
 إلى أين.. وأمريكاالعراق  ؟(*) 
 

  
  .األهداف غير المعلنة الحتالل العراق● 
 

.موقف األنظمة العربية من احتالل العراق● 
  

.ال تكتيكية آما قالت رايس... إستراتيجيةاألخطاء األمريكية في العراق ● 
  

.الخطوط العريضة لالستراتيجية األمريكية الحالية في العراق● 
  

 وإذا لم تقبل أمريكا ،لعراقية سيطرت على أرياف العراق، وعلى ليل بغدادالمقاومة ا● 
.المبادرة فستبدأ المقاومة رحلة تحرير المدن تباعًا

  
.إخفاق العملية السياسية سيصبح نهائيًا خالل فترة وجيزة● 
  

.إدارة بوش ستضطر للبحث عن حل بعد أن أصبحت هزيمتها مؤآدة● 
  

رايس تباعًا إلى صدام حسين في السجن عارضًا إطالقه بوش أوفد رامسفيلد و● 
.وصدام رفض... ومعاملة رئاسية في أوروبا وحماية

  
  .وال عالقة للمقاومة بأي منها... هناك خمسة أنواع من اإلرهاب في العراق● 

                                                 
 2006أبريل /اضرات ألقاها الدآتور خير الدين حسيب خالل األسبوع األول من شهر نيسان النص المقدم هنا يشكل إدماجًا لثالث مح(*)

وقد . العاصمة األمريكيةفي » جورج تاون«التابع لجامعة » مرآز الدراسات العربية المعاصرة«في أثناء زيارته واشنطن بدعوة من 
أمام ) باإلنكليزية(في الجامعة أيضًا، وألقى الدآتور حسيب الثالثة ) كليزيةباالن(في الجامعة، والثانية ) بالعربية(ألقيت المحاضرة األولى 

العملية السياسية مآلها الفشل وال مخرج ألمريكا إال : إلى أين؟... العراق: "وقد نشرت تحت عنوان. »مرآز تحليل السياسة الفلسطينية«
وقد ُأضيف إلى هذا النص بعض . 26-6، ص )2006مايو /رأيا (327، العدد 29، السنة المستقبل العربي" المبادرة الوطنية،

، واآلراء الواردة في هذه الدراسة تمثل وجهة نظر الكاتب وال "المستقبل العربي"المعلومات والمراجع التي توافرت بعد نشره في 
د للدآتور خير الدين حسيب علمًا أن هذه الدراسة ستنشر في آتاب جدي .تعكس بالضرورة وجهة نظر مرآز دراسات الوحدة العربية

  .يصدر قريبًا عن المرآز
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أهداف أمريكا من احتالل العراق: أوًال
  

ا، وهو ما أصبح معروفًا، ال أريد أن أدخل في تفاصيل الحرب وآيف حصلت وتطوراته
ومع ذلك فال بد من بعض .  على المرحلة الحالية وعلى المستقبلالتشديدولكن ما يهمني هو 

.المالحظات التي سوف تساعدنا في فهم الحاضر والتطلع إلى المستقبل
Process of Elimination  في اإلجابة عن ،)(إذا استخدمنا طريقة التحديد باالستبعاد ف

حول ما هي األهداف التي يمكن أن تكون أمريكا قد سعت إليها من وراء غزو العراق التساؤل 
مثل أسلحة الدمار الشامل وعالقة (واحتالله، واستبعدنا األمور التي هناك اتفاق على عدم صحتها 

(2)..)النظام السابق بالقاعدة والديمقراطية  :، فإنه ستبقى عندنا ثالثة أهداف محتملة غير معلنة(1)
، والهدف الثالث هو حماية (3)هدف استراتيجي بسبب موقع العراق، وهدف النفط والسيطرة عليه

.تلك هي األهداف غير المعلنة المتبقية والمحتملة لغزو واحتالل أمريكا للعراق. (4)أمن إسرائيل
  

موقف الدول العربية من احتالل العراق: ثانيًا
  

 تعرف بـ هاها من احتالل العراق، فهناك اتفاقية بينالعربية وموقفدول إلى الأما بالنسبة 
 وانضمت إليها جميع الدول العربية التي 1950ُوقعت في عام » اتفاقية الدفاع العربي المشترك«

وبحسب اتفاقية الدفاع العربي المشترك فإنه في حالة تهديد . استقلت بعد ذلك التاريخ والتزمت بها
دولة غير عربية، على جميع الدول العربية أن تهب لمساعدتها أي دولة عربية عسكريًا من قبل 

                                                 
االحتالل ـ : مستقبل العراق: خير الدين حسيب:  حول تفصيل أآثر عن أهداف أمريكا المعلنة لتبرير غزو واحتالل العراق، انظر(1)

حوار حول "؛ 220 ـ 212 و119 ـ 116، ص )2004مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت (المقاومة ـ التحرير والديمقراطية
المشاهد المستقبلية المحتملة في "، و30 ـ 6، ص )2004مايو /أيار (303، العدد 27، السنة المستقبل العربي" الملف العراقي،

لجنة مجلس الشيوخ "تقرير :  انظر أيضًا.30 ـ 6، ص )2004سبتمبر /أيلول (307، العدد 27، السنة المستقبل العربي" العراق،
 والذي نفى أية عالقة لحكومة صدام حسين مع أبو مصعب الزرقاوي الذي يعمل لحساب 8/9/2006الذي صدر يوم " تلالستخبارا

الذي يرأسه " [المؤتمر الوطني العراقي"وفي تقرير ثاٍن انتقدت اللجنة بصورة حادة اإلدارة األمريكية بسبب اعتمادها على . القاعدة
 Mark Mazetti, "CIA Said To Find no Hussein Link to: انظر. ضير للحربخالل فترة التح] الدآتور أحمد الجلبي

Terror Chief," New York Times, 9/9/2006; International Herald  Tribune, 9/9/2006;  United States 
Senate Select Committee on Intelligence: "Report of the Select Committee on Intelligence on Postwar 
Findings About Iraq's WMD Programs and Links To Terrorism and How They Compare with Prewar 
Assessments: Together with Additional Views,"  (109th Congress, 2nd Session, 8 September 2006), p. 
148, and "The Use by the Intelligence Community of Information Provided by the Iraqi National 
Congress," 8 September 2006, p. 208. 

 217، ص االحتالل ـ المقاومة ـ التحرير والديمقراطية: مستقبل العراق: حسيب:  حول األهداف غير المعلنة الحتالل العراق، انظر(2)
  .30 ـ 6ص " المشاهد المستقبلية المحتملة في العراق،"، و220ـ 

االحتالل ـ المقاومة ـ التحرير : مستقبل العراقحسيب، : ، انظر»النفط آهدف أساسي الحتالل العراق« حول تفاصيل (3)
، المستشار االقتصادي للرئيس بوش، قوله في (Larry Lindsay)آذلك ُنِقل عن الري لندسي . 219 ـ 217، ص والديمقراطية

   ,Wall Street Journal, 15/9/2002:تصريح ُنشر في
 .Linda Bilmes and Joseph E: ، نقًال عن"إن أفضل طريقة لضبط أسعار النفط هو شن حرب قصيرة ناجحة على العراق"

Stiglitz, «The Economic Costs of the Iraq War: An Appraisal Three Years after the Beginning of the 
Conflict,» paper prepared for presentation at the: ASSA Meeting, Boston, January 2006.  

، المستقبل العربي"،"رحلة مدينة عربية من المحلية إلى العالمية: دبي: "مناقشة مقالة عبد الخالق عبد اهللا«سمير أمين، : انظر أيضًا 
نطالقًا من التسعينيات، ثم دخل النظام العالمي في مرحلة جديدة ا«، حيث يقول إنه )2006يونيو /حزيران (328، العدد 28السنة 

تجلى هذا التحول في قرار واشنطن بالتدخل العسكري . فظهرت استراتيجيات جديدة في ما يخص إدارة موارد الطاقة، والنفط بخاصة
المباشر في المنطقة ومن خالله ضمان التحكم المطلق في أسواق النفط لصالحها؛ بمعنى آخر االستيالء المباشر على المورد وتحديد 

ثم يمضي . »1990من حرب الخليج عام ] انطالقًا[أوجه التصدير واألسعار، وأخذت المؤسسة األمريكية في تنفيذ المشروع انطالق 
يقال إنه ناتج إدراك واشنطن أن النفط سيصبح موردًا «ويجيب » ما هي األسباب التي أدت إلى العمل بهذا المنهج الجديد؟«بالتساؤل عن 

فلن تتوافر الكميات المطلوبة لمواجهة الطلب المتزايد عليه، وبالتالي إن استمرار استفادة الواليات المتحدة » القريب «نادرًا في المستقبل
باإلضافة إلى أن هذه السيطرة من شأنها أن توفر لواشنطن أداة ضغط . بمرآزها المميز يتطلب السيطرة المباشرة على مناطق اإلنتاج

أعتقد أن هذا التحليل صحيح إلى حد آبير ـ على أن تنفيذ البرنامج قد افترض انقالبًا . السيما أوروبا والصينفعالة على الدول األخرى، و
  .»في موازين القوى العسكرية وهو ما تحققه بالفعل مع القوة السوفياتية

تالل ـ المقاومة ـ التحرير االح: مستقبل العراقحسيب، : وموقف العراق من إسرائيل، انظر» ضمان أمن إسرائيل« حول هدف (4)
  ).2006يونيو /حزيران (328، العدد 28، السنة المستقبل العربي، و220 ـ 219، ص والديمقراطية
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قبل الحرب آان هناك تحريض من بعض األنظمة العربية على الحرب على العراق، 
 إن : معلومات استخباراتية موثوقة من داخل العراق تقولإلى حد الزعم من بعضهم أن لديه

وتم نقل هذه المعلومات إلى الرئيس . العراق لديه مختبرات متنقلة لصنع األسلحة البيولوجية
 Plan (خطة الهجومبوش، وتجدون التفاصيل الخاصة بهذه المعلومات في آتاب بوب وودوورد 

of Attack(5) .تومي فرانكسمن رؤساء الدول العربية أبلغانين إضافة إلى هذا فإن اث (  
(Tommy Franks)     (Central Command) الذي آان قائدًا للقيادة المرآزية األمريكية 

وقد أشار تومي فرانكس في آتابه . ، في أثناء احتالل العراق أن العراق يملك أسلحة دمار شامل
(6)"الذي نشره عن الحرب بعنوان  American Soldier"هذا آله .  ، حيث يذآر هذا بوضوح

أمام فضًال عن إتاحة القواعد البرية والمياه اإلقليمية واألجواء الوطنية لعدد من الدول العربية 
لقوات األمريكية الستخدامها في عملية الهجوم والغزو ضد العراق، وعمومًا يمكن تصنيف ا

أو » متواطئ علنًا«أو » خائف«أو » ساآت«موقف األنظمة العربية من احتالل العراق ما بين 
.(7)»متواطئ سّرًا«

 فإنه عندما نتحدث عن الحلول الممكنة وما ُيطرح من إرسال جيوش عربية لهذا،
 أن فيللمساعدة في المحافظة على األمن في المدن العراقية الرئيسة، يجب أن نكون واضحين 

لحرب بتقديم التسهيالت العسكرية هذه الدول العربية التي هي إما حرضت على أو ساهمت في ا
واللوجستية للقوات المحتلة، ال يمكن أن ُيتوقع منها أن تساهم في حل المشكلة الحالية إال في حدود 

.ما تطلبه السياسة األمريكية منها
  

األخطاء األمريكية في احتالل العراق: ثالثًا
  

 هي األخطاء التي ارتكبتها فما. إنكم تعرفون اآلن ما حصل منذ الغزو واالحتالل وغيره
لعراق؟االواليات المتحدة في احتاللها 

من تاريخ (اعترفت آوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية قبل بضعة أيام 
أعرف أننا ارتكبنا  «:بأن الواليات المتحدة ارتكبت آالف األخطاء التكتيكية بقولها) المحاضرة

 إذا آانت هذه األخطاء هي  ماومن المفيد أن نرى. (8)»اثقةإنني و. األلوف منها. أخطاء تكتيكية
:(9)فعًال أخطاء تكتيكية أم أخطاء استراتيجية

 وأمريكا اعترفت لألمم - ، نيف والهاي فإن الجيوش المحتلةي ـ بحسب معاهدات ج1
من  وذلك في الرسالة األمريكية الموجهة إلى مجلس األ،المتحدة بأنها آانت هي محتلة للعراق،

حسب هذه ب - ، الذي حدد أنها هي دولة محتلة1453والتي صدر على أساسها القرار رقم 
والذي حصل في العراق أنه في .  تحتلهلذيمسؤولة عن األمن في البلد اتكون هي االتفاقيات 

                                                 
(5)               Bob Woodward, Plan of Attack (New York; London: Simon and Schuster, 

2004), pp. 312-315.  
(6)Tommy Franks with Malcolm McConnell, American Soldier (New York: HarperCollins Books, 

2004), p. 204.  
         

