أو التخلـي          

جميع السياسات مثالية وكاملة على الـورق       . عنه

لكنها ليست كذلك عند التنفيذ، فجميع السياسيين هم        

إلى حدٍ  بعيد ما نحن      تقَّبل بوش   . جيدين كسياسيين 

كون من السذاجة أن نحـسده علـى        ينعتقد بأنه س  

فقد اعترف بالحملـة    . انحرافاته في سياسة الدولة   

اإلرهابية الموجهة ضد الواليات المتحـدة والتـي        

 عاماً لتصبح ما يمثـل      ٣٠تنامت طوال أكثر من     

حرباً بحيث يتوجب علينا مواجهتها بنفس العـزم،        

التي أظهرناها أثناء الحـرب     والتضحية والمثابرة   

 كما أدرك بأن الطريقة الوحيدة لكسب هذه        .الباردة

الحرب في النهاية هو تحويل الثقافة السياسية فـي         

الشرق األوسط من تلك التي تتصف باالسـتبدادية        

  .والعنف إلى أخرى تمتاز بالتسامح والتسوية

. إرتكبت اإلدارة حصتها من األخطاء، وكذلك نحن      

 التعامل مع كيـف سيـستقبل       يطحيين ف فقد كنا س  

فهل فشلنا في تقدير وبـشكٍل      . العراقيون التحرير 

كافٍ  عمـق معانـاة العـرب بـسبب ذكريـات            

 وهل استخففنا بما لحـقَ مـن ضـرر      ؟االستعمار

اجتماعي وإنساني نتيجة عقود من وجـود حكـم         
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 لو أمكن توضيح األشـياء      ؟دكتاتوري في العراق    

 بما  ة قواتنا المحتلة كبير   بصورة مختلفة فهل كانت   

   ؟يكفي لتوفير األمن 

هتمام المحـافظين الجـدد والتـي       إإحدى مجاالت   

تحتاج إعادة نظر ملحة هي الثورة في اإلستراتيجية 

العسكرية تلك التي أّيدها بقوة بطلنا المحافظ، وزير        

لقد ترك هذا التعلق والولع     . رامسفيلد دونالدالدفاع  

لمسلحة في نقص في الجنـود       قواتنا ا  ابالتكنولوجي

 فـي   والموارد، تماماً كما بدت استخباراتنا الرديئة     

العراق مكشوفة وواضحة، على األقل جزئياً، نتيجة 

يكمـن  . االعتماد على اآلالت أكثر من األشخاص     

موطن قوتنا في خطط سياسية وليست فيزيائيـة أو         

 علـى اإلمتيـازات     ذقد نميل لالستحوا  . ميكانيكية

ية لنجنب أنفسنا خوض قساوة القتال مـع       التكنولوج

دعنا اآلن نقبل عـبء إدارة     . ميزانيات دفاع أكبر    

الحملة مع قوات عسكرية كبيرة ومعّدة إعداداً جيداً        

لكـي  "...بـشكل مـسهب   "على أي حال    ... ووافياً

نضمن عدم تكرار أن تتعّرض عمليـة انتـشارنا         

ا وتوسعنا إلى حالة الضعف والتراخي التي أصابتن      

لذا دع األسلحة العجيبة تعمل كالدرع الواقي       . سابقاً

  .والرادع لقواتنا المسلحة

  الجيشنشر وتوظيف أكثر من 

أعطت االنتخابـات التـي جـرت مـؤخراً فـي           

المقاطعات واألقاليم الفلسطينية وفي مصر نتـائج       

مقلقة والتي أوحت بأن مسألة تطبيق الديمقراطيـة        

صعوبة مما كنا   في الشرق األوسط قد تكون أكثر       

فعدم تقديم تلك األطراف لنا ما يثبت بأنها        .نتصّور

قامت بعملها بشكل صحيح ال يجب أن يكون بحـد          

مع ذلك فقد حدث في فرنسا بغض       .(لناذاته مفاجئة   

لكن هنالك الكثير والكثيـر مـن       ) النظر عمن فاز  

 تدفعنا إلى التساؤل فيما إذا تم مـنح         األسباب التي 

خوان المسلمين ذات مرة السلطة مـن       حماس واإل 

ـ خالل تطبيق الديمقراطية، فهم ببساطة       ينقلبون س

  .عليها ويسحقونها

فما نحتاجه هو إعطاء مساحة أكبر للتفكيـر فـي          

كيفية تقديم العون والمساعدة للمعتدلين في الـشرق     

فهم غير مهيأين وعلى نحوٍ  يدعو لألسف        .األوسط

ـ        .ة اإلسـالميين  لكي تكون لهم القدرة على مواجه

ول حكومة الواليـات المتحـدة تقـديم        اوعندما تح 

المساعدة لهم، فهم يكونون عرضة لالتهام كـونهم        

نحن نستطيع القيام بـالكثير مـن       . عمالء أمريكا 

،  بيت الحرية  خالل مؤسسات القطاع الخاص، مثل    

المـنح  وُأخر خاصة نوعاُ مـا أو جزئيـاً، مثـل           

. سساتها الفرعية  ومؤ الوطنية من أجل الديمقراطية   

حيث يمكنهم استخدام مصادر أكثـر ممـا يمكـن          

إدراكه في سبيل تدريب الصحفيين، مقدمي األخبار       

المستقلين، مناصري حقوق المرأة ، باحثي حقوق       

 وأيضاً ألجل تـدريس     المراقبيناإلنسان، مجاميع   

في . األئمةالمواطنة لمختلف الشرائح ومن ضمنهم      

مصر واألردن والعديد مـن     الدول المنفتحة نسبياً ك   

دول الخليج، يجب أن تُمكن المنح المقدمـة مـن          

مبادرة الشرق األوسط المـشتركة لسلـسلة مـن         

المنظمات األمريكية غير الحكومية بتأكيد وجودها      

 ويتوجب علينا أيضاً تطوير وتقـديم       .على األرض 

الدعم المادي لبرامج التدريب في بلدنا والتي تسمح        

ن الشرق األوسـط بالقـدوم إلـى        للديمقراطيين م 

 لشحذ مهاراتهم في مجال     -مجاناً-الواليات المتحدة 

يجـب أن   .  واالنتخابية ةالعالقات العامة والتنظيمي  

 المـسؤولين   كـارل روف  و  جيمس كارفـل    يكون  

  .المباشرين لهذا البرنامج
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  إصـالح الفوضـى الدبلومـاسـية

