
 كيف أدار الكونغرس حرب العراق ؟
 
 

حيِت عبد ادلبدي  
 

 2008مع تصوت رللس النواب األمريكي ىذا األسبوع لصاحل قرار ديهل الرئيس جورج بوش حىت هناية أغسطس 
لسحب القوات األمريكية من العراق، يكون الكونغرس أختذ أكثر القرارات دراماتيكية فيما يتعلق ابحلرب على 

لكن . 2003صالحية شن احلرب ضد العراق ُب بداايت " جورج بوش"راره ختويل الرئيس نفسو العراق بعد ق
ويتعُت سحب كل القوات ادلقاتلة األمريكية من . الرئيس انتقد القرار بشدة وىدد ابستخدام حق الفيتو لنقضو

. 212صوات مقابل  218العراق مع هناية ادلهلة، حسب القرار الذي ًب التصويت عليو بـ
 

مستشار األمن  Stephen Hadleyعشية الذكرى الرابعة لبدء احلرب ُب العراق وصف ستيفن ىاديل 
جهود أعضاء الكونغرس من الدديقراطيُت بتحديد جدول  CNNالقومي األمريكي ُب مقابلة مع شبكة أخبار 

أبهنا ردبا تفشل اجلهود اليت  زمٍت النسحاب القوات األمريكية من العراق وإهناء احلرب اليت بدأت قبل أربع سنوات
. تقوم هبا القوات العسكرية األمريكية، وتًتك العراق مرتعا ومالذا لإلرىاب الدويل

 
مارس ُب الذكرى الرابعة للحرب، طالب  19ومن البيت األبيض وُب كلمة سلتصرة ألقاىا الرئيس بوش يوم االثنُت 

دم االصلرار وراء مغرايت مغادرة العراق وعودة اجلنود إىل األمريكيُت من ادلشرعُت وغَتىم ابلتزود ابلصرب وع
وكان الرئيس بوش قد اهتم األغلبية الدديقراطية ُب الكونغرس مؤخرا ابلسعي إىل االنقضاض على . دايرىم

.  صالحيات القائد األعلى للقوات ادلسلحة وزلاولة إدارة احلرب من الكونغرس
 

ادلعركة الراىنة حول اجلدول الزمٍت  
تصرحيات قاطٍت البيت األبيض واليت اتسمت منذ سيطرة الدديقراطيُت ُب نوفمرب ادلاضي على رللسي الشيوخ 
والنواب ابلتواضع، أتٌب وسط حرب أخرى مستعرة ُب الكونغرس بدأت منذ الشهور األوىل اليت أعقبت غزو 

ارتو خالل السنوات األربع األخَتة، وقد العراق، وازداد اشتعاذلا دبرور الوقت مع كل أخفاق واجو سياسة بوش وإد
مارس ابلتصويت األسبوع ادلاضي على قرار ُب رللس الشيوخ يطالب  16بلغت ىذه احلرب ذروهتا يوم اجلمعة 

، لكن مشروع 2008للمرة األوىل بتحديد جدول زمٍت النسحاب القوات األمريكية من العراق حبلول مارس 
سيناتور  50سيناتور لصاحلو، بينما صوت  48زمة ُب التصويت، حيث صوت القرار مل حيصل على األغلبية الال

. ضده



 
زعيم األقلية اجلمهورية ُب رللس الشيوخ، أعرب عن  Mitch McConnellالسيناتور ميتش ماكونيل 

الرئيس بوش كان أكثر . سعادتو بنتيجة التصويت قائال إن اجمللس قد وضع حدا لقرارات االنسحاب ادلتهورة
دة ورضا من ماكونيل عندما قال إن رللس الشيوخ قد رفض حبكمة كبَتة اليوم قرارا بوضع جدول زمٍت دلهمتنا سعا

وأننا . ُب العراق، مضيفا أننا إذا غادران العراق قبل إدتام ىذه ادلهمة، فإن عدوان لن يًتكنا بل سيالحقنا ىنا ُب وطننا
رئيس جلنة الشؤون  Joseph Bidenدديقراطي جو ابيدن أما السيناتور ال. لن نسمح مطلقا ذلذا أن حيدث

اخلارجية دبجلس الشيوخ، فلم خيف خيبة أملو من نتيجة التصويت معلقا ابلقول إهنا مسألة وقت فقط، وسيصل 
زمالؤان اجلمهوريون ُب اجمللس إىل نفس قناعتنا ولكن لألسف حىت حيُت ىذا الوقت سوف يزىق ادلزيد من أرواح 