: خير الدين حسيب: في» الموقف العربي بين الواجب والواقع،«:  حول تفاصيل موقف الدول العربية من احتالل العراق، انظر(7)
المستقبل " إلى أين؟،... الحرب األمريكية على العراق" و،85 ـ 74، ص االحتالل ـ المقاومة ـ التحرير والديمقراطية: مستقبل العراق

  .23 ـ 6ص ) 2003أبريل /نيسان (290، العدد 25، السنة العربي
  .، حيث أشارت إلى نص تصريحها مترجمًا إلى العربية1، ص 1/4/2006، النهار» أخطاء تكتيكية،«سحر بعاصيري، :  انظر(8)

(9)  .12 و1 المصدر نفسه، ص 
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(10) 
في الشرق األوسط، والذي آان ندبندنت اال  المعروف ومراسل صحيفةالصحافي البريطاني

صدر مؤخرًا، وأآد أن هذه األعمال تمت  موجودًا في العراق عند االحتالل، ذآر في آتابه الذي
.تحت بصر قوات االحتالل الموجودة هناك والتي لم تحرك ساآنًا لمنعها أو وقفها

 في اإلدارة األمريكية أو في لم يعد أحدعراق عندما دخل الجيش األمريكي إلى الو ـ 2
، فقد بدأوا يتكلمون عن شيعة وسّنة، القيادة العسكرية يتكلم عن شيء اسمه الشعب العراقي

إلخ، وقاموا بتشجيع العملية الطائفية في العراق، آما قاموا بتشكيل ... ترآمان ووعرب وأآراد 
، واستمرت العملية السياسية )عنصري(ني ثإومجلس الحكم المؤقت على أساس تقسيم طائفي 

. آما سنجد بعد قليل أنهم يحصدون اآلن نتائج ما زرعوه في تلك الفترةوآلها على هذا األساس، 
فإلى أي حد يعكس هذا واقع الشعب العراقي؟

بداية، يجب اإلشارة إلى أن حوالى ثمانين في المئة من الشعب العراقي هم عرب، وأن 
 وحتى احتالل 1920ومنذ استقالل العراق في عام . ئة من السكان هم مسلمونفي الم  95نسبة 

توجد فيه حيث  لم يشهد العراق أي صراع طائفي، خالفًا للبنان أو أي بلد آخر 2003العراق عام 
 2003 وعام 1920ومن بين رؤساء الحكومات الذين تولوا السلطة بين عام . مصاعب طائفية

 من رؤساء 18ومن بين . ة منهم من العرب الشيعة واثنان من األآرادآان تسع) قبل االحتالل(
 في المئة، وهي أآبر من 44األرآان في الجيش العراقي آان ثمانية من األآراد، أي حوالى 

 بعث نفسه، فإن غالبية أعضائه آانواوفي ما يتعلق بحزب ال). في المئة 16.4(نسبتهم في السكان 
ية قيادة حزب البعث، بغض النظر عما آان للقيادة من سلطة حقيقية، من الشيعة، آما آانت أغلب

ومن بين الخمسة والخمسين شخصًا الذين نشرت صورهم سلطات االحتالل وآانوا . من الشيعة
ومن ثم، فإن ما تمارسه . (11)في المئة منهم من العرب الشيعة 35 مطلوبين منها، فقد آانت نسبة

ء جديد، وقد بدأت بدعم العرب الشيعة ضد السّنة، ثم أظهرت سلطة االحتالل في العراق شي
.(12)فهي تحصد ما زرعتواآلن . تحوًال نحو دعم العرب السّنة ضد الشيعة

 ـ 1957آذلك من المهم أن نعرف آم آانت نسبة األآراد في العراق ـ بحسب تعداد عام 
طيع أن نستدل من ذلك عن عدد وهو التعداد الوحيد الذي تضمن سؤاًال عن اللغة األم حيث نست

وقد نظر األآراد إلى هذا التعداد آأساس لنسبتهم بين السكان، وآان ذلك قبل . األقليات المختلفة
ومدينة آرآوك نفسها .  في المئة16.4وبحسب هذا التعداد، فإن نسبة األآراد آانت . 1958ثورة 

ة فيها بحسب ذلك التعداد من الترآمان ـ التي يحاول األآراد اآلن المطالبة بها ـ آانت األغلبي
.(13)وينطبق هذا على محافظة آرآوك، فاألغلبية هي من الترآمان والعرب. والعرب

إال أن قوات االحتالل وسلطاته تتجاهل هذه الحقائق ويجري تحريف األمور في ما يبث 
.إعالميًا، ولم يظهر تفسير مضاد أو تفسير في اإلعالم يشرح األمر للشعب

لعراق، نوات على احتالل الجيش األمريكي ا ـ على الرغم من مضي أآثر من ثالث س3
 من آهرباء وصحة ومياه شرب ،األمن في تدهور مستمر، وآذلك الخدماتفإننا نالحظ أن 

وعلى سبيل المثال ال الحصر، . ، وهذا باعتراف السلطات والتقارير األمريكية نفسهاوغيرها
                                                 

 :Robert Fisk, The Great War for Civilization:لشرح المفصل لما حدث في األيام األولى من احتالل بغداد في انظر ا(10)
The Conquest of the Middle East (London: Fourth Estate, 2005), pp. 1204-1233.  

وا تحديدًا بأنهم ال ينوون منع األمريكيون عيونهم، والحقيقة فقد أظهر«ويقول فيسك، إنه تجاه آل ما حدث فقد أغمض 
هذه الملكية وإال فإن ما يجلب االنتباه أنه في حين أن الواليات المتحدة سمحت للغوغاء بتحطيم ثم حرق ونهب وزارات » تحرير«

داد والموصل التخطيط، والتربية، والري، والتجارة، والصناعة والخارجية، والثقافة واإلعالم، وآذلك البنك المرآزي، والمتاحف في بغ
  ).1220ص (ونهبها، عدا المكتبات، إال أنهم قاموا بحماية وزارتي الداخلية والنفط فقط 

  .130، ص االحتالل ـ المقاومة ـ التحرير والديمقراطية: مستقبل العراقحسيب، :  حول الطائفية في العراق، انظر(11)
  .12ص » أخطاء تكتيكية،« بعاصيري، (12)
  .30 ـ 6ص " حوار حول الملف العراقي،"، و133 ـ 132مصدر نفسه، ص ال: حسيب:  انظر(13)
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 وتسريح مئات األلوف من الضباط والجنود قرار حل الجيش العراقي ـ لقد جاء 4
ة حل للجهاز الرئيسي لحفظ القانون والنظام في البلد وترك الجنود بال عمل، األمر العراقيين بمثاب

.(14)الذي أجبر آثيرين منهم على البحث عن حلول عنيفة
وقد طبق هذا على آل موظفي الحكومة في جميع . قرار اجتثاث البعث ـ ثم آان 5

، . إلخ... لك موظفو المدارس الحكومية  آانت الدائرة التي يتبعونها، بما في ذآائنًا ماالمستويات و
أدى إلى خفض مستوى الخدمات التي تقدم آما األمر الذي أدى إلى فراغ آبير ـ وحقد آبير ـ 
سنوات ات التي آانت مفروضة على العراق للعراقيين، وهو آان متدهورًا أصًال بسبب العقوب

.طويلة قبل الغزو
ر العدد المطلوب من الجنود لضبط الوضع في  ـ أخطاء في التقدير، فلم يحسنوا تقدي6

عدم الترحيب بهم آما مبلغ  حجم المقاومة لالحتالل و جيدًاالعراق بعد االحتالل، آما لم يقدروا
» نموذجًا للديمقراطية« إيران في العراق، وإعالن العراق بدقة دورتوقعوا، وآذلك عدم تقديرهم 

راطي في المنطقة، وإذا بالعراق يتحول إلى نموذج في الشرق األوسط ونموذجًا للتغيير الديمق
يخشى الجميع في المنطقة وخارجها، واألمريكيون في الطليعة، من أن يتكرر في أي مكان 

.(15)آخر
؟(16) ذًاإ تكون األخطاء االستراتيجية كيففإذا لم تكن هذه أخطاء استراتيجية، ف   ـ 7

  
اقالسياسة األمريكية الحالية في العر: رابعًا

  
 واالستراتيجية األمريكية الحالية ،إنني أحاول أن أضع أمامكم الخطوط العريضة للسياسة

هذه االستراتيجية أن تنجح؟ وإذا آان ال يبدو أنها لفي العراق، وأن أشارآكم فهم إلى أي حد يمكن 
ستنجح، فما هو البديل أو البدائل إلخراج أمريكا من مأزقها الحالي؟

في الوقت دود معلوماتي، فإن االستراتيجية الحالية للواليات المتحدة في تقديري، وفي ح
  :17وتتضمن ما يلي» العملية السلمية« ما يسمى علىتقوم أساسًا الحاضر 

 آانون 15التي تمت في » االنتخابات«على الدستور، و» االستفتاء «جرى ـ بعد أن 1
تحدة في إشراك بعض من يسمون ونجحت فيها الواليات الم) 2005(ديسمبر السابق /األول

جبهة «و» جبهة التوافق«وما يسمى » الحزب اإلسالمي العراقي«بما في ذلك » العرب السّنة«
، فإنها ومن خالل تضخيم أهمية هذه المشارآة، وآذلك تضخيم الثقل الحقيقي »الحوار الوطني

 بأن جميع التكوينات قد نجحت جزئيًا في إعطاء االنطباعفإنها لألطراف السّنية المشارآة، 
 آل التزوير  منرغمالالسياسية واالجتماعية في العراق قد ساهمت في العملية االنتخابية، على 

المقاومة الوطنية « أن ،وقد ساعد اإلدارة األمريكية في ترويج هذه االنطباع. الذي تم فيها
ها غير المباشرة على قد سمحت بهدنة خالل فترة االنتخاب أعطت انطباعًا بموافقت» العراقية

ا تقوله المقاومة الوطنية بأن موقفها هذا آان استجابة لرغبة مرغم مالالعملية السياسية، على 
.ديسمبر األخيرة ألسباب مختلفة/آانون األول15شعبية واسعة لالشتراك في انتخابات   

                                                 
  .بعاصيري، المصدر نفسه:  انظر(14)
  . المصدر نفسه(15)

 ,Anthony H. Cordesman, "American Strategic :حول األخطاء االستراتيجية والتكتيكية في العراق، انظر  (16)
Tactical, and Other Mistakes in Iraq: A Litany of Errors," Center for Strategic and International 
Studies (CSIS), 19 April 2006. 
17 Rich Lowry, «The Khalilzad Report: Our Man in Iraq on Progress and Strategy,» Early Bird (9 
November 2005). 
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اعة  ـ محاولة التفاوض وإجراء االتصاالت مع أطراف المقاومة المختلفة، عدا جم2
وقد فشلت حتى اآلن . الزرقاوي، وآل على حدة، إليقاف المقاومة والمشارآة في العملية السياسية

.في ذلك
وقد اضطرت الواليات المتحدة بعد فشلها في إقناع المقاومة بالمشارآة في العملية 

ه، حيث  تجد نفسها فيالذي إلى اللجوء إلى وسيلة أخرى لعلها تبّين مدى الوضع الحرج ،السلمية
اضطرت إلى االستعانة بالرئيس العراقي صدام حسين في سجنه إلقناع المقاومة بااللتحاق 

وفي هذا اإلطار من المفيد أن أذآر لكم معلومة مهمة لم يتطرق إليها اإلعالم . بالعملية السياسية
 ذلك أنه بغض النظر عن الخطاب األمريكي عن النظام السابق وعن صدام حسين، ،حتى اآلن

فإن اإلدارة األمريكية في محاولتها المفاوضة مع المقاومة وإيجاد تسوية سياسية، اتصلت 
بالرئيس صدام حسين في سجنه، وآانت هناك مجموعة من الشخصيات العالمية مثل أحمد بن 

 قد قابلوا الرئيس بوش بشأن موضوع صدام حسين والوضع في ابلال ونيلسون مانديال وغيرهم
س بوش أرسل دونالد رامسفيلد إلى بغداد في مهمة خاصة وقابل صدام حسين والرئي. العراق

وعرض عليه أن يخرج هو وعائلته وجميع أقاربه ويختار أي بلد أوروبي يريده، وتضمن له 
الواليات المتحدة المعاملة على مستوى رئاسي وآل الضمانات والحماية وغيرها مقابل أن يطلب 

والرئيس صدام . أن يوقفوا المقاومة ويلتحقوا بالعملية السياسيةمن المقاومين من حزب البعث 
ثم ُجددت المحاولة مرة ثانية، بعد أن أعطى محامي الرئيس صدام . حسين رفض هذا رفضًا باتًا

أصبح مستعدًا لهذا األمر، وهذه المرة ذهبت آوندوليزا رايس  يكون اآلن بأنه ربما انطباعًاحسين 
مدة، وعرضت عليه العرض نفسه، ورفض صدام هذا العرض مرة وقابلت صدام حسين قبل 

وأعلن أنه لو أراد أن يترك العراق لكان ترآه سابقًا، لكنه موجود في العراق . أخرى رفضًا باتًا
.1ويريد أن يموت في العراق وتفاصيل أخرى

وقيع  ـ استكمال العملية السياسية بتشكيل حكومة جديدة موالية للواليات المتحدة، وت3
اتفاق أمني ودفاعي معها يتضمن انسحابها من المدن العراقية الرئيسة إلى القواعد التي قامت 

وقوات » الجيش العراقي الجديد«بإنشائها في العراق، وبعد أن يتم استكمال بناء ما يسمى 
تلك الشرطة وغيرها من القوات األمنية، وأن يقتصر دورها بعد ذلك على تأمين التغطية الجوية ل

القوات العراقية، وإذا ما تطلب األمر الطلب من جامعة الدول العربية، من خالل الحكومة 
أو إسالمية لتتولى حماية المدن /العراقية الجديدة الموالية لها، إرسال قوات عسكرية عربية و

.إلى أن تتمكن القوات الحكومية الجديدة من تولي تلك المسؤوليةوالرئيسة العراقية 
أعاله على ) 3(ن يقتصر وجود القوات األمريكية، بعد تنفيذ ما ورد في الفقرة  ـ أ4

.أربعة قواعد عسكرية رئيسة في العراق
  

ما مدى إمكانية نجاح هذه االستراتيجية األمريكية في العراق؟: خامسًا
  

:يمكن القول إن نجاح هذه االستراتيجية في العراق تعترضه الصعوبات التالية
 على آل الضغوط األمريكية إذ بالرغم منالعملية السياسية في العراق،  ـ تعثر 1

، إال بعد مضي أآثر هذه من االتفاق على رئيس للوزراءاألطراف العراقية المختلفة لم تتمكن، 
.18من أربعة أشهر على االنتخابات 

                                                 
ي             نقًال عن مصدٍر موثوٍق اطلع شفاهًا وآتابة على هذه المعلو 1 ام لحزب البعث العرب ين الع دوري، نائب األم سيد عزت ال مات من ال

الرئيس صدام حسين من خالل                     االشتراآي في العراق في الوقت الحاضر، والمختفي حاليًا، وعلى ما علمت، على اتصال غير مباشر ب
  .محاميه