 تستحق إدارة بوش االنتقاد بسبب فشلها في إصالح       

علـى  . الجهاز الدبلوماسي األمريكـي الحكـومي     

األرجح، ال توجد مجموعة غير المحافظين الجـدد        

فنحن، مـع   . قادرة على اكتشاف كيفية القيام بذلك     

ذلك، حركة سبب وجودها كان لمقارعـة أعـداء         

أمريكا ،مناهضي مبادئ الثقافة الوطنية األمريكية      

قارعة ، لم لفمن هو األفض  . داخل الواليات المتحدة  

  .؟أولئك المناهضين في الخارج

 هي أن كـل     ةمركاألالبطانة الفضية لسحابة أعداء     

أرثوذكسي غاضب يحث بعض األشـخاص ذوي       

وكالعديدين . العقول المستقلة واألذكياء بالقيام بثورة    

مثلك، تلقيتُ تدفقاً متواصالً من الرسائل من خلف        

ــدث  ــالي للتح ــداء، وبالت ــوط األع ــن -خط م

يا،الدول العربية وحتى من هيئة اإلذاعة      فرنسا،ألمان

جميع الناس من حـولي تكـره       " قائالً-البريطانية

هؤالء األشـخاص،   ." أمريكا، لكن أنا أحب أمريكا    

تم تقويتهم وتشجيعهم، هم أفضل دفاع ضد أعـداء         

 فنحن نحتاج ممثلين على األرض في كل        .األمركة

بلد بحيث تكون مهمتهم إيجـاد وتطـوير هكـذا          

، ونعطيهم فرصة معرفـة كوننـا نقـدر         أصدقاء

جهودهم، ووضعهم في حالة اتصال مباشـر مـع         

آخرين ذوي عقلية وتفكير مماثلين، وأيضاً تسليحهم   

  .بالمعلومات والحجج المدعومة

اليوم لم يتم تدريب أي فرد في الخدمة الخارجيـة           

أن أفضل مثال لهكذا    . للواليات المتحدة لهذه المهمة   

في أربعينيات وخمسينيات   " ستونتيزاللف" برنامج هم   

القرن الماضي، الذين كثيراً ما تم توظيفهم كملحق        

في السفارات األمريكية، وشنوا حربا أيديولوجيـة       

 فقـد تعلمـوا    .  الشيوعية في أوروبا وروسيا    دض

مهاراتهم السياسية في الواليات المتحدة من خـالل        

فمـن  . محاربة الشيوعيين في اتحـادات العمـال      

تحيل نسخ أيديولوجية حليب األم الذي غـذى        المس

 مساعديه عليها، لكننا نحتـاج إلـى        جي لوفستون 

 يجـب أن يتلقـى بعـض        .اختراع صيغة تركيبية  

ضباط الخدمة الخارجية تـدريباً متخصـصاً فـي         

حرب األفكار ، ويتوجب أيضاً على قسم منا نحن         

حيـث  .المحافظون بالتطوع للمساعدة في تعلـيمهم     

هنالك على األقل خريجاً واحداً يتم      يجب أن يكون    

اختياره في كل مركز خارجي أساسـي للواليـات         

  .المتحدة

  ستعداد لضـرب إيـران اإل

 إلى   بوش رتكب أخطاء، سوف يحتاج الرئيس    ت ال

ضرب منشئات إيـران النوويـة قبـل مغادرتـه          

إن ذلك تماماً ما تتطلبه المسألة لكن ما ال         . المكتب

ـ   يمكن تصديقه أن إيران       دعـاوى   ةسوف تقبل أي

سلمية للتخلـي عـن نـشاطها بـسبب الـضربة           

فحكامها ذو فكـر أيـديولوجي دينـي        . العسكرية

متعصب ممن سوف ال يقايضون ما يؤمنون بأنـه         

حقهم في شرعية امتالك قوة عظيمة يعود ألجـل         

  .اإلعداد لطبخة أكبر

 حتى إذا ما تحسنت األوضاع في العراق، سـوف         

أي تقـدم   إزالة أثر ة نووياً إلى    تبادر إيران المسلحّ  

ين يفال يوجد من يشجع اإلرهابيين والجاهد     . هناك

وسوف يتم إسـكات دوّي     . أكثر من إيران النووية   

الضجة العالمية ضد بوش عندما يـشهِر سـالحه         

 ردود أفعـال     و وسوف يكون لتحركه هذا أصداء    

 اإلسـتيرويد حيث ستكون كحقنة    . بالدالعديدة في   

 (MoveOn.org)مثل منظمة تَقَدم  لمنظمات عدة   

فما نحتاج إليه اآلن هو تمهيد الطريـق فكريـاً          . 
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وعقلياً ومن ثم إعداد العدة لحمايـة أيّ  فعـل أو            

باألخص، فما نريده هو  .تصرف عندما يحين دوره

مساعدة الشعب في تخّيل كيف سيبدو العالم بوجود        

بصرف النظر عن مخاطر    . إيران المتسلحة نووياً    

جوم المباشر على إسرائيل أو حقيبة ملَغّمة فـي         اله

يساهم في إنتشار واشنطن، فسوف يعني نهاية نظام      

 عالمياً وبداية هيمنة إيرانيـة      أسلحة الدمار الشامل  

ـ هـذا   كون  يفي الشرق األوسط فيجب أن        دفاعال

هنالك حاجة ملحة فـي الحـروب       . اإلطارعالمي  

ـ          ؤتمر الفكرية في وقتنا الحالي لـشيء مماثـل لم

الحرية الثقافية للحرب الباردة، ودائرة عالمية تضم       

مفكرين وشخصيات معروفة من الـذين يجمعهـم        

وقد يكون من بـين     . إخالصهم الشديد للديمقراطية  

أنـور  وبلير، فاكالف هيفل     تونيقادة هذه الحركة    

   .إبراهيم

   ٢٠٠٨نتخـابـات تجنيد جو ليبرمـان إل

ؤساء منتخبـين   لقد كنا محظوظون مرتين لرؤية ر     

من القرن الماضي ممن كـانوا منـسجمين مـع          

، سوف يكون لدينا    ٢٠٠٨في عام   . مفهومنا للعالم 

فستبقى الـسياسات التـي كنـا       . الكثير على الخط  

وسيكون طريق الحرب علـى     . نؤيدها غير مكتملة  

لقد أظهر الـديمقراطيون سـابقاً       .اإلرهاب طويالً 

مان لكي  بمرض عضال وبحاجة لإلد   بأنهم مصابين   

ـ  " الواقعيون" يهدؤوا، في حين يأمل   ضـمن ألـ

GOP  جورج دبليـو بـوش     ما ورثه     في إفساد . 