.  األبرايء
 

أما ُب رللس النواب فقد صلح الدديقراطيون ُب دفع إحدى جلان اجمللس ادلعنية ابلنظر ُب ميزانية احلرب ُب العراق 
موعدا النسحاب القوات األمريكية  2008وأفغانستان بقبول اشًتاط دترير ادليزانية بتحديد هناية أغسطس من عام 

وُب ادلقابل، رفض الرئيس بوش . ابلفعل لصاحل القرارمارس  23و وقت صوت اجمللس ظهر اجلمعة . من العراق
وديكن للدديقراطيُت ُب الكونغرس نظراي ُب حالة استخدام الرئيس . القرار وأكد أنو سوف يستخدم الفيتو إللغائو

ليو من لصالحية الفيتو أن يعرقلوا دترير ادليزانية ، لكنهم أعلنوا مسبقا أهنم لن يلجئوا إىل ىذه اخلطوة دلا تنطوي ع
.  سلاطر ابلنسبة للقوات العسكرية ُب اخلارج وابلنسبة لسمعة الدديقراطيُت ُب الداخل

 
أىم ادلعارك ُب الكونغرس خالل السنوات األربع ادلاضية  

يرصد تقرير واشنطن ُب السطور التالية أىم القضااي وادلعارك اليت شهدهتا أروقة الكونغرس حول العراق سواء كانت 
: ستماع أو اجتماعات جلان أو ُب سياق عمليات التصويتُب جلسات ا

 
تعُت خليل زاد سفَتا ُب العراق 

 7على ىامش جلسة استماع جلنة العالقات اخلارجية دبجلس الشيوخ األمريكي اليت عقدت يوم الثالاثء ادلاضي 
العراق قال السيناتور العتماد زدلاى خليل زاد ادلرشح كسفَت للوالايت ادلتحدة لدى  2005( حزيران)يونيو 

الذي كان عائدا للتو من زايرة العراق ذكر أن حدوث ذلك األمل ـ ( دديقراطي من والية ديالور)جوزيف ابيدن 
إذا دتكنت من الذىاب إىل العراق وحتقيق اجلدول الزمٍت " وقال ابيدن خلليل زاد ". معجزة"كتابة الدستورـ قد يعد 

".  ائزة نوبل للسالمفاان سوف أرشحك لنيل ج( احملدد)



وذكر ابيدن عن حصيلة زايرتو للعراق إن ادلسئولُت العسكريُت األمريكيُت ىناك اشتكوا لو من قلة عدد اإلفراد ُب 
القوات األمريكية ادلتواجدة ُب العراق ومن بطء تدريب قوات أمن عراقية قادرة على تسلم ادلهمة األمنية من 

. األمريكيُت
 

اجللسة إن ادلساندة اإلقليمية ألمن العراق وإعادة اإلعمار فيو أمر حيوي، وإن عدم قيام  وقال خليل زاد خالل
بعض الدول العربية إبرسال سفراء ذلا إىل بغداد أو العفو عن ديون العراق خالل فًتة الرئيس السابق صدام حسُت 

فإهنم ُب رأيي يستطيعون أن يقوموا بفعل فيما يتعلق ابلدول اليت تعد من أصدقائنا : "وقال". يثَت اإلزعاج"ىو أمر 
."  وأان أحثهم على إرسال سفرائهم.. ادلزيد لدعم ادلرحلة االنتقالية ُب العراق عن طريق دتثيلهم السياسي

 
وقد كانت اجللسة بشكل عام تذكَتا ابألوضاع غَت ادلستقرة ُب العراق والتحدايت اليت سيواجهها خليل زاد بكونو 

وسوف تتم عملية اعتمادىم سالسة دون اعًتاض يذكر من جانب الدديقراطيُت أو . ادلتحدة ىناكسفَتا للوالايت 
. غَتىم

 
وأشار السيناتور لوغار رئيس اللجنة ُب معرض وصفو إلمهال قضية إعادة اإلعمار وإعطاء أغلب االىتمام لألمن 

األمريكية للعراق ـ أغلبها ُب مشروعات  مليار دوالر ـ ىو حجم ادلعونة 21مليار دوالر من رلموع  7.5إىل صرف 
.  األمن ال مشروعات األعمار أو التنمية

 
اجلنرال أيب زيد يؤكد أن التمرد مل يضعف 

ـ يوما حافال بشهادات كبار مسئويل القرار  2005( حزيران)يونيو 23شهد الكونغرس يوم اخلميس ادلاضي ـ 
عقدهتما جلنتا القوات العسكرية ُب كل من رللسي ( ساعات 8ضلو ) وَب جلستُت مطولتُت . العسكري ُب العراق