18 / زراء، ورئيس للجمهورية ونائبين له، وآذلك  وبعد مخاض عسير االتفاق على اختيار رئيس للو2006أبريل  نيسان23 تم يوم 
رئيس لمجلس النواب ونائبين له، ولكنه لم يتم االتفاق على تشكيل الوزارة، ما دفع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزيرة الخارجية 

 »حل المليشيات«و» يةوحدة وطن«آوندوليزا رايس الى زيارة بغداد واالجتماع إلى المعنيين بالموضوع لإلسراع في تشكيل حكومة 
وتوجيهات أخرى، وقد تم تشكيل الوزارة بعد مخاض عسير من دون وزراء للداخلية والدفاع واألمن القومي، ولم يتم تعيين هؤالء إال 

  ).2006يونيو / حزيران8(مؤخرًا 

 6



 ـ بعد االتفاق على رئيس للوزارء والمواقع الرئيسة األخرى، وعلى المحاصصة 2
تتمكن من ضبط األمن أن الطائفية في اختيار الوزراء، ال يتوقع أن تكون هذه الوزارة فاعلة و

 خذةاآلوتحقيق االستقرار وتحسين الخدمات للشعب العراقي من آهرباء وماء وصحة وغيرها، 
 بالتدهور منذ االحتالل وحتى اآلن، وبخاصة أن األطراف المختلفة المشارآة في الحكومة جميعًا

 في ما ها وال تمتلك أفقًا وطنيًا يجمع،جديدة، تنطلق من اعتبارات طائفية ومذهبية وعنصريةال
من المتوقع أن تفشل هذه الوزارة، في و.  وفي أدائهاعكس صراعات داخلية بينها،نا سيمبينها، 

 ن هناك مؤشرات على أن اإلدارة األمريكية ليست راضيةإ آما .المهمات الرئيسة المتوقعة منها
.2عن أدائها
 ـ ستحتاج الحكومة الجديدة، بعد أن تم تشكيلها، وآذلك البرلمان الجديد، إلى إصدار 3

، وبعض هذه القوانين تمثل قضايا شديدة الخالف ًا لتطبيق بعض مواد الدستورقانون) 55(
.والحساسية بين التكوينات السياسية المختلفة حاليًا في العراق

 أن يقوما بتشكيل لجنة لتعديل بعض ،الوزارة الجديدة والبرلمان ـ يتطلب األمر من هذه 4
والذي ) 2005عام (اآتوبر الماضي /مواد الدستور الذي تم االتفاق عليه في استفتاء تشرين األول

 يومًا إلعادة النظر في المواد المختلف عليها 120ينص على تشكيل لجنة خالل مدة ال تزيد على 
.فيه

بتشكيل هذه اللجنة، فإن المطلوب موافقة هذه في  الحكومة الجديدة  ـ وحتى إذا نجحت5
اللجنة على التعديالت المقترحة، وهو أمر غير مؤآد، ثم موافقة الحكومة ومجلس النواب على 

.هذه التعديالت المقترحة، وهو أمر في غاية الصعوبة
 قبل اللجنة، فإنها  ـ وحتى لو وافقت الحكومة والبرلمان على التعديالت المقترحة من6

وحتى إذا افترضنا جدًال أن التعديالت . يومًا على االستفتاء الشعبي 60يجب أن تعرض خالل 
 بنجاح بما فيها عملية االستفتاء، فإن بإمكان أية ،آل هذه المراحلفي  ،سيمر) أو الدستور المعدل(

على ثلثا الناخبين فيها إذا صّوت ) تالتعديال(ثالث محافظات أن تسقط هذا الدستور المعدل 
رفض التعديالت، وهو أمر محتمل جدًا إذا آانت التعديالت ال تالئم األآراد، إذ بإمكانهم إفشالها 

، أو إذا آانت  ذلكمن خالل رفض ثلثي األآراد في محافظات أربيل والسليمانية وْدهوك
بين في ثالث محافظات على ثلثي الناخ هؤالء التعديالت ال تالئم قائمة االئتالف فيمكن أن يحصل

.أو وسط العراق لرفض هذه التعديالت/األقل في الجنوب و
ممارسة غياب  ،من أسباب تعثر العملية السياسية، إضافة إلى وجود االحتاللو ـ 7

 لم يمارس العراقيون أبدًا 1958يوليو / تموز14فمنذ ثورة . الثقافة الديمقراطية في العراق
 نجد أننا 2003 إلى عام 1958فإذا ما أخذت الفترة من عام .  انتخابات أيتصويتًا حقيقيًا في

 عامًا، وإذا افترضنا أن الشخص يكون قد وصل إلى النضج السياسي في عمر 45نتحدث عن 
الخامسة عشرة أو الثامنة عشرة، نستطيع أن نقول إنه حينما وقع االحتالل آان جميع العراقيين 

.ذلكسوا الديمقراطية في العراق قبل من عمر الستين فأقل لم يمار
عن القوى السياسية في العراق؟ األحزاب السياسية التي جاء معظم قادتها مع قوات فماذا 

إن قادة المجلس األعلى للثورة اإلسالمية معّينون ولم . االحتالل لم يمارس أي منها أية ديمقراطية
حمد الجلبي، وحتى على األآراد، إذ يقال ينتخبوا أبدًا، وينطبق هذا على إبراهيم الجعفري وأ

حسنًا إن المرة الوحيدة التي جرت فيها انتخابات برلمانية . أحيانًا إن آردستان نموذج للديمقراطية

                                                 
 .Paul Ritcher, "US Frustrated by Pace of Change in Iraq," Los Angeles Times, 16/9/2006: انظر مثًال  2

) التابعة لجامعة لندن(الخالصة عن وقائع الندوة التي نظمها معهد الشرق األوسط في آلية الدراسات الشرقية واألفريقية : وانظر أيضًا
، الباحثة والمحاضرة في جامعة جوديث يافيوأشير فيها إلى ضعف الحكومة العراقية الحالية وتخبط األمريكيين، وبخاصة ما ذآرته 

 في قسم الشرق األوسط في وآالة المخابرات المرآزية األمريكية سنوات طويلة، إذ أآدت أن رئيس ًالدفاع األمريكية والتي عملت سابقا
إذا : وأضافت بسخرية. الحكومة العراقية الحالي نوري المالكي ال يملك تأييدًا لدى جميع العراقيين وال حتى لدى أعضاء حكومته وحزبه

زاي ليس أآثر من عمدة آابول في أفغانستان فإن المالكي ليس أآثر من عمدة المنطقة الخضراء في بغداد وبالتالي، رأى آان حامد آر
أنه سيصعب على المالكي القضاء على الميليشيات العراقية في مثل هذه األوضاع، آما إن قادة هذه الميليشيات حسب قولها، ال 

  .20/9/2006، لقدس العربيا: انظر. يسيطرون آليًا على أعضائها
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لم أآن أقصد مما ذآرت أننا ينبغي أن ال نبدأ العملية الديمقراطية، إنما يتعين علينا أن 
والصعوبة األخرى الواضحة اآلن بعد االنتخابات بشأن تشكيل مجلس . نعي حدود هذه العملية

 قادة يملكون القوة أو الصدقية أو حتى الرغبة  الفرقاء السياسيينوزراء تكمن في أنه ال يوجد بين
فكيف يمكن تشكيل حكومة .  إلى ديانتهم أو جماعتهم العرقيةيفي تجميع أحد حولهم إال من ينتم

موحدة من هذه الجماعات؟
ويمكن المرء أن يقول بأمان . هذه هي المحنة التي تواجهها إدارة بوش اآلن في العراق

 لم يأتيا 2005ديسمبر /ستفتاء على الدستور وانتخاب مجلس جديد للنواب في آانون األولإن اال
بأمن أو استقرار، إنما هما ـ عوضًا عن ذلك ـ آشفا عمق االنقسامات الطائفية والعرقية في 

.العراق التي ساهم االحتالل في تأجيجها
بعد فشل القوات المحتلة في  المقاومة الوطنية العراقية ـ يضاف إلى آل ذلك استمرار 8

هي تطالب إذ العراق في إجراء حوار معها للتخلي عن المقاومة واالنخراط في العملية السياسية، 
من العراق قبل الدخول في أية مفاوضات بإعالن اإلدارة األمريكية عن استعدادها لالنسحاب 

قرار المفاوضات بعد إ  تتم، وأندون ترك أية قواعد عسكرية وراءهاخالل مدة وجيزة من 
  .وهنا ال بد من بعض التوضيح حول المقاومة العراقية. هتنفيذاإلدارة األمريكية بذلك و

  
:المقاومة العراقية

إن هناك عمليات إرهابية من قتل . يجب التفريق بين المقاومة والعمليات اإلرهابية
قوة، ولكن القضاء على هذه وخطف واستهداف مدنيين، وهذه أمور ُمدانة بكل المعايير وبكل ال

العمليات اإلرهابية ليست مسؤولية المقاومة، ألن األمن هو مسؤولية قوات االحتالل وما تسمى 
.أما المقاومة فهي أمر آخر. الحكومة العراقية المؤقتة

 (Insurgency) وال في أدبيات التقارير األمريكية يطلقون على المقاومة اسم التمرد
لألزماتما عدا المجموعة الدولية مقاومةيستعملون آلمة ال   (Resistance) في 

(International Crisis Group)   ،وأحيانًا أخرى فهي تسميها أحيانًا مقاومة 
.(Insurgency) تمردًا

ومن . وقيل آالم آثير حول المقاومة وحول ما إذا أعد لها قبل الغزو أو بعد الغزو
 أنه آانت هناك فترات تحضيرية تستغرق ما بين ، مختلفةالمالحظ من تجارب المقاومة في دول

 9أما في حالة العراق فقد سقطت بغداد في . ستة أشهر إلى سنة بين االحتالل وبدء المقاومة
 آانت  ما إذافيوهذا أثار الكثير من الجدل .  والمقاومة بدأت في الشهر نفسه2003أبريل /نيسان

 لكن أيًا آان. تقارير مختلفة وآراء مختلفة حول هذا الموضوع، وهناك المقاومة معدًا لها مسبقًا
 قسم منها قبل الغزو أو بعد الغزو مباشرة، فالمقاومة موجودة ومستمرة ّ، سواء أعدالرأي
.وتتزايد
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.  المقاومة، هناك تقريران صدرا مؤخرًاعنلى من يريد أن يأخذ معلومات أآثر إبالنسبة 
 تحت 2006 مارس/ آذار23، وهو التقرير الذي صدر يوم تب عنهاما آأحدهما أعتقد أنه من أهم 

 ألنتوني "Iraq's Evolving Insurgency and the Risk of Civil War"   :عنوان
، ويقع CSIS)19(آوردسمان األستاذ في مرآز الدراسات االستراتيجية والدولية في واشنطن 

ذية واالستنتاجات ال تدع مجاًال للشك في  صفحة، لكن الخالصة التنفي200التقرير في أآثر من 
أن هناك مقاومة متزايدة ومنتشرة وعلى درجة عالية من التخطيط والتقدم التكنولوجي، وهي في 

 على سبيل المثال أذآر حالة منها، هناك شيء يسمونه. سباق مع البنتاغون في بعض العمليات
"Road Side Bomb"  ،نب الطرق، والمصطلح التقني أي المتفجرات التي تزرع على جوا

وهو اختصار لعبارةوهذا  "Improvised Explosive Devices" لها هو  "IED"  أي ،
 70 في المئة من اإلصابات القاتلة في القوات األمريكية و50، وأآثر من ؛ أجهزة تفجير مرتجلة

ت البنتاغون محاوالفشلت آل وقد .  بسبب هذا النوع من المتفجرات سقطواالمئة من الجرحى في
، ومؤخرًا اضطر البنتاغون أن يعيد جنراًال متقاعدًا الى  من أجهزة التفجيرللقضاء على هذا النوع

 Road Side Bomb"20" مكافحة الـل ات دوالر مليار3.2 وخصصوا لهم  معهالعمل مع فريق
 الجو لنقل وقد اضطرت القوات األمريكية في العراق إلى استعمال. في العراق، وهذا مثال فقط

  .21اإلمدادات بأمان تجنبًا لهذه المتفجرات وضحاياها عند النقل برًا
ي المهم والمكمل التقرير الثانأما .  ذلك القيادة وغيرعنوالتقرير يشمل معلومات مفصلة 

: وعنوانه "International Crisis Group"  هو الذي نشرته األوللتقريرفي الحقيقة ل
.22"قراءة المقاومة العراقية: سهاالمقاومة تتحدث عن نف"

وآما ذآرت هناك مجموعة من األعمال هي أعمال . وأعود إلى حديثي عن المقاومة
، ومن ضمن هذه األعمال اإلرهابية تدخل مجموعة ما يسمى  بهالمقاومةلإرهابية ال عالقة 

جود، ولكن هناك إلخ، ولكن هل الزرقاوي موجود أم ال؟ في الحقيقة الزرقاوي مو... بالزرقاوي 
، فهناك زرقاوي أمريكي، وهناك زرقاوي "قاعدة بالد الرافدين"أخذ اسم  أآثر من زرقاوي

بعض القوات الخاصة األمريكية تقوم . موساد، وهناك زرقاوي إيراني، وهناك زرقاوي حقيقي
انيات  لديه إمكفالزرقاوي ، وهناك قسم آخر، إلخ... بعمليات باسم جماعة الزرقاوي والقاعدة 

إلخ، والذين لديهم لسبب أو  ... 20 أو ربما 15 أو 10عشرة مالية آبيرة، وهناك مجموعات من 
يأخذون إمدادات من مال وسالح من الزرقاوي، وُيخترقون فآلخر مآخذ على القوات األمريكية، 

                                                 
 Anthony H. Cordesman: انظر.  ص358 وتقع في 26/4/2006 صدرت بعد المحاضرة نسخة منقحة من التقرير بتاريخ  19

with the assistance of Eric M. Brewer and Sara Bjerg Moller, Iraq's Evolving Insurgency and the Risk 
of Civil War, Working Draft (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2006). 
(Revised 26 April 2006).  