 رئيس بلدية  و جون ماكين يمثل كالً  من السيناتور      

 نوع مـن    نياوليغيرودي  مدينة نيويورك السابق    

القادة ممن قد يواصـلون وبقـوة الحـرب علـى           

اإلرهاب مع صورة من التفكير المتجـدد والـذي         

بالنـسبة إلـى    . حتاجه بالدنا ويكرهه الواقعيون     ت

 كونداليزا رايـس  س فماذا عن    يمرشحي نائب الرئ  

     ؟جو ليبرمانأو حتى 

 أنه مازال من الـديمقراطيين ، لكـن          ليبرمان قال

ليس له مكان في ذلك الحزب ومثل أّي واحدٍ  منا،           

فقد تحمل مسبقاً قساوة الـسعي نحـو        . فهو الجئ 

، يستحق إعطائـه    ٢٠٠٨ عام   في. البيت األبيض 

هذه المرة مع رفيق درب أكثـر       ..... أخرى فرصةً

  .آل غوراستحقاقاً من 

  "الفانتي فير"مراجعه للعدد الحالي من صحيفة 

  اآلن هم يخبرونا: خاص بالفانتي فير

  المقصرون الجدد 

نتيجة إلتجاه العراق نحو مزيد من الفوضى إنقلب        

صرون مـشروع   المحافظون الجدد الذين كانوا ينا    

، الحرب على العراق إنقلبوا بشدة ضد إدارة بوش         

متهمين عدم مهـارة البيـت االبـيض بتقـويض          

  .مشاريعهم الكبيرة

 كنيـث أدلمـن    و  ريتشارد بيرل  لقد  لعب كل من    

 وآخرون في سلسلة مـن اللقـاءات        ديفيد فروم و

. الحصرية لعبة القاء اللوم بشفافية مثيرة  للصدمة         

  .الرئيس نفسه: الهدف رقم واحد

 تشرين عدد،للفانتي فير: فيد روزيد:   كتب المقال

  .٢٠٠٦ /٣ الثاني

 فـي فنـدق     ريتـشارد بيـرل   تذكر لقائي مـع       أ

 ة لندن واستماعي لمحاضر    في   ر هاوس ينوروسفغ

همية الحفاظ على النجاح الـذي تـم        أحول  خاصة  

  .تحقيقه في العراق
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ـ    "  ة  جيـد  ة مـستعد بـصور    ةفالعراق  في الحقيق

هـذا مـا قالـه فـي تلـك          " الح الديقراطي لالص

  .ةالمحاضر

 وممـثال   ال نريد ان نقول ان العراق سيكون سفيراَ       

للغرب بين عشية وضحاها  فحتـى الـديقراطيات         

،  في العالم لم تبلـغ مـا بلغتـه   فجـأة               ةالعظيم

كالم بيرل  ،  للنجاح   ةن لديهم الفرص  العراقيون اآل 

  .البارود الممزوج بدخان ةكان يفوح بعطر الحري

) ٢٠٠٣فـي نيـسان     (قل من شهر    أوفي غضون   

استطاعت عملية تحرير العراق تحقيـق حملتهـا        

  . النظام في العراق ر يلتغي

نا وبيـرل   أالتقيت  ،    وبعد مرور ثالث سنوات     

   دي سي  في بيته الواقع خارج مدينة واشنطنةَثاني

 ةسـوأ الـشهور علـى االدار      أكتوبر كان   أشهر  

كان ارتفاع عدد القتلى في العراق      حيث  ، ةاالمريكي

 الـى   ةخالل السنتين الماضيتين في ازدياد باالضاف     

ن نتيجة خسائرهم في والتوتر الذي يعيشه الجمهوري

  . النجاح فيهانوقعوت والتي يةاالنتخابات النصفي

 هـذه    نوعيـاَ  ةلقد كانت نظرات بيرل  لي مختلف      

 حيث يتكلم ببطأ  فليس هو ذلـك الـشخص           ةالمر

،  من الـصقور    عرفته  كشخص يمثل صقراَ     الذي

 للمجلـس   حيث كـان  رئيـساَ      ،الواثق من نفسه    

 في البنتاغون    ةجيتيستشاري لهيئة الدفاع االسترا   اإل

  أحمد الجلبي  ة العراقي ةحيث التقى بممثل المعارض   

  .يلولأحداث الحادي عشر من  أبعد 

ان الوحشية التي واجهتنا في العراق حقاَ مرعبـة         "

علي القول اننا لم نقدر هذا األمـر حـق          ويتوجب  

: هذا هو نص ما قاله بيرل ثـم أضـاف           " .قدره

الهزيمة الكاملة اآلن واإلنسحاب األمريكي الـذي       

يترك العراق كدولة فاشلة ،ليست مستحيلة الوقوع        

  .بل هي محتملة

ضاف سوف  تحصل  كل المصائب التي يمكن         أثم  

  .يبدعهاأن للعالم 

ي ترك هيئة الدفاع االسـتراتيجية      بالنسبة لبيرل الذ  

  يقول بأن هذ الفاجعة البادية للعيان        ٢٠٠٤في عام   

هو اإلختالل الموجود   :لها سبب مركزي ورئيسي     

  . داخل إدارة  الرئيس بوش نفسه

ان هناك قرارات لم يتخـذها كمـا        :  بيرل يقول   

 لعدم التناسق   ةضافمر  باإل  ن يكون عليه األ   أينغي  

فـي نهايـة     ، له ةلى جدال النهاي  دى ا أالزمني مما   

عتقادي إ تلقى على الرئيس الذي ب     ةوليؤمر المس األ

 و عدم االخالص داخـل      ةاليدرك مدى المعارض  

  .دارتهإ

لكن بيرل قد ذهب أبعد من ذالك عندما قال انه لو           

عاد الزمن الى الوراء فانه سـوف  لـن يتبنـى            

أعتقد أإني لوكنت حكيمـاَ  : مشروع إحتالل العراق  

: تطيع ان أرى ما يحدث اآلن والشعب يقـول          وأس

  هل يجب علينا الذهاب الى العراق ؟

دعونـا  ،  ال: قـول   أن من المحتمل ان     اعتقد اآل "