لقد اضطر البنتاغون بسبب تلك الضحايا إلى إنشاء قسم خاص لتطوير وسائل لمكافحة هذا السالح، وقد فشلت آل محاوالته السابقة   20
لتطوير وسائل لمعالجته، ولم يصل إلى نتيجة حتى )  مليارات3.3(ثالثة مليارات دوالر في ذلك، وخصص لهذا الغرض ميزانية تفوق ال

اآلن، واضطر نتيجة ذلك إلى تفادي استعمال الطرق البرية في العراق قدر المستطاع واالستعاضة عنها بنقل معظم قواته ومعداته 
 Joseph L. Galloway, "Supply Lines, and Iraq War Effort: انظر. وسالحه وتموينه جوًا مع آل الكلفة المترتبة على ذلك

at Risk," Detroit Free Press, 4/8/2006; Michael R. Gordon, Mark Mazzetti and Thom Shanker, 
"Insurgent Bombs Directed at G.I.'s Increase in Iraq," New York Times, 17/8/2006; Renae Merle, 
"Fighting Roadside Bombs: Low-Tech, High-Tech, Toy Box: Pentagon Seeks New Approach to a 
Deadly Problem in Iraq," Washington Post, 29/7/2006; Eric Schmilt, "Pentagon Widens Program to 
Foil Bombings in Iraq," New York Times, 6/2/2006, and David Charter, "U. S. Blames New Bombs for 
Rising Death Toll," Times, 27/10/2001.  

21  Jeff Schogol, "U.S. Troops Turn to Skies for Safe Supply Route in Iraq: Highways Slower, Far 
Riskier for Making Deliveries," Stars and Stripes, 9/4/2006.  

22  In Their Own Words: Reading the Iraqi Insurgency, Middle East Report; nos. 50-15 (Washington, 
DC; New York: International Crisis Group, 2006).  
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23.
هناك خمسة وفي ما يخص اإلرهاب . وعلينا دائمًا أن نفّرق بين اإلرهاب والمقاومة

  :24أنواع من اإلرهاب في العراق
، وأعتقد أنكم صرتم اآلن تعرفون ما حدث في أبو تنفذه قوات االحتالل ذلك الذي :األول

 من منظمة العفو الدولية عن اعتقال 6/3/2006يوم إن هناك تقريرًا نشر  .غريب وأشياء أخرى
التقرير و. وتعذيب العراقيين على أيدي القوات األمريكية في العراق وعلى أيدي قوات الحكومة

، ولست أظن أن ما فيه شرف ألي جيش 25متاح على موقع منظمة العفو الدولية على اإلنترنت
. عاربل هوفي العالم، 

 تضم عراقيين، هناك جماعات إرهابية شكلتها قوى خاصة تابعة لقوات االحتالل
 وجاءت ، بلدان أوروبا الشرقية قبل احتالل العراقها فيجرى تدريبهم في أمريكا وبعضوبعضها 

 31 في الحياة وقد نشر في صحيفة .تمارس هذه األمورهي  و3مع قوات االحتالل عند الغزو
 أن جيشًا ثالثًا عراقيًا ليس تحت سيطرة وزارة الدفاع موجود في العراق، مارس تقرير يفيد/آذار

لقد أآدت وزارة .  وحدهم هم الذين يؤدون المهام القذرةفراده القوات األمريكية، وأبإمرةوهو 
وعلى الرغم من أن أحد القادة العسكريين األمريكيين أنكره، إال أن . الدفاع العراقية هذا التقرير

.عراقيين أآدوهمسؤولين 
. من اإلرهاب هو ما تمارسه قوات الحكومة االنتقالية الحالية:النوع الثاني

األحزاب السياسية الرئيسية الحاآمة في العراق في الوقت  تمارسه :والنوع الثالث
.الحاضر وميليشياتها

 فهو الذي تمارسه مخابرات حكومات أجنبية معنية بتفتيت العراق :النوع الرابعأما 
وغيرها من الذين يعملون جميعًا في ) الموساد(إضعافه، وذلك مثل المخابرات اإلسرائيلية و

.العراق
وهي :  تمارسه القوى التي تزعم أنها مقاومة من اإلرهاب الذي:النوع الخامسوهناك 

وهذه تشمل ما يسمى عادة في أجهزة اإلعالم بـ . قوى ال عالقة للمقاومة الوطنية األصيلة بها
. إلى ذلك سابقًانا، وهناك أآثر من زرقاوي، آما أشر"جماعات الزرقاوي"أو " لقاعدةا"
  

  من هم الذين تتكون منهم المقاومة اآلن؟
 

اآلن وفي ضوء ما تبدو األمور، من هم الذين يشكلون حرآة المقاومة األساسية؟
 يضلل، ذلك ، واالسم ذاته يمكن أنالجيش اإلسالمي واألهم تسمى المجموعة األولىإن 

أنه ليس المقصود أن أيديولوجية هذه المقاومة جميعها هي أيديولوجية دينية، إنما آان من 
المناسب استخدام هذا االسم في البداية واستمر استخدامه، وتتألف هذه المجموعة من ضباط 
وجنود سابقين في الجيش ومن خبراء من الصناعات العسكرية العراقية السابقة، ومن ضباط 

وبحسب ما أعلم فإن هذه هي العمود الفقري للمقاومة وهي المخطط . مخابرات سابقين في العراق
                                                 

، حول تأثير اغتيال الزرقاوي على عمليات هذه المجموعة. بعد اغتياله) قاعدة بالد الرافدين(لم تتوقف عمليات جماعة الزرقاوي   23
 Anthony H. Cordesman, "Zarqawi's Death: Temporary "Victory" or Lasting Impact?," Center for :انظر

Strategic and International Studies (CSIS), Revised Working Draft, 8 June  2006. 
  .9/4/2005، الزمان»  أنواع من اإلرهاب في العراق،5الضاري يدين « حارث الضاري،  24

25 Amnesty International, Beyond Abu Ghraib: Detention and Torture in Iraq (MDE14/001/2006, 6 
March 2006).  

 

المستقبل " االعتقال والتعذيب في العراق بعد أحداث أبو غريب،: " النص العربي للتقرير تحت عنوانالمستقبل العربيوقد نشرت 
  .133-87، ص )2006أبريل /نيسان (326، العدد 28، السنة العربي

 A Secret in the Nevada Desert," in: Michael Isikoff": تحت عنوان) 9(هذا الموضوع، انظر القسم  حول تفاصيل  3
and David Corn, Hubris: The Inside Story of Spin, Scandal, and the Selling of the Iraq War (New 
York: Crown Publishers, 2006),pp.153-168. 
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 "IED" 
 "Improvised Explosive Devices" وتضم ). وسائل التفجير المرتجلة(اختصارًا لعبارة

.إلخ... عثيةب و–قومية  و–وطنية و –إسالمية : ت ايديولوجية مختلفةهذه المجموعة توجها
. 1920  عامإشارة إلى ثورة» آتائب ثورة العشرين« هي المجموعة الثانية

وتأخذ أحيانًا » جيش الفاتحين« تسمى والرابعة، »جيش المجاهدين« تسمى والمجموعة الثالثة
.أسماء مختلفة من أجل التمويه

قتبس من واحد سأ نيض في تفصيالت تقارير مختلفة عن المقاومة، ولكنال أريد أن أخو
فبراير / شباط15 يوم فاينانشيال تايمزفي صحيفة  (Peter Spiegle) يقول بيتر سبيغل. منها

لقد أصبحت المقاومة العراقية تحت سيطرة أربع مجموعات آبيرة منظمة تنظيمًا جيدًا «: 2006
.»وقيادة مرآزية مثيرة للدهشةوتملك وسائل اتصاالت متطورة 

ـ وهي مؤسسة ذات سمعة عالمية لمعلومات Stratfor)  ("ستراتفور"مؤسسة وقدمت 
في السنوات القادمة ستقوم الحكومات وحرآات حرب «المخابرات ـ تقييمًا آخر تقول فيه 

كيين عن الفدائيين في أنحاء العالم بدراسة الدروس التي تعلمناها عن عجز العسكريين األمري
من ثم ال جدوى من إنكار وجود وقوة وتوسع المقاومة . »التصدي سريعًا للمقاومة العراقية

.العراقية
وإذا آنا . إلخ ... ، يطرح السؤال غالبًا عمَّ هي برامج هذه المقاومة وما هي أيديولوجيتها؟

د أعلنت المقاومة في لق. هذا ال يعني أنها غير موجودة فال نعرف على وجه اليقين أمورًا معينة،
. برنامجها األول، ومنذ ذلك الوقت زادت قدراتها2004مارس /آذار

 ـ من هذا يتبّين االحتمال األخير، وربما المؤآد، لفشل الحكومة القادمة في تحقيق 9
األمن واالستقرار وتحسين الخدمات الضرورية التي يحتاج اليها الشعب، وسيعكس ذلك نفسه 

 األمريكية من العملية السياسية ومدى إمكانية االعتماد عليها لتحقيق ولو على موقف اإلدارة
انسحاب جزئي لقواتها من العراق، آما سيعكس ذلك نفسه على الشعب العراقي الذي آان يتوقع 
من خالل مشارآته في االنتخابات األخيرة أن تؤدي إلى تحسين أوضاعه األمنية والخدمات 

آذلك الفشل المتوقع لهذه الحكومة والبرلمان، وآجزء من العملية الرئيسة التي يحتاجها، و
التي تمثل مطلبًا لقطاع مهم من التكوينات السياسية والسياسية، في تحقيق التعديالت الدستورية 

وسيؤدي آل ذلك إلى إحباط في أوساط آثيرة من الشعب العراقي وفقدانه الثقة في . في العراق
.ماالعملية السياسية عمومًا، والبدء االستعداد للنظر في حل بديل لهالعملية االنتخابية وفي 

 ـ هذا هو الوضع الذي يواجه العملية السياسية والعيوب والنواقص واالختالالت في 10
، فما الذي يمكن أن يتوقعه المرء من العملية . الجيش العراقي الجديد وقوات الشرطة الجديدة

السياسية الراهنة؟
  

  الى االنسحاب من العراق األسباب األخرى التي ستدفع أمريكا: سادسًا
 

» العملية السياسية«إضافة إلى االحتمال الكبير، بل شبه المؤآد، لفشل ما تسميه أمريكا 
في العراق، فإن هناك أسبابًا أخرى داخلية في أمريكا نفسها، وفي العراق أيضًا، يعتقد أنها 

.من العراقلالنسحاب ستضطرها 
ال بد من توضيح الصلة بين ما يتعلق بتلك فن قبل الدخول في تفاصيل هذه األسباب، ولك

.تلك التي تجابهها في العراقبين األسباب في داخل أمريكا نفسها و
ومن المفيد التذآير بأن الذي سيقرر في النتيجة ويفرض انسحاب أمريكا من العراق هو 

، )مجلسا النواب والشيوخ(لتي تمثله في الكونغرس الرأي العام األمريكي الداخلي والمؤسسات ا
 من أثر وآذلك مقدار ما ستحدثه المصاعب واإلخفاقات التي تواجهها الواليات المتحدة في العراق

 اإلدارة األمريكية نفسها، بفعل في الكونغرس بمجلسيه، وبالتالي في الرأي العام األمريكي وفي
  . العراقيةالضربات المتتالية للمقاومة الوطنية
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 ـ المصاعب التي تواجهها الواليات المتحدة داخل العراق1

العملية السياسية«أ ـ فشل  »
 سابقًا إلى األسباب التي تدعو إلى االستنتاج بأن االستراتيجية األمريكية ناسبق أن أشر

ياسية في وسينعكس فشل العملية الس. مآلها الفشل» العملية السياسية«داخل العراق والمتعلقة بـ 
 تريد غالبيته عودة جنودها من العراق، وإن فشل هذه اق على الرأي العام األمريكي الذيالعر

.العملية السياسية سيؤخر هذه العودة
ب ـ الضحايا البشرية األمريكية في العراق

:من المفيد التوضيح أن الجيش األمريكي في العراق يضم أربع مجموعات رئيسة هي
 الجيش الذين يحملون الجنسية األمريكية، وهم الذين تشملهم اإلحصاءات األفراد في) 1(

.التي تنشرها الواليات المتحدة عن ضحاياها في العراق من قتلى وجرحى فقط
األفراد المتطوعون في الجيش األمريكي والذين ال يحملون جنسية أمريكية، ولكن ) 2(

ويأملون من )   Green Cardالبطاقة الخضراء(لديهم بطاقة إقامة دائمة في الواليات المتحدة 
تطوعهم في الجيش األمريكي أن يحصلوا عند انتهاء مدة التطوع على الجنسية األمريكية وعلى 

من هذه المجموعة ) من قتلى وجرحى(والضحايا البشرية . مزايا أخرى للتعليم الجامعي وغيرها
. عن المجموعة األولى فقط اإلحصاءات التي ُتنشرم وال تشمله أعدادهمال تنشر

األفراد المتطوعون في الجيش األمريكي ممن ليس لديهم جنسية أمريكية أو إقامة ) 3(
دائمة، وهم يأملون من تطوعهم أن يحصلوا بعد انتهاء مدة تطوعهم على إقامة دائمة في الواليات 

قتلى وجرحى من هذه والضحايا البشرية من . المتحدة أو جنسية أمريكية مع مزايا أخرى مادية
. اإلحصاءات التي ُتنشر عن المجموعة األولىم وال تشمله أعدادهمالمجموعة ال تنشر

Contractors الذين يضمهم الجيش األمريكي للقيام ببعض الخدمات ) (المقاولون ) 4(
التي تقوم بها الجيوش عادة، مثل الحراسة والخدمات األخرى المتعلقة بمعيشة الجيش، ويقدر 

ألف مقاول يعملون في العراق ونسبة آبيرة منهم من األمريكيين وقسم ) 20(د هؤالء بنحو عد
.وال تنشر أرقام القتلى والجرحى من هؤالء المجموعة. آخر منهم من المرتزقة غير األمريكيين

وقد بلغ عدد القتلى من الذين يحملون الجنسية األمريكية من المجموعة األولى حتى اآلن 
 ، وأآثر من نصف هؤالء، 26)19945(ردًا، آما بلغ عدد الجرحى حوالى عشرين ألفًا ف) 2662(

ال يستطيعون العودة إلى الجيش بعد ) البنتاغون(وبحسب تقارير وزارة الدفاع األمريكية 
آما إن هناك تقارير أمريكية تشير إلى أن عدد الجرحى هو أآثر من الرقم المعلن عنه . معالجتهم
على ) من قتلى وجرحى(وتنعكس آل هذه الخسائر البشرية . قد يتجاوز الخمسين ألفًا وأنهرسميًا، 

.عوائل هؤالء داخل الواليات المتحدة وعلى الرأي العام األمريكي الداخلي بشكل متزايد
ج ـ الهروب من الجيش األمريكي واللجوء إلى بلدان أخرى نتيجة للحرب

من أفراد الجيش ) 8000(حوالى ثمانية آالف تقدر التقارير األمريكية األخيرة أن 
األمريكي قد هربوا من الجيش، ومعظمهم بعد عودتهم إلى الواليات المتحدة لغرض استبدالهم 
بغيرهم لفترة، ثم عودتهم ثانية إلى العراق، وأن حوالى أربعة آالف منهم قد هربوا إلى آندا 

.27لى الرأي العام الداخلي األمريكيوينعكس هذا سلبيًا ع. وطلبوا اللجوء السياسي هناك
د ـ الصعوبات المتزايدة في تجديد مدة التطوع وتجنيد متطوعين جدد

                                                 
  : حول عدد القتلى والجرحى في العراق، انظر) البنتاغون(التي تنشرها وزارة الدفاع األمريكية  لالطالع على اإلحصاءات  26

US Department of Defense, "Operation Iraqi Freedom (OIF) U. S. Casualty Status  As of: September 8, 
2006," <http://www.defenselink.mi/news/casulty.pdf>;  Mark Banjamin, «Incalculable Pain,» 
12/10/2005, Salon Media Group, Inc; Barry Yeoman, «The Growing Role of Mercenaries,» 
International Herald Tribune, 3-4/4/2004, p. 6, and  Terri Judd and Ben Russel, "Extent of Soldiers’ 
Injuries in Iraq Hidden by MoD’s," Independent, 19/1/2006. 

 Elaine Monaghan, "US Army Plagued by Desertion and : حول فرار الجنود األمريكيين إلى آندا، انظر 27
Plunging Morale," Times on Line (Washington), 10/12/2004.  
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يواجه الجيش األمريكي نقصًا في عدد المتطوعين المطلوبين للجيش، وإن نسبة متزايدة 
، آما يواجه الجيش 28من المتطوعين في الجيش األمريكي يرفضون تمديد مدة تطوعهم

  منرغمالي صعوبة في الحصول على العدد الشهري المطلوب من المتطوعين على األمريك
 تسهيل الشروط المطلوبة في المتطوعين، وقد تحسن هذا  منرغمالتمديدهم لسن التطوع، وعلى 
.الوضع خالل السنة األخيرة

هـ  زيادة حاالت األمراض العصبية وحاالت االنتحار لدى القوات األمريكية في العراق
مجند أمريكي تم ترحيلهم من ) 600(آانت آخر األرقام التي ُنشرت أن هناك حوالى فقد 

العراق إلى الواليات المتحدة بسبب أمراض عصبية، آما أن نسبة االنتحار بين المجندين من 
.29القوات األمريكية في العراق هي أعلى من أية نسبة حدثت في حروب أمريكية أخرى

  
 سلبيًا على عوائل هؤالء داخل الواليات المتحدة نفسها، وبالتالي على وينعكس هذا العامل

.جزء من الرأي العام األمريكي
و ـ الخسائر األمريكية في المعدات وتقادمها

بلغت خسائر الواليات المتحدة في العراق أآثر من ستين طائرة هليوآوبتر من أنواع 
راقية، وأآثر من ألف آلية بأنواعها وعربات مختلفة وطائرات استطالع أسقطتها المقاومة الع

هذا إضافة إلى تقادم هذه اآلليات، ألن . مصفحة وسيارات شحن وغيرها دمرتها المقاومة العراقية
معظمها من صنع أوائل الثمانينيات وقد استخدمت معظمها في العراق لمسافات تزيد على خمسة 

قد طلبت ) البنتاغون( وزارة الدفاع األمريكي وأن ،30أضعاف المسافة المقدرة لها عند صناعتها
، والتي سيتحملها في النتيجة دافع 31مليار دوالر الستبدالها )13.1(من الكونغرس تخصيص 

.الضرائب األمريكي
مع الواليات المتحدة وبريطانيا» قوات التحالف«ز ـ انسحاب معظم ما تسمى 

 وقدالبريطانية في احتالل العراق، لقد شارآت قوات التحالف مع القوات األمريكية و
انسحب معظمها، ويتوقع أن تنسحب بقية الدول المشارآة فيها، مثل إيطاليا واليابان، آما إن 

 عسكري بريطاني من العراق قبل نهاية الشهر القادم، وستسحب بقية )800(بريطانيا ستسحب 
 سيرتب على القوات األمريكية أن وهذا). 2006عام (قواتها من العراق قبل نهاية السنة الحالية 

تحل محل ما تسمى قوات التحالف التي انسحبت وستنسحب من العراق، وهذا ما سيؤدي، إضافة 
إلى العوامل األخرى التي أشرنا إليها في هذا القسم، الى أن تضطر القوات األمريكية إلى 

دثه االنسحاب من تأثير نفسي ا سيقلل من فعاليتها، إضافة إلى ما يحماالنتشار في مناطق أوسع، 
.سلبي في الجندي األمريكي

ح ـ فشل الواليات المتحدة في تشكيل جيش وطني عراقي وقوات أمن أخرى عراقية 
وطنية

، وأن القسم األغلب من هذه القوات تشير التقارير األمريكية المختلفة إلى هذا الفشل32
الميليشيات التابعة لقوات : التي جاءت منهاهي من قبيل المليشيات التي يكون والؤها لألحزاب 

                                                 
 ,Thom Shanker, "Young Officers Leaving Army at a High Rate," New York Times, 10/4/2006 : انظر 28

p. 1  
 Shankar Vedantam, «Veterans Report : حول المصاعب النفسية التي يعانيها الجنود الذين عملوا في العراق، انظر 29

Mental Distress,» Washington Post, 1/3/2006, p. A01.  
30  Andrea Stone and Dane Moniz, "Warn-Out Army Equipment to Cost US," USA Today, 26/1/2005, 

p. 7.  
31  Megan Scully, "Senate Acts Quickly to Add Funds for Military Equipment," Congress Daily, 
2/8/2006, and Lolita C. Baldor,  "Wars Force Army Equipment Costs to Triple,"  Guardian, 26/6/2006. 
32  Antony Cordesman with the assistance of William D. Sullivan, Iraqi Force Development: A Current 
Status Report, July 2005 – February 2006, Working Draft (Washington, DC: Center for Strategic and 
International Studies, 2006). 
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33.
 ـ المصاعب التي تواجهها الواليات المتحدة في داخل أمريكا نفسها2

ا أمريكا في العراق نفسه، والتي ستعكس نفسها سلبيًا، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهه
وبدرجات مختلفة، على الداخل األمريكي نفسه، فإن هناك صعوبات أمريكية داخلية، نتيجة 

                                                 
بعض جلسات االستماع في الكونغرس منذ نحو عام، قال الجنرال أبي زيد والجنرال آيسي إن هناك ـ في ذلك الوقت ـ  في أثناء  33

ثالثة ألوية جاهزة للعمل بصورة مستقلة مع األمريكيين، وفي تصريحات الحقة تحول ما آان ثالثة ألوية إلى اثنين ثم إلى واحد، ولم 
ا يطلق عليه وصف جيش قد جند من ميليشيات إما من جماعة بدر أو الشيعة أو البشمرآة األآراد، إن غالبية م. تلبث أن أصبحت صفرًا

) البنتاغون(ونتيجة لذلك فقد توقفت وزارة الدفاع . وهؤالء والؤهم ألحزابهم وجماعاتهم السياسية، وال يمكنهم أن يدافعوا عن العراق
 Eric:  القادرة على مواجهة المتمردين بدون عون من القوات األمريكية، انظرعن نشر أرقام مستقلة عن عدد وحدات الجيش العراقي

Rosenberg, "U.S. Mum on Strength of Iraqi Troops: Pentagon Stops Revealing Number Prepared to 
Fight," Detroit Free Press, 12/6/2006. 

  :انظر أيضًا حول هذا الموضوع وعلى سبيل المثال ال الحصر
 ذآر قائد الفرقة الثامنة والوحيدة التي احتفل بتسليمها، العميد عثمان الفرهود، أن الفرقة ما تزال تعّول على قوة الحلفاء الجوية، -1

وعندما سأله مراسلو الوآاالت األجنبية عن الوقت الذي تحتاجه . وتحتاج إلى مساعدتهم في الدعم الطبي، والمستودعات العسكرية
والعميد فرهود يعرف تمامًا عما يتحدث، فهو خرج لتوه من تجربة ". في رأيي تحتاج إلى وقت"ن معتمدة على نفسها أجاب الفرقة لتكو

  .قتيًال) 50(خسائر في األرواح بلغت " جيش المهدي"قتيًال، وأوقعت في صفوف ) 20(قتالية آلفت فرقته 
أن "مريكية المسؤولة عن تدريب قوات حفظ األمن العراقية بمعلومات ذآر فيها قائد الوحدة العسكرية األ" دانا بيتارد"آما أدلى العميد 

عدد الهاربين من الجيش في محافظة األنبار بلغ نحو خمسة آالف عسكري، ويشكل هذا تقريبًا نصف القوات المسلحة العراقية المعسكرة 
المعسكرة في محافظة ميسان، المحاذية إليران " الفرقة العاشرة"وفي . في األنبار والتي تعتبر معقل المقاومة المسلحة في غرب العراق

ولم يحرك الجيش، أو قوات . في جنوب العراق، رفض عشرات الجنود االمتثال ألوامر االلتحاق بالحملة العسكرية األخيرة في بغداد
  االتحاد"اقي جدير بوالء العراقيين؟،أي جيش عر"محمد عارف، : انظر. األمن، ساآنًا حين ُنهبت موجودات قاعدة ميسان العسكرية

  .18/9/2006، )أبو ظبي(
 Nancy A. Youssef,  "Iraqi Troops Still Unprepared To Do It Alone," Philadelphia:  انظر أيضًا-2

Inquirer, 19/8/2006, and Damien Cave, "In Iraq, It's Hard To Trust Anyone in Uniform," New York 
Times, 3/8/2006. 

وأوضح " فشل االستراتيجية األمريكية في العراق" أآد رئيس أرآان الجيش العراقي الفريق نمير العبادي، أثناء زيارته واشنطن -3
 فشلوا في العراق آما فشلت المقاربات األمنية في استشراف التطورات الجيشخالل تلك الزيارة أن الدبلوماسية واإلعالم واالقتصاد و

  .26/7/2006  الزمان،: انظر(.......). ثت على األرض التي حد
نقًال عن مسؤولين ) 2006يونيو /حزيران( العسكرية األمريكية (Stars and Stripes) ستارز آند سترايبز ذآرت صحيفة -4

ل األمريكي تعاني نزفًا عسكريين أمريكيين وعراقيين أن قوات الجيش واألمن العراقية التي يشرف على تشكيلها وتدريبها قوات االحتال
وعزا . مستمرًا بهروب أعداد آبيرة من صفوفها، وأن ذلك يمنع القوات األمريكية من خفض وجودها في المناطق الملتهبة في العراق

. هؤالء المسؤولون حاالت الهروب بشكل أساسي إلى سوء الظروف المعيشية للمجندين وسوء الطعام وعدم وجود رواتب منتظمة
التي تشرف على تلك القوات أن اللواء الرابع قد فقد نحو نصف ) المارينز(الصحيفة استنادًا إلى وحدة مشاة البحرية األمريكية وقالت 

جندي ) 1400( إلى أقل من 2005ديسمبر /جندي في آانون األول) 2200(جنوده خالل األشهر الستة الماضية حيث انخفض العدد من 
 ما ال يقل عن مئة جندي حيث شهريًاللواء الثاني من الفرقة السابعة المرابط في حديثة بمحافظة األنبار ويفقد ا. 2006مايو /في أيار

وقال العقيد في المارينز . 2006مايو /جندي في شهر أيار) 1600(جندي في بداية العام الجاري إلى أقل من ) 2000(انخفض العدد من 
  ". ال يمكننا أن نحقق أي تقدم حقيقي حتى نوقف هروب الجنود"كريين في حديثة جيفري آيني وهو رئيس فريق المستشارين العس

 ,Edward Wong, "U.S. Faces Latest Trouble with Iraqi Forces: Loyalty," NewYork Times:  انظر-5 
6/3/2006, and Rowan Scarborough, "Iraqi Army Needs Armored Vehicles," Washington Times, 
27/12/2005.  