 ةجيات اخرى للتعامل مع هذه المشكل     تينختار استرا 

التي تخصنا نحن  وهي  قدرة صدام حسين علـى           

  "سلحة الدمار الشاملأتزويد االرهابين ب

 ألني لم أعتقد بإمكانية صدام على       فأنا ال أقول ذلك   

 اتصال  إنتاج أسلحة الدمار الشامل او انه ليس على       

عتقد بحقيقة هاتين   أنا  أبل على العكس ف   ، رهابينباإل

مكانية معالجـة   إ ل عن    اءتسأ  ولكنني    الفرضيتين

هذا الخطر بوسائل اخرى غير الحل العـسكري؟        

  .مكان ذلكربما كان باإل........ حسناَ
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إنتهاء كالمي مع بيرل تساءلت مع نفـسي          بعد  

  بماذا يفكر بقية المحافظون الجدد؟

مير الظالم قـد     أل ة الكاريكاتيري ةفاذا كانت الصور  

  ثير ذلك على بقية االعظاء؟أشوهها الشك؟ ماهو ت

نني قابلت الكثير من    كتشاف ذلك أل  إ ب نا مهتم حقاَ  أ

المحافظين الجدد قبل الغزو ومثل كثير من النـاس         

 الى الـشرق    ة بفكرة  تصدير الديقراطي    ت معجباَ كن

  . االوسط

لقد كنت أتوقع أن أجد خيبة األمل لكني في الحقيقة          

وجدت بدالَ من ذلك اليأس والغضب علـى عـدم          

كفاءة وإخفاق إدارة بوش التي كـان المحـافظون         

  .الجدد يرون فيها أملهم البراق

الرسـمي  الخطابـات   كاتب  -لديفيد فروم  ة بالنسب

 الذي شارك بوش في كتابة      -ضيابق للبيت االب  الس

تهـم فيـه     إ  الذي ٢٠٠٢حالة اإلتحاد عام    خطاب  

  . من محور الشراَنه يمثل  جزءأالعراق ب

، اآلن تبدوا وكأن الهزيمـة  ال مفـر منهـا            : قال

فالمسلحون أثبتوا أنهم يستطيعون قتـل أيـاَ كـان          

 وهذا دليالَ ،لمجرد كونه متعاوناَ مع قوات التحالف       

  .على فشلهم في حفظ رعاياهم

في مثل هذا الموقف يتوجه اللوم نحـو المـسؤول          

  . الرئيس بوش ةالمركزي  وهو في الحقيق

 وهو يعتبر من المحافظين الجـدد        كنيث أدلمن    

الدائمين و النشطين وهو من داخل البنتاغون وقـد         

  .٢٠٠٥ حتى ةجيتيخدم في هيئة الدفاع االسترا

 فـي الوشـنطن     ة مشهور ةاحيفتتإ ة لقد كتب مقال  

زالة إن  أعتقد  أ: يقول فيها    ٢٠٠٢بوست في شباط    

) يقصد صـدام حـسين    (  لحسين ةسلطة العسكري ال

  ."شربة الماء "وتحرير العراق سوف يكون مثل 

  :ن ماذا يقول اآل

 أن ما إعتبرته أن يكون الفريق       -أنا إفترضت فقط    

  وهو كان حقـاَ      ترومانالوطني األكفأ لألمن منذ     

 بعـد   -لقد تحولوا اآلن  الى أسوء الفـرق       . كفوءاَ

 ليس على المستوى الفردي فحـسب بـل        -الحرب

  .على مستوى الفريق

. ما نخافه هو أن يكون ما هو قادم أسوأ من ذلـك           

  يعتقد أن مذهب المحافظين الجـدد الـذي          أدلمن

على أنه تطبيق السياسة الخارجية الخشنة      " يعرفه  

يعتقد بأن هذا النـوع     فهو  ، على حساب  االخالق   

من التفكير هو في الحقيقة ميت على األقـل لمـدة      

  .جيل واحد

 ليس هنـاك مـا يمكـن      ، هو يقول   ، بعد العراق   

  تشكك   ة ولو كان الوقت يسمح لكتبت مقال      تسويقه

البرنـامج   .مكانية تنفيذ مشروعنا في العراق    إفي  

كيد صحيح ونبييل ومفيد  لكن اذا لـم         أالسياسي بالت 

 وغيـر   تحقيقه وتنفيذه سوف يكون فارغـاَ     طع  تنس

  .مجدي

طروحـة  بـوش      أن  أردت قوله هو    أن ما   أخمن  أ

نه عليك  أنت تعرف     أ ولكن   ةكيد صحيح أهي  بالت  

وضعها في المجر بعنوان ماال يمكن تنفيذه وهـذا         

  ".دعنا نذهب " معساسيهو الفرق األ

لقد أمضيت الجزء الرائع من هذين األسبوعين في        

بعض أهم األصوات مـن المحـافظين       الحوار مع   

ما إكتشفته هو أنه اليوجد من بينهم من هو         ،الجدد  

  .متفائل
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كلهم يشعرون باألسف وليس فقط تجاه ما حدث بل         

فزعهم إمتد أبعـد مـن      ، للدور الذي لعبوه سابقاَ     

القضايا االستراتيجية فيما لو كانت أمريكا قد فعلت        

 فيمـا اذا    الصواب أم الخطأ بل التساؤ ل الضمني        

كان تصدير الديمقراطية هو أمراَ تعرف أمريكـا        

  .كيف تفعله

 فـي   ة بصوره كامل  توصلت اليه   عرض ما أسوف  

 الـذي سـوف     الفانتي فير عدد كانون الثاني من     

 زستاندز فـي نيـو يـورك     يصبح في متناول النيو   

 في ديسمبر    ووطنياَ ٦نجلس في ديسمبر    ألوس  الو

 لبعض الذي   قدم موجز أن  أحب  أ،خالل ذلك   . ١٢

  .سمعته من مؤيدي الحرب النادمين

بيرل ( التي خدمت فيها     ةفي االدار  ، ريتشارد بيرل 

دارة رونالـد   إكان السكرتير المساعد للدفاع فـي       

 تصف عمليـة اتخـاذ      ة واحد ةهناك جمل ،) نغري

 بين  ،مرأالقرار عندما يكون هناك عدم اتفاق على        

بوش . رارالرئيس يتخذ الق  :  هو   ةاالقسام المتجادل 

ـ  ةن ماكن  أل لم يتخذ قرارات جزئياَ     التـي   ة الحكوم

من الوطني لـم    فمجلس األ . يديرها هي التي تديره   

   يعتبـر ) بوش(فهو  . شكل صحيح  ب يكن يخدم بوش  

حـد  أك) ليزا رايس ومستشارة االمن القومي كوند   (

  .فراد عائلتهأ

فـي  باحث في شؤون الحريـة      ، مايكل ليدن      

ل نفسك مـن هـو      أسإ، يكي المشاريع األمر  معهد

نهم النساء اللواتي   إ،قوى الناس في البيت االبيض      أ

وكونـدي  ) بـوش (لـورا   : وقعن في حب الرئيس   

  .غزوي وكارين هسوهاريت مير

السكرتير المساعد للدفاع فـي      ، افنيغفرانك       

  ةن ومؤسس مركز السياس   غدولة الرئيس رونالد ري   

  :ةمنياأل

رجـل مبـادئ فهـو      بوش اليبدو في الحقيقة ك    " 

هو . اليستمر في تحقيق ما يعتبره الطريق الصحيح      

، يتكلم حولها ولكن السياسة التسيرها بالغة اللغـة       

وهذا هو المسؤول عن خلق عدم اإلنسجام الـذي         

. سبب لنا المشاكل في العالم باإلضافة الى وطننـا        

أيضاَ تخلق  المعنى الذي نتعامل معـه مـن دون           

  .محاسبته عن أخطائه

 ةدار فـي اإل   ةكثر اللحظات المرعب  أ: دلمنأ ثيكن

عطى فيه الرئيس أاليوم الذي في  هي ة عامةبصور

الرئيس الـسابق لـل     ( ل   ة الرئاسي ةميدالية الحري 

CIA ( تـومي فـرانكس   ل  اجنـر ال ، جورج تنت  

قل أ من ةثالث  ،بول بريمر) رئيس سلطة التحالف (

 ةهم م ماكن جداَ أالناس كفاءة  و الذين  خدموا في         

على درجـات الـشرف الممكـن       أوحصلوا على   

في هذا اليـوم عرفـت ماهيـة        . الحصول عليها   

 في هـذه    ةبعد ذالك فكرت بمقدار الالجدي    ، داراتناإ

   غير جادين فلو كان جاداَ     هوالء الناس حقاَ   ،ةاالدار

 عـن   والَؤ كل منهما مس   ةن هوالء  الثالث   ألعرف  

  .     الذي يحصل في العراق من كوارث

كاتب الخطابات الرسمي فـي البيـت       ، فيد فروم دي

إعتقدت دائماَ بأنه إذا إسـتطعت إقنـاع        ، االبيض

الرئيس أن يعتنق بعض الكلمات سوف يشعر بأنه        

. إعتنق األفكار التـي تتـضمنها هـذه الكلمـات         

والصدمة هي على الرغم من أن الرئيس قد قـال          

وهذا هو سـبب    .الكلمات لكنه لم يستوعب معانيها    

  .يحدثكل ما 
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تـاغون  نموظف سابق في الب    ،مايكل روبين        

ان : سلطة التحـالف    وعضو في    ة الخاص خططلل

 ةنه من خالل لغته البالغي    أساس لومي لبوش هو     أ

صـالحيون  فاإل.جعل الناس يثقون به ويؤمنون به     

نفـسهم تحـت    أواضعين  ، عمالهمأخرجوا تاركين   

ـ    ةونتيج. تصرفه   بـين القـول     ة لفشله في المطابق

ثم أضـاف روبـين لقـد خـان بـوش           ، والفعل

اإلصالحيين العراقيين بنفس الطريقة التي إنتهجها      

 عنـدما دعـا     ١٩٩١- ١٥ -والده فـي فبرايـر    

العراقيين لإلنتفاضة ولكنه غير رأيه في النهاية ولم        

  .يفعل لهم شيء

أخطاء عظيمة قد أرتكبت     :  ريتشارد بيرل        

لم ترتكـب   : لك  وأنا أريد أن أكون واضحاَ حول ذ      

بواسطة المحافظين الجدد ألنهم ليس لهم دور فيما        

حدث وبالتأكيد ليس لهم دور في الذي حدث بعـد          

 متضايق من وصفهم لي     نا جداَ أ. سقوط نظام بغداد  

 من الـذين يفـضلون      كنت.   للحرب بالعقل المدبر 

صـمم  وذهب  إ"حد يقول   أال يوجد   ،  سقوط صدام 

  .ول عن ذلك ؤير مسنا غأ".  تفعل ذلكلكي حملةال

المشكلة هنا ليست في تسويق عمـالَ        :كنيث أدلمن 

 قال رامـسفيلد المشكلة هي إنجاز هذا العمل ،    ،ما  

بأن الحرب ال يمكن خسارتها في العراق لكن من         

ال أعتقد بـأن    . الممكن  أن نخسرها في واشنطن       

نـا  أ....نحن فشلنا في العـراق    . هذا صحيح البتة    

نـا  أالث مرات في حياتي و       ث رامسفيلدعملت مع   

هـل   .لكنني مصدوم بطريقة عمله   ، معجب به    جداَ

نه لم  أو  أ، مخطئين   الماضي   ا في   و قد كن  أ، تغير  

لكنـه  . عرفأنا ال    أ تحدي في السابق؟  بهكذا  يمر  

  .مام نفسيأ حمقاَأبدو أجعلني يبالتأكيد 

مسؤؤل برنـامج الدراسـات      : إليوت كوهين     

 للدراسـات   جون هوبكنز ة  االستراتيجية في جامع  

العالمية  المتقدمة وعضو فـي  هيئـة الـسياسة           

أنا أبداَ سوف لن أفاجأ اذا كان ما ننتهي         :الدفاعية  

اليه يتجه نحو اإلنسحاب ضمن جدول زمني محدد        

أنا .....ونترك االرض تسودها الفوضى المرعبة      

أعتقد أنها سوف تنتهي تاركة وراءهـا اتجاهـات         

 سنية وشيعية وسوف تجلب عدم      ، إسالمية متعددة 

التي ،في المنطقة   االستقرار لبعض األنظمة التقليدية     

  .لها مشاكلها الخاصة مسبقاَ 

 ة تبقى سليم  ةن الواليات المتحد  أخبار هي   األ أفضل

ننـا النـزال    أ ةصـراح  . بالحياة ة  ونابض  قويةو

لسوء الحظ سوف نحتـاج الـى       ، رابطي الجأش   

 ختالفـاَ  إ تختلـف  ةوقيـاد  ، اخرى ة كبير ةضرب

  .ننا سوف نحصل عليهاأمن المحتمل . ،نوعياَ
  .  محرر مساهم في الفانتي فيرزفيد رويد
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  حان الوقت لرحيل رامسفيلد