بين هؤالء "شرطي بسبب الفساد اإلداري وأن ) 1500( وحول قيام وزارة الداخلية العراقية خالل األشهر القليلة الماضية بفصل -6 
  .25/8/2006، الحياة: انظر". ضباط تم إيقاف بعضهم فيما أطلق البعض اآلخر بكفالة

إن األمر سيتطلب "األعلى للقوات األمريكية في الشرق األوسط والتي قال فيها تصريحات الجنرال جون أبي زيد، القائد :  انظر أيضًا-7
  ".عدة سنوات لتدريب الجيش العراقي بصورة جيدة"و" عدة أشهر أخرى إلنهاء العنف الطائفي في بغداد

 Michael R. Gordon, "U.S. Struggles to Refill Ranks:  وحول الصعوبات األمريكية في تجنيد شرطة عراقية، انظر-8
of Iraqi Police," International Herald Tribune, 24/7/2006.    
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ت المتحدةأ ـ االنتخابات النصفية في الواليا
، إذ 2006نوفمبر /ستكون هناك في الواليات المتحدة انتخابات نصفية في تشرين الثاني

سيتم انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب، وآذلك انتخاب نصف أعضاء مجلس الشيوخ، 
من على ذلك  ترتبيسوما ، 34 االنتخابات التي قد تكون لصالح الديمقراطيينفيوسينعكس الفشل 

، وبخاصة الموقف من بقاء القوات األمريكية في العراق، )إدارة بوش(رة األمريكية مشاآل لإلدا
.، وربما تتطور األمور إلى أآثر من ذلك35وآذلك إقالة رامسفيلد وزير الدفاع

ب ـ انخفاض شعبية بوش االبن
لقد انخفضت شعبية بوش وتقييم الشعب األمريكي ألدائه، بحيث إن آخر استطالع وقد 

العام األمريكي يشير إلى أن شعبيته قد انخفضت إلى أقل نسبة خالل الوالية الثانية ألي للرأي 
 على  في المئة59المئة على حربه على العراق وفي  60 حيث اعترض ،رئيس أمريكي سابق
.36الوضع االقتصادي

ج ـ مطالبات الرأي العام األمريكي بانسحاب القوات األمريكية من العراق
 الشعب األمريكي اآلن أن غزو العراق واحتالله آان خطأ، وترى هذه ترى أغلبية

ومنهم من يرى أن يتم االنسحاب (األغلبية اآلن ضرورة انسحاب الجيش األمريكي من العراق 
).2006(فورًا، وهناك آخرون يرون وجوب االنسحاب خالل السنة الحالية اآلن 

بة باالنسحاب من العراق، مثل آما تعالت أصوات شخصيات سياسية وعسكرية مطال
وآيسنجر، وانضم ) األب سابقًاالمستشار األمني للرئيس بوش (، وسكوآروفت 37بريجنسكي

الذي طالب مؤخرًا بانسحاب القوات ) آيري( مؤخرًا المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة إليهم
.األمريكية من العراق خالل شهر واحد

ريكيين السابقين الذين سبق أن اشترآوا في الحرب آما طالب ستة من الجنراالت األم
رامسفيلد، وزير الدفاع، وحّملوه السيد على العراق أو المساهمة في التخطيط لها، باستقالة 

   .مسؤولية الفشل في الحرب على العراق
آما تم تأليف لجنة مستقلة برئاسة وزير الخارجية األسبق جيمس بيكر أوآل إليها إجراء 

د للسياسة األمريكية في العراق، ولم تقدم تقريرها بعد، وقد سافر بيكر إلى العراق لهذا تقييم جدي
وآونور ومدير وآالة أوتضم اللجنة قاضية محكمة العدل العليا سابقًا ساندرا داي . الغرض

دوين ميسي ووزير الدفاع أالمخابرات المرآزية السابق روبرت غيتس، ووزير العدل السابق 

                                                 
ويحتاج الديمقراطيون إلى ربح صاٍف . في المئة من المصوتين غاضبون من توجه بلدهم) 75( تبين آخر استطالعات الرأي العام أن  34

ًا، آما يحتاجون إلى ربح ستة مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ مقعد) 435(مقعدًا للسيطرة على مجلس النواب المؤلف من ) 15(مقداره 
 ,Tom Baldwin: انظر". سيترتب على ذلك نتائج عميقة في اتجاه السياسة األمريكية في العراق وغيره"للسيطرة عليه، و

"Democrats Sense They are Winning the Battle for US Hearts and Minds," Times, 8/9/ 2006.  
 Michael Gerhardt, "How to Punish Rumsfeld: Impeachment by a Republican Congress is Dead: انظر  35

on Arrival, but Critics will Have a Better Shot after November," Los Angeles Times, 8/9/2006, and Jim 
Hodges, "Davis [US Republican Jo Ann Davis] Urges Rumsfield's Ouster," NewPort Daily News,  
12/8/ 2006.  

36  "Poor Marks for Bush on Iraq Economy," Los Angeles Times, 3/8/2006, and William Greider, 
"Trade Truth that the Public Won't Hear," International Herald Tribune, 19/7/ 2006. 

في المئة من الناتج ) 25(إلى أآثر من ] بتاريخ المقالة[األمريكية األجنبية قد وصلت اآلن حيث يشير الكاتب إلى أن صافي الديون 
  .في المئة خالل أربع أو خمس سنوات) 50(المحلي اإلجمالي وأنها على المعدل الحالي ستصل إلى 

 Spiegel Interview with Zbigniew Brzezinski: "Victory Would"  :حول السياسة األمريكية في العراق، انظر   37
be a Fata Morgana"," interview was conducted by Hans Hoyng and Georg Mascolo, Spiegel on Line, 
12/9/2006, <http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,436607,00.html>; James 
Klurfeld, "Support for Bush's War in Iraq is Crumbling Fast," Long Island Newsday, 8/9/2006, and Joe 
Galloway," Military Leaders Insist New Strategy Needed In Iraq," Salt Lake Tribune, 8/9/2006.   
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4.  
د ـ زيادة الكلفة االقتصادية للحرب في العراق

مليار ) 320(بلغت تكاليف القوات األمريكية في العراق خالل أول ثالث سنوات 
قات الحرب في العراق على حوالى ستة مليارات دوالر آما زادت الكلفة الشهرية لنف. 38دوالر

شهريًا، آما اضطرت اإلدارة األمريكية إلى طلب ميزانيات إضافية من الكونغرس لتغطية 
النفقات المتزايدة لحربها في العراق، وزاد العجز في الميزانية السنوية للواليات المتحدة إلى أآثر 

 40-30، آما انخفض سعر الدوالر األمريكي الى حدود مليار دوالر سنويًاأربعمئة  )400(من 
آما زادت وتضاعفت تقريبًا قيمة استيرادات الواليات . ئة نتيجة حرب العراق ونفقاتهامفي ال

، 2005 مليارًا عام )235( إلى حوالى 2003مليار دوالر عام ) 124(المتحدة من النفط من 
آما زاد عجز ميزان . 2006 مليار دوالر عام )292(ويتوقع أن تصل إلى ما يزيد قليًال على 

 الواليات  حيث أصبحت39كل ذلك، وآذلك الدين العام ألمريكالالمدفوعات األمريكي نتيجة 
 أعّده 2006أبريل /در تقرير أخير صدر أوائل نيسانقوقد . ة في العالمالمتحدة أآبر دولة مدين

 من جامعة (Joseph E. Stiglitz)اثنان من اقتصاديي أمريكا، أحدهم جوزيف ستيغليز 
من   (Linda Bilmes)آولومبيا والحاصل على جائزة نوبل في االقتصاد، والثاني ليندا بيلمز 

، )سيناريوهين(جامعة هارفارد، أن الكلفة االقتصادية لحرب أمريكا في العراق، بحسب مشهدين 
التريليون يساوي ألف (الر أحدهما متحفظ، والثاني معتدل، ما بين واحد واثنين تريليون دو

آما بدأت معدالت النمو االقتصادي باالنحفاض خالل النصف الثاني من العام الحالي . 40)مليار
.2007ويتوقع أن يستمر انخفاض معدالت نمو االقتصاد األمريكي خالل عام 

هـ  تكاثر الفضائح السياسية والمالية لدى اإلدارة األمريكية الحالية
لفضائح بقضايا التعذيب في أبو غريب وغيرها واستمراره حتى اآلن تبتدىء هذه ا

وفقدان مصداقية الرئيس بوش ونائب الرئيس تشيني ووزير الدفاع رامسفيلد، وقضايا الفساد التي 
ارتكبتها القوات واإلدارة األمريكية في العراق، والتي آشفت عنها تقارير المفتش العام األمريكي 

نغرس األمريكي، والحديث عن مليارات الدوالرات التي ال توجد وثائق المعين من قبل الكو
صرف قانونية تؤيدها، وقسم آبير منها من أموال العراق نفسه، وإساءة استعمال نائب الرئيس 

إعادة اإلعمار والتجهز في العراق إلى شرآة مقربة آان  معظم عقود تشيني لمنصبه إلعطائه
آذلك هناك تسريب معلومات تضر بخصوم اإلدارة األمريكية، و. يرأس مجلس إدارتها سابقًا

وآان آخرها ما يتعلق بموضوع محاولة العراق الحصول على اليورانيوم من نيجيريا والتي ثبت 
عدم صحتها، إضافة إلى فرض رقابة على هواتف بعض األمريكيين في الواليات المتحدة من 

يترتب عليه وأعضاء الكونغرس خرقًا للقانون،  يعتبره بعض مادون الحصول على إذن قانوني 
 احتمال آبير وثمة - ، فقد الجمهوريون األغلبية المحدودة نسبيًا في مجلسي الكونغرسإذا ما

                                                 
 ,Dana Malbank, "This Just In: The Iraq Study Group Has Nothing to Report," Washington Post:  انظر 4

20/9/2006.  
   .David Fickling and Agencies, "US Costs for Iraq War Top $320bn," Guardian, 13/6/2006 : انظر 38

لقد . فالواليات المتحدة مدينة بصورة آبيرة، بما فيها الحكومة والمستهلكون. فقد تدهور الوضع المالي للواليات المتحدة بشكل دراماتيكي
مليار دوالر عام ) 800(م المطلق وآنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي مستوى غير مسبوق، أي أآثر من بلغ العجز التجاري، بالحج

، والزيادة في فرص العمل )التريليون الواحد يساوي ألف مليار(تريليون ) 4.5 (1990 وأصبح مجموع العجز المتراآم منذ عام 2005
واالقتصاد األمريكي يندفع نحو توسع دين المستهلكين، .  المستهلكين الحقيقيالجديد تتخلف وراء زيادة السكان وبدون نمو في دخل

 Paul Craig Roberts, "Wars, Debt and Outsourcing: The World is: انظر. ومعدالت االدخار هي واطئة أو سلبية
Uniting Against the Bush Imperium," 25 April 2006, 
<http://www.informationclearinghouse.info/article12843.htm>. 

  .3، ص 2/9/2006، القدس العربي:  انظر 39
40  Linda Bilmes and Joseph E. Stiglitz, "The Economic Costs of  the Iraq War: An Appraisal Three 
Years after the Beginning of the Conflict," paper prepared for presentation at: The ASSA Meeting, 
Boston, MA January 2006,   
<http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/cost_of_war_in_iraq.pdf>. 
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حدة في أفغانستان بزيادة نشاط طالبان، وارتفاع حجم و ـ زيادة متاعب الواليات المت
ضحايا القوات األمريكية وقوات حلف الناتو، وعودة سيطرة طالبان على أجزاء من أفغانستان، 

  منرغمعلى ال في أفغانستان  الحلفد قواتاعدأوعدم اتفاق حلف الناتو حتى اآلن على زيادة 
.الحاجة إليها

تي تحصل في عدد آبير من دول أمريكا الالتينية، والتي تمثل ز ـ التغييرات السياسية ال
.للواليات المتحدة، والتحول المتزايد في دولها في اتجاه اليسار» الحديقة الخلفية«

ح ـ ولكل هذه األسباب السابقة، فإن قيام الرئيس بوش االبن ـ بعد أن أصبحت قضية 
نوفمبر القادم هي التي ستقرر /مة في تشرين الثاني االنتخابات النصفية القادفيالعراق وتأثيراتها 

وال . مصيره ومصير حزبه ـ بمعالجة هذه التداعيات، سيضع مصيره ومصير حزبه في الميزان
يبدو حتى اآلن ما يشير إلى أنه ينوي سحب القوات األمريكية من العراق قبل االنتخابات 

 يتوقف على نتائجها ومدى نجاح  الموقف بعد االنتخابات النصفية فسوفاالنصفية، وأم
الديمقراطيين في السيطرة على أحد المجلسين أو آليهما، رغم تصريحات بوش بأنه ال ينوي 
االنسحاب من العراق خالل المدة المتبقية من رئاسته، ولكن نتائج االنتخابات النصفية وربح 

 الحزب الجمهوري الديمقراطيين قد تضطره إلى إعادة النظر في قراره خوفًا من خسارة
.2008االنتخابات الرئاسية القادمة في  أواخر عام 

  
  الخيارات المتاحة أمام الواليات المتحدة في العراق: سابعًا

 
ولذلك، فإنه آلما قرب موعد االنتخابات النصفية األمريكية، ومع فشل العملية السلمية "

ا وفي العراق نفسه، فإن الواليات في العراق ومع تدهور وضع اإلدارة األمريكية داخل أمريك
 إما قبل االنتخابات ،المتحدة ستكون مضطرة الى أن تقوم بعمل ما في العراق ينقذ وضعها

خاصة إذا فشل الحزب ب وإما بعد تلك االنتخابات، و،)وهو ما يبدو مستبعدًا اآلن(النصفية 
ألقل، وسيتبين عندها إلى أي الجمهوري في الحفاظ على أغلبية في المجلسين أو في أحدهما على ا

 سياسة إدارة بوش في فيمن التأثير " البراغماتية"حد يمكن للصفة التي تتميز بها أمريكا وهي 
وحيه  "في عناده وفيالعراق وتغييرها واالنسحاب من العراق بشكل أو آخر، أو أنه سيستمر 

يادات الحزب الجمهوري قبر صلالستمرار في الحرب حتى إنهاء مدة رئاسته، وهل ست" اإللهي
: الخيارات الرئيسة التاليةوانطالقًا مما سبق سيكون أمام اإلدارة األمريكية. على سياسته هذه

 موعد االنتخابات بعد هو أن تفتش عن وسيلة لسحب قواتها من العراق : ـ الخيار األول1
جلسي النواب  أغلبيتها في مبخاصة إذا فقدتو، 2006نوفمبر /النصفية في تشرين الثاني

، 2008والشيوخ في هذه االنتخابات، وحتى ال تخسر االنتخابات الرئاسية القادمة في أواخر عام 
 وأن يتم ذلك من خالل مجلس األمن الدولي وتسليمه المسؤولية بحيث تحفظ لها بعض ماء الوجه،

د لها من قبل  بقائها في العراق حسب آخر تمدي مدةخاصة أنوبالسياسية واألمنية عن العراق، 
 أن تطلب الحكومة العراقية من مجلس األمن ، مع إمكانية31/12/2006نتهي في يمجلس األمن، 

ويمكن لمجلس األمن، إذا قررت اإلدارة األمريكية تسليمه الملف، أن يتولى الشأن . تمديدها
 وهنا .لحاليةالسياسي واألمني من خالل ترتيبات سياسية جديدة، بعد أن فشلت العملية السياسية ا