  ٢٠٠٦ / ٤/١١ -المقالة اإلفتتاحية 

طالما حكومتنا مطالبة بتمحـيص الـرأي العـام         

فمن الضروري البوح بالحقيقة ." المتزايد والمتأجج 

 وهو  – هذه العبارة     بولتزار كتب". المّرة والقاسية   

 مارغريـت هيكنـز   مراسل حرب والفائز بجائزة     

  . خالل الحرب الكورية قبل أكثر من نصف قرن

لحصول لكن حتى لوقت قريب، كان من الصعوبة ا       

على تلك الحقيقة المّرة والقاسية حول حرب العراق   

  .من القادة في واشنطن

الشيء الوحيد الذي يدعو للتفاؤل والذي قام بإعادة        

، نائبـه    بوش تأكيده على التوالي كل من  الرئيس      

تم انجاز  " : دونالد رامسفيلد  ووزير الدفاع    تشيني

 يلفـظ أنفاسـه   " ، والعصيان المـسلّح ،      "المهمة  

نحن نعلـم مـا نحـن        ".في تراجع " وهو"األخيرة  

  فاعلون، وهي  بعض األمثلة المختارة

عادةً ما يحدد القادة العسكريون خط المسار، على        

الرغم من تصريح عدد من الجنراالت المتقاعـدين        

أخيراً في ما يخص سـالمة الخطـوط الفرعيـة          

مثيرين بذلك انتقادات جميع الجهـات المناهـضة        

ث اعتقدوا أنه كان يتوجب على هؤالء       للحرب، حي 

الجنراالت التصريح بذلك عندما كانوا في الخدمة،       

وخصومهم من مؤيدي الحرب ممن كانوا يميلـون        

إلى االعتقاد بأن على هؤالء أن يحتفظوا بانتقاداتهم        

  .تلك خلف أبوابٍ مغلقة

اآلن، على أية حال، بدأ فصل جديد من االنتقادات         

 القادة العسكريون مـن ذوي      حيث بدأ . يأخذ صداه 

المواقع الفّعالة والمؤثرة بالتعبير عن شكوكهم حول       

خطة الحرب، والمبررات والتوقعات الغامضة فيما      

  .يخص نجاح المهمة

، القائـد   جون أبـي زيـد    أبلغ الجنرال العسكري    

األعلى للقيادة المركزية األميركية ، لجنة خـدمات        

ـ       أنـا  : " ول  الجيش التابعة لمجلس الشيوخ في أيل

أعتقد باحتمالية أن يكون العنف الطائفي أكثر سوءاً        

وإذا لم يتوقف هذا، فمن الممكن أن . مما أراه اآلن  

  ."ينجرف العراق نحو حرب أهلية

قام أحد األشخاص في األسبوع الماضي بتـسريب        

 وهو عرض   النيويورك تايمز معلومات إلى جريدة    

يـه  مقتضب خاص بالقيادة المركزيـة مّوضـح ف       

تقييمهم بأن الصراع المـدني فـي العـراق اآلن          

 وبأنه انزلق معظم الـسنة الماضـية        "بالحرج"أشبه

تقتضي اإلستراتيجية في العـراق     . "الفوضى" نحو

تدريب الجيش العراقي وقوات الشرطة التـي قـد         

تتمكن بالتدريج من اإلمساك بزمام األمور عوضاً       

يـة  عن القوات األمريكية من خالل تـوفير الحما       

  . لحكومتهم الجديدة ولبلدهم

لكن على الرغم من الجهود الرائعة التـي يبـذلها          

 المدربون األمريكيون ، فقد أصبحت مشكلة قولبـة       

العناصر الطائفية المتعصبة والفاسدة في أّي شيء       

  . يمثل قوة للوحدة الوطنية مقترحاً فاشالً

لمدة عامين، استمر الضباط األمريكيـون بجميـع        

تب، ومن الذين دربـوا العـراقيين، بإخبـار         المرا

رؤسائهم بأن القوات العراقيـة ال تمتلـك حـس          

االنتماء الوطني ، حيث انخرطوا في الجيش فقـط         
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ألجل المال، فهم ال يحضرون لتأدية الواجـب وال         

  .يمكن إدارة أنفسهم 

في الوقت نفسه، طالب جنراالت وقـادة الجـيش         

فيما طالـب   . رؤسائهم بإرسال المزيد من القوات    

 ودائماً كان . قادة خدمات الجيش المزيد من األموال     

  .يؤكد بأن الوضع تحت السيطرة تماماًرامسفيلد 

  رامـسفيلد  اآلن، قال الرئيس بأنه سوف يبقي على      

ألجل إعادة التوازن لوجوده كرئيس فـي البيـت         

  .األبيض

انـه  . القشة التي قصمت ظهر البعيـر     وهذه هي   

تعتقـد   أغلبية األمريكيين    جعل الشيء الوحيد الذي  

لكن عندما بدَأ قادة األمـة      . فشلقد   رامسفيلد بأن

الحاليين من العسكريين بتبادل التهم علناً مع وزير        

دفاعهم، فقد أصبح واضحاً أنه فقد السيطرة علـى         

  .المؤسسة التي يقودها ظاهرياً

كان أولئك الضباط من المشجعين علناً وبـإخالص        

لكن في السر كان العديـد مـنهم        لسياسة الحرب،   

لذا أبقوا خططهم طـّي     . يتخّوف من إمكانية فشلها   

هم ألكثر من قـرنين مـن       ءالكتمان، مظهرين وال  

الزمن للتقليد األمريكي القاضي بالخضوع والطاعة      

  .التي يظهِرها الجيش للحكومة أو السلطة المدنية

وعلى الرغم من هذا التقليد، وشعور الضباط الكبير 

باالحترام تجاهه، والذي منعهم من قول ذلك علناً،        

فقد أصبح عدد من يؤمن بحتمية ذلك الفشل يتزايد         

  .أكثر فأكثر

  كبير مصداقيته مع القيـادة        رامسفيلدفقد وإلى حد 

المركزية، مع الجنود، مع الكونغرس ومع الـرأي        

 وتعّرضت قدرته في  لقد فشلت استراتيجيته،.العام

وعلى الرغم مـن إلقـاء      . الشبهاتالقيادة للخطر و  

مسؤولية فشلنا في العراق علـى وزيـر الـدفاع،          

  .فسوف يتحمل الجنود تبعات هذا الفشل

وبغـض  . يةإن هذا ال يتعلق باالنتخابات النـصف      

النظر عن فوز أيٍ  من الحزبين في الـسابع مـن            

تشرين الثاني فقد حان الوقـت، سـيادة الـرئيس،          

  : قاسية وهي لمواجهة الحقيقة المرة وال

  .يجب أن يرحل دونالد رامسفيلد

نتشار المحتملة في العراق خطط اإل

   قوة االحتياطتوسِّعسوف 
القادة العسكريون يبدون قلقهم حول خطط 

   مناوبة الجنود

   سكوت تايسونبقلم  آن

  كاتبة من هيئة تحرير الواشنطن بوست

  ٢٠٠٦ - )نوفمبر(األحد، الخامس من تشرين الثاني

للجيش ) التابعان(لحرس الوطني واالحتياط يستعد ا

الستدعاءات محتملة جديدة ومتسارعة، ) األمريكي(

بسبب الحاجة الكبيرة للجنود األمريكان في العراق، 

األمر الذي حدا بالقادة العسكريين إلى إبداء 

citizen-المخاوف من تقوض قوة جنود المواطن 
soldier force التي تكافح من أجل عودة 

  .ائهاأبن

واستناداً لتصريح لكبار موظفي الجيش والبنتاغون 

فقد حدِّدت مؤخراً فرقتان قتاليتان من الحرس 

 جندي ٧,٠٠٠الوطني التابع للجيش فيهما حوالي 

 classified للقيام بخطط المناوبة المصنَّف 
rotational plans   من أجل انتشار خاص

دم محتمل في العراق، وطلب هؤالء المسؤولون ع

وقد . تسمية الوحدات العسكرية الخاصة بهذا األمر
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تُحوَّل إحدى الفرقتين إلى العراق بعد عام من 

إكمالها مهمة أخرى، أما األخرى فقد تُرسل إلى 

  .، متقدِّمة بذلك عاماً قبل الجدول٢٠٠٨هناك عام 

سوف  - الحرساكما قال موظفو -في العام القادم

لذين يوفرون  عدد جنود الحرس الوطني اقفزي

 جندي في ٦,٠٠٠األمن في العراق إلى أكثر من 

 سرية قبل ٢٠ سرية، مقارنة بـ ٥٠حوالي 

كنا نظن أننا سوف "قال أحد الموظفين . عامين

نشهد انخفاضاً في درجة السرعة العملياتية 

operational tempo  غير أنَّ هذا لم ، 

  ".يحدث

قيد الدراسة وقالوا إنَّ تبديالً أشمل في السياسة هو 

بحيث يسمح للبنتاغون أن يطلق موجات جديدة من 

التعبئة اإللزامية لالحتياط، حيث إن عدداً متزايداً 

من جنود الحرس واالحتياط هم على وشك إكمال 

 الجيش اوقال موظفو.  شهراً عند االنتشار٢٤الـ

 في هذا الموضوع الحساس اَأيضاً إنه لم يتَّخَّذ قرار

وف تعقد مشاورات هامة جداً في سياسياً ولكن س

  . األشهر القليلة القادمة

لقد أوضح كبار قادة الجيش أنه من دون توفر قوة 

 فإنَّ الطريقة  active-duty forceفاعلة أكبر 

الوحيدة إلدامة مناوبات الحركة المركَّزة في 

العراق وأفغانستان هي باالعتماد األشد ثقالً على 

المئة من الطاقة البشرية  ب٥٢االحتياط الذي يشكل 

إن الجيش بكل مكوناته يوفر معظم . الكلية للجيش

العصر، بما يساوي حوالي قوى حروب 

 في ١٦,٠٠٠ جندي في العراق و ١٠٥,٠٠٠

  .أفغانستان

إن الضغط على الجنود وعلى عوائلهم يتعاظم 

حيث إن الفرق القتالية الفعلية تقضي اآلن مدة سنة 

لوطن بين المناوبات،  شهراً فقط في ا١٤إلى 

 األمر -مقارنة مع الهدف السابق البالغ سنتين 

الذي يشكك قادة الجيش في إمكان تحمله على 

 الجيش إن وحدات اقال موظفو. المدى البعيد

 ثالثالحرس واالحتياط تبقى في الوطن بمعدل 

مقارنة مع الهدف الذي يبلغ أربعاً أو  سنوات،

حرس الوطني وقال قائد فرقة ال. خمس سنوات

، رئيس اتحاد كوبر.ستيفن مالجوية المتقاعد 

ينبغي أن يعاد النظر بمسألة كون : "الحرس الوطني

مجموعات فرق الحرس القتالية تعود إلى االنتشار 

ثانية في مواقع القتال في مدة أقل مما دعيت إليه 

  ".أصالً

 citizen-soldiers ينمواطنجنود الالإن إرسال 
 إلى مناطق الحرب يفرض عبئاً خارج مجتمعاتهم

خاصاً، حيث إن جنود االحتياط أكبر سناً ولهم في 

العادة عوائل وأعمال مدنية، ويجب أن يتحملوا 

أيضاً عبء مهمة معالجة الكوارث التي تحدث 

  .داخل أرض الوطن والحاالت الطارئة األخرى

يقول قادة الحرس واالحتياط أن التعبئات 

 قد تسبب –تها أو حجمها  من جهة وق–المتضاعفة 

اقتطاع جزء من الجهود الحالية إلعادة بناء القوى، 

) عددها(التي عانت من استنزاف طاقتها البشرية

، وقد شاهدتْ وحداتها تتجزأ )عدتها(وفي تجهيزها

خالل خمس سنوات حافلة باالنتشارات الزائدة عن 

 أيلول ١١المعتاد منذ الهجمات اإلرهابية في 

٢٠٠١ .  

 ٣٤٦,٠٠٠، الذي يرأس فوغن.  كاليد أل الفريققا

من الحرس الوطني األقوياء، في مقابلة أجريت 
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إن ) :"٢٠٠٦ نوفمبر ٥قبل ( الماضيعمعه األسبو

ما نفعله اآلن هو أننا قطّعنا قوتنا تماماً شيئاً فشيئاً 

وإذا استمرينا بالتقطيع مثل الجبنة !! حتى الموت

ا قادرين على بناء السويسرية، فسوف ال نجد أنفسن

  ".القوى كاملة مرة ثانية

بتدأ كل من الحرس واالحتياط الحربين في إلقد 

أفغانستان والعراق وكانت وحداتهما أقل من 

 إلى ١٥عشرات اآلالف من الجنود، أو ما يعادل 

 بالمئة من ٣٠ بالمئة، ولم تكن تمتلك أكثر من ٢٠

 إن هذه النواقص كانت تزيد. معداتها الضرورية

 من الوحدات الرابضة تكلما استعير األفراد واآلليا

وا الوحدات التي يزمع أن ؤداخل الوطن لكي يمل

 وهي عملية تُعرف –ترسل إلى ما وراء البحار 

  . cross-leveling" التسوية المتعارضة"بـ

، رئيس احتياط الجيش جاك ستولتزقال الفريق 

لة وأضاف في مقاب". لدينا اضطراب داخلي كبير"