، التي سيشار إليها فيما بعد، مطروحة على بساط البحث الجدي من قبل »المبادرة«تصبح 
.الواليات المتحدة، آما يمكن أن يحدث هذا الخيار بعد االنتخابات النصفية

 هو أن تتلكأ اإلدارة األمريكية في اقتناص فرصة المبادرة، وأن : ـ الخيار الثاني2
تتدهور األوضاع األمنية في العراق مع شلل الحكومة العراقية، وربما انهيارها إلى درجة ال 
تترك لها مجاًال للمفاوضة، فتقوم بسحب جيشها من العراق من دون اتفاق مسبق مع الحكومة 
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  Cut and Run  . مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات في داخل العراق) 
من خارج » حكومة إنقاذ وطني« إلى تشكيل اإلدارة األمريكيةقد تلجأ :  الخيار الثالث-3

 وهو ، وإلى أن تضع على رأسها شخصية عسكرية قوية،"البرلمان الحالي"و» العملية السياسية«
" البرلمان"أمر يتناقض مع السياسة المعلنة لها حول تبني العملية الديمقراطية، فكيف تضع 

وهناك من يعتقد أن إشاعة . تحت توجيهاتها" حكومة إنقاذ وطني"جانبًا وتشكل " الدستور"و
على القوى من قبل قوات االحتالل لة للضغط  هذا النوع من الحكومة في العراق هي وسياحتمال

. 41ات األمريكية ورغباتهايهالسياسية في العراق التي لم تعد تلتزم تمامًا التوج
وأن تقوم » سياسة الهروب إلى األمام« أن تحاول اإلدارة األمريكية : ـ الخيار الرابع4

ة والعسكرية، مع احتمال بتوجيه ضربة جوية واسعة إليران ترآز فيها على منشآتها النووي
استعمال أسلحة نووية تكتيكية في تلك الضربة، مع ما قد يترتب على ذلك من توقف تصدير النفط 

القواعد العسكرية األمريكية في العراق ومنطقة الخليج  اني آليًا أو جزئيًا، وضرب إيراناإلير
 النفط من بعض دول عمومًا، وإغالق مضيق هرمز مع ما قد يترتب عليه من إيقاف تصدير

هو أن اإلدارة ) المشهد(وسيساعد على تحقيق هذا السيناريو . مضيقال عبر هذاالخليج األخرى 
 تقوم بتجييش الرأي العام  آانت حتى مؤخرًا وقبل فشل الحرب االسرائيلية على لبنان،األمريكية

لرأي العام  استطالعات اتاألمريكي لهذا الغرض، آما فعلت قبل غزو العراق، حيث دل
 في المئة من األمريكيين يؤيدون توجيه ضربة جوية إلى إيران، 65األمريكي األخيرة على أن 

الى توجيه ضربة إلى إيران حتى من   أنه قد يضطر تشير إلى تصريحات الرئيس بوشآانتآما 
نقذ  ولكن هذا السيناريو وتوجيه ضربة جوية واسعة إلى إيران لن ي.دون قرار من مجلس األمن

 وقد يشل البرنامج النووي الواليات المتحدة من المستنقع العراقي، وقد يعطيها بعض الوقت
 ولكنه لن يحل مشكلتها في العراق، وستعود العوامل المشار إليها سابقًا قتًا،ؤاإليراني ويؤخره م

إن هناك ما آما . في ما يتعلق بمتاعبها في داخل أمريكا وفي العراق إلى تأآيد وجودها وأهميتها
يشير، بحسب تقرير سيمور هرش األخير، إلى أن القيادات العسكرية األمريكية الحالية في 

قد هددت باالستقالة إذا ما قرر الرئيس األمريكي المضي قدمًا في ) وزارة الدفاع(البنتاغون 
ل أخذت تتضاءل بعد فش) المشهد(آما أن احتماالت هذا الخيار . توجيه ضربة جوية إليران

اسرائيل في حربها على لبنان، آما تشير المفاوضات الجارية بين االتحاد األوروبي والحكومة 
 هي أرجح على احتماالت "الصفقة" إلى أن احتماالت )2006سبتمبر /أيلول(األوروبية حاليًا 

  ".الضربة"
 يمكن أن يتم. تحرير المدن الرئيسية من قبل المقاومة العراقية:  الخيار الخامس-5

نتيجة رفض اإلدارة األمريكية سحب قواتها من العراق وازدياد خسائرها، وانهيار العملية 
 المدن الرئيسية من )تحرير (السياسية، أن تتبنى المقاومة الوطنية العراقية سياسة استرجاع

وقد قامت . وتحرير المدن الرئيسية تباعًا" الجيش العراقي"سيطرة القوات األمريكية وما يسمى 
) الموصل وتكريت والرمادي والفلوجة وحديثة وبغداد وبعقوبة(لمقاومة العراقية في مدن مختلفة ا

على و. بتجربة احتالل هذه المدن لفترة قصيرة ثم االنسحاب منها، تمهيدًا لتحريرها في المستقبل
جبر  أن السيطرة العسكرية للمقاومة على بغداد والمدن الرئيسية األخرى يمكن أن ت منرغمال

ؤدي إلى هروب أقسام مهمة من قطعات الجيش تالقوات األمريكية على االنسحاب، وأن 
والشرطة التي شّكلها االحتالل، وهو ما يحصل حاليًا على نطاق ضيق آما أشير إلى ذلك سابقًا، 
إال أنه هناك مخاوف حقيقية من عدم اتفاق األطراف الرئيسة للمقاومة على مرحلة ما بعد تحرير 

ن لعدد منها ايديولوجيات مختلفة ال تشكل إ، حيث  والسيطرة على الحكم في العراقدن الرئيسةالم
 وفي  ولكنها قد تشكل عقبة رئيسية في إدارة المدن المحررة في مرحلة التحريراآلن خالفًا بينها

م  مخاوف يجب عد وهي، واإلجراءات والقوانين واألنظمة التي ستطبق عليهاما بعد، العراق في

                                                 
   .Peter Symonds, " Is the US Planning a Coup in Iraq?," New York Times, 16/8/2006: انظر في هذا المعنى 41
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عقد صفقة مع سوريا وإيران والسعودية ومصر واألردن حول :  الخيار السادس-6
ات المتحدة بعقد صفقة مع هذه األطراف العربية،  بأن تقوم الوالي، وهو احتمال ضعيف،العراق

اللتين لم  مصر واألردن ما خال، 5 اإليرانية– أثناء الحرب العراقية 1986على غرار ما تم عام 
  . داخل تلك الصفقةتكونا

، بأن تشكل 1986ويمكن أن تأخذ هذه الصفقة السمات الرئيسية التي أخذتها صفقة عام 
ة، يكون لسوريا رأي أساسي في تشكيلها، وأن يتولى الجيش السوري حكومة عراقية غير إسالمي

إشغال الفراغ الذي سيترآه انسحاب القوات ) 1986آان للجيش السعودي دور في صفقة عام (
، سيكون مقبوًال إلى حد ما بإيرانبخاصة أن الجيش السوري، وبسبب عالقة سوريا واألمريكية، 

ولكن احتماالت هذا المشهد ضعيفة النجاح في الوقت . فسهافي وسط وجنوب العراق ومن إيران ن
الحاضر، حيث يتطلب ذلك تغييرًا جذريًا في السياسة األمريكية تجاه سوريا وإيران، وهو ما ال 

  .يبدو آبير االحتمال
 
 ـ ولذلك يعتقد بأن الخيار األول سيكون أفضل الخيارات العقالنية المتاحة للواليات 7

. من مصلحتها بعد فشلها في العراقالمتحدة انطالقًا
  

  المبادرة: ثامنًا
 

تجاه هذا الوضع ومن أجل التحضير للخيار األول، بذلت محاولة لمعالجة هذا الوضع، 
.وإلنقاذ العراق وإيجاد نوع من حفظ ماء الوجه للواليات المتحدة

رير، استغرق لقد عملنا في مرآز دراسات الوحدة العربية على برنامج للعراق بعد التح
 2005يوليو /، ثم عقد مؤتمر ـ وصفناه بأنه ندوة ـ في نهاية شهر تموز2005تقريبًا آل عام 

 العراق، ثلثاهم من  ممن هم ضد احتالل من العراقيين من مختلف الميول السياسية108بحضور 
تهم وقد ناقشوا هذه البرامج، وعلى أساس مناقش. عراقيي الداخل، والثلث من خارج العراق

وتعقيباتهم وضعنا هذا البرنامج في صيغته النهائية آبرنامج يمكن أن تتبناه المقاومة العراقية 
وقد نشر هذا . والقوى السياسية العراقية الرافضة لالحتالل آجزء من مبادرة سأشير إليها الحقًا

وع قانون وهذا البرنامج يتضمن مشروع دستور جديد ومشر. 42البرنامج بالعربية واإلنكليزية
المفوضية العليا لالنتخابات، ومشروع القانون المتعلق بالجمعيات األهلية واألحزاب السياسية، 
وإعادة بناء العراق وصناعة النفط وسياسته في العراق، والتعويضات المالية المفروضة على 

.العراق، واإلعالم في العراق، وإعادة بناء الجيش، والمسألة الكردية
ى هذا واستعدادًا الحتمال توقع فشل العملية السياسية، فإننا أطلقنا مبادرة من باإلضافة إل

أجل حل األزمة الراهنة، وهي مبادرة يمكن أن تستفيد منها وتتبناها المقاومة الوطنية العراقية 
وأرفق طيًا النص الكامل لهذه المبادرة، وينبغي . والقوى السياسية األخرى المعارضة لالحتالل

. إليها في عالقتها بالبرنامج الذي أشرت إليهالنظر
وهذه المبادرة تحتاج من الواليات المتحدة إلى التسليم باالنسحاب الكامل من العراق 
خالل فترة زمنية محددة، ال تزيد عن ستة أشهر وأن ال تقيم أي قواعد عسكرية دائمة في العراق، 
                                                 

دي   5 ر ال ى بحث     حول هذا الموضوع، انظر مداخلة خي ة، "ن حسيب عل ى   " إدارة األزم دمت إل ة ق ى     : ورق داعياتها عل يج وت أزمة الخل
ة                    : الوطن العربي  ز دراسات الوحدة العربي ا مرآ ة التي نظمه دوة الفكري روت  (أوراق عمل ومناقشات الن مرآز دراسات الوحدة      : بي

  .230-229، ص )1991العربية، 
الدستور ـ قانون االنتخاب ـ قانون األحزاب ـ إعادة البناء ـ النفط ـ اإلعالم ـ : الحتاللبرنامج لمستقبل العراق بعد إنهاء ا:  انظر 42

، )2005المرآز، : بيروت (»مستقبل العراق«أعمال ندوة مرآز دراسات الوحدة العربية حول : الجيش ـ القضية الكردية ـ التعويضات
 ,Planning Iraq's Future: A Detailed Project to Rebuild Post-liberation Iraq: وقد نشر باإلنكليزية تحت عنوان

edited by Khair El-Din Haseeb (Beirut: Centre for Arab Unity Studies, 2006).  
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أما المقاومة اآلن، وهذا ما لم يرد في تقارير أنتوني آوردسمان أو تقارير مجموعة 
 للقوات األزمات الدولية، فإضافة إلى العمليات التي تقوم بها، هناك قسم خاص بمثابة قيادة عامة

. لم األمور بعد انسحاب األمريكيين من العراقتسالمسلحة العراقية تعد الجيش العراقي الذي سي
والمبادرة تتضمن . وهناك في المبادرة تفاصيل حول آيفية التعامل مع األطراف المختلفة

مقدمة ألمريكا بأن تعامل بعد االنسحاب في ما يتعلق بمشاريع إعادة اإلعمار في » جزرة«
دون أي تحيز من العراق وأي مقاوالت موجودة معاملة متساوية مع األطراف الدولية األخرى 

لرئيس صدام حسين وبعض معاونيه، ل حاليًا تجريوفي ما يتعلق بالمحاآمة التي . ضدها
 14 حتى اآلن، أي بعد ثورة 1958فالمبادرة تطرح أن آل المخالفات التي تمت من عام 

 آان نوع هذه  خاصة، وآل من عنده شكاوى أيًاتحقيقأ بشأنها لجنة ، ينش1958يوليو /تموز
وهذه اللجنة تقوم بإجراء التحقيق . الجرائم سياسية أو غيرها، يقدم الشكاوى إلى هذه اللجنة

الالزم، وبعد أن يتم انتخاب برلمان في نهاية السنة الثانية، يحدد هذا البرلمان آيفية التعامل مع 
على عن  يتعامل معها على طريقة جنوب أفريقيا أو طريقة شمال إيرلندا أو هذه الجرائم، وهل

.طريقة لبنان أو أية طريقة أخرى يقررها في هذا الشأن
 نقطة في المبادرة، وهي مطروحة شرط 21هذه هي عمومًا النقاط الرئيسية، وهي في 

فما هي حظوظ هذه المبادرة؟. أن تؤخذ آكل متكامل
س أمام اإلدارة األمريكية سوى الخروج من العراق بأقل خسارة ممكنة، إنني أعتقد أنه لي

وقد تتساءلون لماذا اهتمام مرآز دراسات الوحدة العربية واهتمامي أنا بالعراق؟ األمر الوحيد 
الذي أتفق فيه مع ما قالته آوندوليزا رايس في خالل الفترة األخيرة، هو أن العراق مهم ليس 

ولذلك فإن اهتمامي بالعراق هو اهتمام بقضية .  ولكنه مهم للنظام العالمي آكلللعالم العربي فقط،
قد تجدونني متفائًال، وأنا متفائل أآثر من أي وقت مضى، وأعتقد أن العراق . المرآز المحورية

سيشهد بداية نهاية االمبراطورية األمريكية، وسيعقب تحرير العراق زلزال في المنطقة العربية 
 شاء اهللا نلتقي بعد سنة أو أآثر، ونرى إلى أي حد ستكون هذه التوقعات في محلها أم وإن. آلها

ال؟ وآل ما أستطيع أن أقوله إن آل آلمة ذآرتها هي نتيجة قناعة خاصة، ولم أحاول أبدًا أن 
أخفي أثناء آالمي بعض الحقيقة وأعطي نصف الحقيقة، ولكن ما قلته هو نتيجة قناعتي ونتيجة 