أن ) ٢٠٠٦أكتوبر(وتصريح له الشهر الماضي

التسوية المتعارضة الواسعة النطاق والمستمرة 

.  فرد١٩٠,٠٠٠تسبب تشوشاً في قوته المؤلفة من 

إن عملية تقسيم الوحدات ثم تجميع قوى من عدة 

واليات مختلفة معاً يتعارض مع ثقافة االحتياط 

وبصورة خاصة الحرس، الذي يفتخر بأنه يبني 

  . رق عمل وطنية تقاتل معاًف

إن قادة االحتياط والحرس يرون إن هناك تحدياً 

آخر ينشأ من تكرر االستدعاءات هو أن معظم 

 ستة أشهر – شهراً ١٨تعبئات االحتياط تستغرق 

 شهراً في ساحة ١٢من التدريب واإلعداد، و

 عن د شهراً من االبتعا١٨إن "فوغن قال . الحرب

ئلة هي حقاً مدة طويلة إذا أرباب العمل وعن العا

  ".كنت تفكر في إعادة تحريك هؤالء الجنود ثانية

تخيل كيف يكون حالك وأنت بعيد عن رب : "وقال

 شهراً واإلحراج الذي يسببه هذا مع ١٨العمل منذ 

... هل لديك عمل؟ هل أمور حياتك مؤمَّنة؟. العائلة

لقد حان : "، وأضاف"هل حصلت على تلك الترقية؟

  ".إلصالح هذا األمرالوقت 

إن االستدعاءات الكبيرة العام الماضي من قبل 

الحرس واالحتياط بدأت تعيد للوحدات شبابها، 

ولكن االستدعاءات اإلضافية سوف تطال أكثر 

 القادة وضباط –الكوادر أهمية وحراجة 

ومعظم هؤالء خدموا ) غير الممنوحين رتباً(الصف

كان هناك ثمة إذا : " فوغنقال. في مهمات قتالية

تعبئة جديدة أخرى، فإن على القادة أن يقرروا فيما 

  ".لو سوف يبقون مع فريقهم

إن االنتشارات الثقيلة في العراق وأفغانستان أو في 

أي مكان آخر في العالم تقتطع من الخزين المتوفر 

لقد تم نشر . من الطاقة البشرية للحرس واالحتياط

حرس التابع  عنصر من ال٢٦٠,٠٠٠ما يقرب من 

 من احتياطي الجيش استجابة ١٦٠,٠٠٠للجيش و 

للتعبئة الجزئية التي أمر بها الرئيس بوش في 

، التي دعت حوالي ٢٠٠١) سبتمبر(أيلول

من جنود االحتياط لما ال يزيد ) مليون(١٠٠٠,٠٠٠

  . شهراً متتابعا٢٤ًعلى 

 خدمة –عملياً، يعمل البنتاغون بسياسة أقل إلحاحاً 

 شهراً متفرقة بدالً ٢٤تياط ال تزيد على جنود االح

من اشتراط تتابعها، واألفراد قد ال ينشَرون إلزامياً 

إما إلى العراق أو إلى أفغانستان أكثر من مرة 

إن تغيير هذه السياسة أو صدور أمر . واحدة

رئاسي جديد قد يتيحان تسهيالً أكبر لتناول 

  ).واستخدامه(االحتياط
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الجيش أعداداً كبيرة من قوات في العراق، استخدم 

 لكي يريح ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤االحتياط في عامي 

الفرق القتالية الفعالة، ولكي يسمح لهم بالمناوبة في 

الوطن لمدد أطول ولكي يعيد تنظيمها في وحدات 

 زوَّد حرس الجيش ٢٠٠٥ في عام .أقوى وأنشط

 بالمئة من كل قوى الجيش في ٤٦واحتياطه 

  . ع فرق قتالية للحرس وطنيالعراق، متضمنةً سب

 لقد أكلت حرب العراق أيضاً كميات كبيرة من

أو ( قطعة سالح٦٤,٠٠٠أكثر من . معدات الحرس

 بليون ٢٤خُلِّفت في العراق، وهذا يساوي ) آلية

دوالر من خسائر المعدات حيث ال تمتلك وحدات 

الحرس تحت اليد إال ثلث العدة األساسية المقدَّرة 

 لمكتب الشفافية الحكومي لها، استناداً

Government Accountability Office .  

بعد االندفاع داخل العراق، قال قادة الحرس أنهم 

كانوا قد ُأخبروا أنه سوف تكون هناك استراحة 

 قال إن فوغنولكن . إلعادة التنظيم وإلعادة البناء

ما يعادل ست فرق حرس تقوم اآلن بمهمات أمنية 

راق وكذلك مهمات أخرى في أقل وضوحاً في الع

أفغانستان، البلقان، شبه جزيرة سيناء، وخليج 

  . غوانتانامو في كوبا

، رئيس االتحاد العام لمبك.  روجر بقال اللواء

لدينا : "للضباط المساعدين في الواليات المتحدة

جماعات في القوات المسلحة بقيت في الحرس وال 

 فسوف تؤثر نتوقع أنها ستعود، وإذا استدعيت ثانية

 إن لمبكوقال ". على قدرتنا على المحافظة

مناقشات مهمة حول التعبئات الجديدة سوف تجري 

  ).٢٠٠٦نوفمبر (هذا الشهر

إن قادة : "سم الجيشإ المتحدث ببول بويسوقال 

الجيش يعملون قريباً من بعضهم جداً لكي يتأكدوا 

من استطاعة القوات المحافظة على درجة الحركة 

 احتياجات كل واحد من مكوناتها ويحددوا

إن قادة  ".الفّعالة واالحتياط والحرس—المختلفة

الحرس الوطني يأخذون بعين االعتبار أيضاً 

المقترحات الداعية إلى زيادة حجم الحرس، الذي 

جندي العام الماضي  ١٣,٠٠٠نمت قواته بمعدل 

ويتوقَّع أن يصل إلى العدد الذي أوجبه له 

  .في آذار ٣٥٠,٠٠٠ الكونغرس البالغ

يجب أن ينمو الحرس إذا كانت الحرب : " كوبرقال

ستستمر، ألننا سوف نصطدم بالجدار عاجالً أو 

   ".آجالً
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