. قد أآون مخطئًا في تحليالتي وفي استنتاجاتي لكن هذه هي قناعاتي. ت المتوافرة لدّيالمعلوما
.وآأي باحث آخر، فإن المستقبل سيبّين إذا آانت هذه التحليالت والتوقعات في مكانها أم ال

ربما تتساءلون ما هي فرص هذه المبادرة لتحظى بالقبول أو لتتعاطى معها اإلدارة 
ه المبادرة والبرنامج المصاحب لها قد أعدا ـ آما قلت ـ بالتشاور مع أوسع قدر األمريكية؟ إن هذ

آاستعداد لمرحلة ما ممكن من األطراف والجماعات السياسية الرئيسية المعارضة لالحتالل، و
ونحن نعرف أن الواليات المتحدة لن تأتي اآلن لتجلس إلى طاولة . إخفاق العملية السياسية بعد

عنذئذ ستبحث عن . نما سيحدث هذا بعد أن تكون قد اقتنعت بفشل العلمية السياسيةالمفاوضات، إ
ونحن نعتقد . حل آخر للخروج من العراق، وعن طريقة للخروج من المستنقع الذي تجد نفسها فيه
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إلدارة األمريكية قدرًا ما ينقذ ماء الوجه، فإذا لم يكن هذا اهذه مبادرة سلمية تعطي 
اية إلى أسلوب تحرير المدن، وتحرير مقبوًال، فإن المقاومة ستستمر، وأعتقد أنها ستلجأ في النه

.مدينة بعد أخرى، بما في ذلك بغداد، وسُتجبر القوات األمريكية على المغادرة
إنني آلمل ألجل العراق والشعب العراقي، وألجل أرواح األمريكيين أيضًا، أن تسترد الواليات 

.أ التفاوض على هذه المبادرةالمتحدة عقالنيتها ـ ما إن تقتنع بفشل العملية السياسية ـ وأن تبد
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  "المبادرة"نص 
خير الدين حسيب بالتشاور مع القوى السياسية العراقية الفاعلة في مناهضة .  التي أطلقها د

  .االحتالل
  

دون أية شروط ووضع جدول من  قراره االنسحاب من العراق آليًا و إعالن الجانب األمريكي-1
ويتم بعد االتفاق إعالن انسحاب .  أشهر آحد أقصىزمني قصير لذلك ال تزيد مدته عن ستة

 المدن العراقية إلى قواعد عسكرية محددة ريكية وقوات االحتالل األخرى من جميعالقوات األم
ومؤقتة يتفق عليها مع الحكومة الجديدة، وال يكون لهذه القوات أي دور أمني أو عسكري خالل 

األمريكية وقوات االحتالل األخرى من تلك القواعد الفترة الزمنية النسحابها، وتنسحب القوات 
  .في نهاية مدة الستة أشهر آحد أقصى

  
 تعلن المقاومة الوطنية العراقية وقفًا إلطالق النار، مع اإلبقاء على سالحها، إلى حين االنتهاء -2

وقوات االحتالل األخرى   .آليًامن انسحاب القوات األمريكية 
  
 مجلس األمن وبضمانته، وبالتشاور مع المقاومة الوطنية العراقية  يتم االتفاق، من خالل-3

والقوى الوطنية السياسية التي لم تتعاون مع االحتالل، على اختيار رئيس وزراء للعراق، لفترة 
انتقالية ال تزيد عن سنتين، ويفوض صالحية اختيار وزارة عراقية بالتشاور غير الملزم مع ممثل 

عراق، من التكنوقراط ومن عناصر حيادية وغير حزبية، ويلتزم رئيس لألمم المتحدة في ال
آما يخول . الوزراء والوزراء عدم الترشح ألية انتخابات قادمة، والتي سيشار إليها فيما بعد

رئيس الوزراء بالتشاور غير الملزم مع ممثل األمم المتحدة، إعفاء أي وزير من مسؤوليته 
وتخول هذه الوزارة، خالل الفترة االنتقالية، .  والظروفوإضافة وزراء جدد حسب الحاجة

الصالحيات التشريعية والتنفيذية والمالية الالزمة لتنفيذ واجباتها، آما يحق لها إعادة النظر، 
بإلغاء أو تعديل، جميع القوانين واألنظمة واألوامر الصادرة منذ احتالل العراق حتى تاريخ 

  .نظمة وتعليمات صادرة قبل االحتاللاالتفاق، وآذلك أية قوانين وأ
  
  . يلتزم مجلس األمن الدولي المحافظة على استقالل العراق وسيادته ووحدة أراضيه-4
  
 والقوى الوطنية الرئيسة  تبدأ الوزارة الجديدة فورًا وبالتشاور مع المقاومة الوطنية العراقية-5

 األمنية األخرى، حسب األسس  بإعادة تشكيل الجيش العراقي والقوىالمعارضة لالحتالل
ويتم تزويد الجيش والقوى األمنية األخرى بأحدث األسلحة المختلفة . والمعايير التي تراها مناسبة

آما يتم حل جميع الميليشيات الموجودة في . التي تحتاجها ومن المصادر التي تراها مناسبة
  .العراق بالطريقة التي تحددها الحكومة

  
ائل المقاومة الوطنية العراقية، الملتزمة وقف إطالق النار، خالل مدة ال  يتم حل جميع فص-6

انسحاب جميع القوات األمريكية والقوات األخرى حال تزيد عن ستة أشهر من تاريخ هذا االتفاق 
  .من العراق آليًا، وبعد إعادة تشكيل الحد األدنى من الجيش العراقي والقوى األمنية األخرى

  
يش والقوى األمنية األخرى الجديدة بالتدخل في السياسة وممارسة العمل  ال يسمح للج-7

الحزبي، وتكون تابعًة للقيادة السياسية للحكومة الجديدة آما تمنع منعًا باتًا جميع األحزاب والقوى 
السياسية األخرى في العراق أن تعمل حزبيًا وسياسيًا داخل مؤسسة الجيش والقوى األمنية 

  .راقاألخرى في الع
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 للحكومة العراقية، وبالتشاور غير الملزم مع األمين العام لألمم المتحدة والمقاومة الوطنية -8
 التي لم تحرض أو تسّهل العراقية، الحق باستدعاء قوات عربية محدودة من بعض الدول العربية

  . ة ألغراض حفظ السالم وبالحجم وللمدة التي تقررها الحكومة العراقياحتالل العراق،
  
  : تقوم الحكومة الجديدة بما يلي، إضافة إلى ما ذآر أعاله-9
شخصًا من القوى السياسية والشخصيات والكفاءات ) 150-100( اختيار مجلس استشاري من -أ

العراقية التي لم تتعاون سياسيًا مع االحتالل، وتكون اجتماعاتها ومداوالتها مغلقة وال يعلن عن 
  . مناقشاتها

 يسمى بالدستور الذي تم إعداده تحت االحتالل والذي تم تزوير االستفتاء عليه  يعتبر ما-ب
في )  وآذلك في محافظات المثنى والديوانية وذي قار نينوى–خاصة في محافظة الموصل بو(

 والذي تم إسقاطه برفضه من ثلثي الناخبين في ثالث محافظات ملغى الفتقاده 15/10/2005
  .راءات التي تمت استنادًا إليه اإلجالشرعية وتلغى جميع

ال تزيد عن سنة من تاريخ تنفيذ هذا االتفاق بإعداد قانون لالنتخابات، خالل مدٍة  أن تقوم -ج
لنواب والشيوخ مستفيدة من مسودة  لكٍل من مجلسي ا انتخابًاتجريوقانون لألحزاب، وأن 

دون من   6)2005 يوليو/وزتم" (مستقبل العراق"الدستور المؤقت المعد في ندوة بيروت حول 
  .أن تكون ملزمة به حصرًا، بالتشاور مع عدد آبير من العراقيين في داخل العراق وخارجه

 أن تتم االنتخابات خالل السنة الثانية من الفترة االنتقالية، وتحت إشراف األمم المتحدة -د
ن ومنظمة العفو الدولية والجامعة العربية واالتحاد األوروبي والمنظمة العربية لحقوق اإلنسا

والمنظمات الدولية والعربية األخرى، لضمان حريتها ونزاهتها وشفافيتها، وعلى أساس القوائم 
 – 9(النسبية وعلى أساس المحافظة، آما هو وارد في مسودة الدستور المشار إليها في الفقرة 

  ).ج
  

 النفطية التي تم االتفاق عليها في ندوة  تلتزم الحكومة الجديدة خالل الفترة االنتقالية بالسياسة-10
بيروت، وتعتبر جميع االتفاقات النفطية التي تمت خالل فترة االحتالل ملغاة شرعيًا لمخالفتها 

، آما تعتبر جميع االتفاقات التي عقدها الحزب 1456 و1483قرارات مجلس األمن رقم 
 وآذلك 2003 – 1991خالل الفترة الديمقراطي الكردستاني وحزب االتحاد الوطني الكردستاني 

 من اتفاقات أثناء االحتالل مع شرآات أجنبية الآتشاف وتطوير اإلنتاج النفطي في آل ما عقد
محافظات السليمانية وأربيل ودهوك غير قانونية وملغاة، وتطلب من تلك الشرآات إيقاف أية 

نونية داخل وخارج العراق عمليات لها في تلك المحافظات، آما ستكون خاضعة للمالحقة القا
  .على تعاقدها مع جهات عراقية غير شرعية الستثمار النفط في تلك المحافظات

  
 العقوبات على جميع أن يقوم مجلس األمن، بدعم ومبادرة من الواليات المتحدة، بإلغاء -11

بما في ذلك العراق والتي اتخذها مجلس األمن بعد اجتياح العراق للكويت، والتي لم تلغ سابقًا، 
 عوائد النفط العراقي المصدر ولمدة غير محددة، وأن يفرج مجلس منإيقاف أية استقطاعات 

  .األمن عن أي أرصدة مجمدة للعراق
  

 أن تقدم الواليات المتحدة والمملكة المتحدة مساعدات مالية على شكل منح، ال تقل عن -12
ن الثانية، تدفع على شكل منح، وتوضع خمسين مليار دوالر من األولى وعشرين مليار دوالر م

خالل مدة ال تزيد آحد أقصى عن ستة أشهر من تاريخ االتفاق تحت تصرف الحكومة العراقية 
 عن الخسارة واألضرار التي لحقت بالعراق جل إعادة إعمار العراق، وللتعويضالجديدة، من أ

شروع وهي أقل من النفقات  البريطاني غير الم–دولة وشعبًا من جراء االحتالل األمريكي 
                                                 

نفط ـ اإلعالم ـ الجيش             : برنامج لمستقبل العراق بعد إنهاء االحتالل  6 اء ـ ال انون األحزاب ـ إعادة البن  ـ  الدستور ـ قانون االنتخاب ـ ق
  .»مستقبل العراق«أعمال ندوة مرآز دراسات الوحدة العربية حول : القضية الكردية ـ التعويضات
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دة دستور  الفترة االنتقالية، مسّو يضع البرلمان العراقي المنتخب خالل السنة الثانية من-13

وحتى يتم . دة دستور ندوة بيروت، ثم يعرض على استفتاء شعبي عام إلقرارهمستفيدًا من مسّو
دة الدستور التي أعدتها ندوة بيروت آدستور مؤقت إقرار الدستور، تعتمد الحكومة الجديدة مسّو

  .ينتهي مفعوله بإقرار الدستور الدائم
  

ان العراقي المنتخب باختيار رئيس للجمهورية حسب الدستور الذي سيتم إقراره  يقوم البرلم-14
  .في االستفتاء الشعبي

  
ما هو وارد في مسودة الدستور الذي  حسبب تتعامل الحكومة الجديدة مع القضية الكردية -15

  .أقرته ندوة بيروت والمشار إليه سابقًا
  

عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية واألمنية  لحكومتان األمريكية والبريطانية تلتزم ا-16
  .بشكل مباشر أو غير مباشر

  
 تلتزم الحكومة العراقية الجديدة عدم تطوير أسلحة دمار شامل في العراق، على أن ال يحول -17

  .ذلك دون حق العراق في استخدام التكنولوجيا النووية ألغراض سلمية حسب القوانين الدولية
  

كومة العراقية الجديدة آذلك بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى استعمال القوة في  تلتزم الح-18
أية خالفات بينها وبين الدول العربية األخرى والدول المجاورة غير العربية والتي حّرضت أو 

ما عدا حاالت الدفاع عن النفس وفي  ساعدت أو ساهمت في احتالل العراق بشكل أو آخر، في
  . مم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربيةحدود ميثاق األ

  
 تشكل الحكومة العراقية الجديدة لجنة قضائية عراقية مستقلة، مع االستفادة من الكفاءات -19

القانونية العراقية والدولية المحايدة، للتحقيق في جميع الشكاوى عن قضايا ارتكاب جرائم وانتهاآات 
 االحتالل وإرهاب الدولة وأعمال الخطف والقتل على الهوية لحقوق اإلنسان في العراق والتواطؤ مع

 وحتى مغادرة قوات االحتالل 1958 تموز 14 الجرائم منذ ما بعد ثورة واالبتزاز وغيرها من
لعراق، وتتولى لجنة التحقيق جمع المعلومات عن جميع هذه الجرائم، ويتولى البرلمان المنتخب ا

  .لتجارب العالمية في التعامل مع هذه الجرائم ضوء افيتحديد طريقة البت فيها، 
  

 بعد االتفاق وبعد تنفيذ الجانبين األمريكي والبريطاني ما جاء في الفقرات السابقة، تتعامل -20
الحكومة العراقية الجديدة مع جميع الشرآات والمؤسسات األمريكية والبريطانية في قضايا إعادة 

من م المساواة مع الشرآات والمؤسسات األخرى العالمية وإعمار العراق واستثمار النفط على قد
دون أي تحيز سياسي ضدها، وعلى أساس السياسة النفطية وبرنامج إعادة اإلعمار المقرر من 

  .الحكومة العراقية الجديدة
  

. يعتبر هذا العرض آًال متكامًال وغير قابل لالنتقاء-21
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