الشيوخ والنواب رفض دوانلد رامسفيلد وزير الدفاع األمريكي حتديد جدول زمٍت لسحب القوات األمريكية من 
وأكد رامسفيلد على أن أمريكا مل ". طوق صلاة لإلرىابيُت" العراق واصفا أن خطوة مثل تلك من شأهنا أن تقدم

اليت تشرف على القوات األمريكية ُب )إال أن اجلنرال جون أىب زيد قائد القيادة ادلركزية . حلرب ُب العراقختسر ا
. أقر أبن عمليات التمرد مل تضعف وأن ىناك تدفقا دلقاتلُت أجانب ـ وأبعداد كبَتة ـ إىل العراق( الشرق األوسط 

أبن ما يقولو اجلنرال ىو عكس ما أكده انئب ( ة ميتشغاندديقراطي من والي) وعندما واجهو السيناتور كارل ليفن 
اكتفى اجلنرال أىب زيد ". ُب النزع األخَت" الرئيس ديك تشيٌت منذ أايم عندما قال أبن عمليات التمرد ابتت 

. ابلقول ـ لقد أعطيت وجهة نظري حول موقفنا احلايل
 

سخونة صيف العراق تطيل خريف واشنطن 



. الساخن ُب العراق سوف يطول بسخونتو خريف واشنطن 2005ا أن يكون صيف عام أغلب ادلراقبُت توقعو
بل أمرا أمريكيا ديس حياة األمريكي  -سياسيا وعسكراي-واجلديد ىنا أن ادللف العراقي مل يعد فقط أمرا واشنطونيا

ديث عن إمكانية عودة وذلك مع تزايد سقوط القتلى من اجلنود األمريكيُت وكثرة احل. العادي ُب سلتلف الوالايت
وقد تضاربت الرواايت حول عدم تطابق ادلواقف والتوجهات بُت . القوات أو البدء ُب سحبها مع بداية العام القادم

ومن ىنا جاء حرص أعضاء الكونغرس على إعالن . القيادة السياسية من جهة والقيادة العسكرية من جهة أخرى
ا ستساعدىم ُب إاثرة األمر من جديد ومن ٍب دعوا إيل عقد جلسات اىتمامهم ُب معرفة وحصر احلقائق ألنو

. استماع دلعرفة ما ىو حقيقي وما ىو جدل سياسي
 

ادلراىنة على الدستور اجلديد ُب العراق 
وزير إلفادة  2005استمعت جلنة القوات ادلسلحة ُب رللس الشيوخ األمَتكي ُب األسبوع األخَت من شهر أكتوبر 

الدفاع دوانلد رامسفليد، ورئيس ىيئة األركان ادلشًتكة ادلنصرف اجلنرال ريتشارد مايرز عالوة على قائد القيادة 
الوسطي األمَتكية اجلنرال جون أيب زيد، وقائد القوات ادلتعددة اجلنسيات ُب العراق اجلنرال جورج كاسي بشأن 

عضو اللجنة عن أملو ُب أن دتهد مسودة الدستور العراقي لوحدة وأعرب كارل ليفُت . األوضاع األمنية ُب العراق
البالد، وأشار خالل اجللسة إىل ضرورة وضع جدول زمٍت النسحاب القوات األمَتكية من العراق إن مل يتوصل 

اق كما حازت مسألة مشاركة السنة ُب العملية السياسية ُب العر. العراقيون إىل اتفاق سياسي ُب هناية ىذا العام
. على اىتمام ادلشاركُت ُب اجللسة، وأاثرت معارضتهم دلسودة الدستور سلاوفهم

 
إال أن اجلنرال أيب زيد أشار إىل رغبة بعض فصائل السنة ُب ادلشاركة ابنتخاابت اجلمعية الوطنية القادمة، شلا يعٍت 

ُب العراق ستشهد مزيدا من  وأكد وزير الدفاع رامسفيلد أن األوضاع. أهنا ستنخرط بصورة أكرب ُب احلكومة
االستقرار بعد انتخاب حكومة دائمة ألربع سنوات، وقال إن الوزارات ستتمكن عندئذ من القيام دبهامها بصورة 

وأعرب اجلنرال جورج كاسي عن اعتقاده أن وتَتة أعمال العنف ستتزايد ُب العراق ُب . أفضل ودون اضطراابت
وقال . لسة االستماع أنو ًب إحراز بعض التقدم خاصة ُب تدريب القوات العراقيةإال أنو أكد ُب ج. ادلرحلة ادلقبلة

. إن قوات التحالف تعمل مع القوات العراقية لدحر ادلسلحُت ُب أماكن سلتلفة من العراق
 

الشيوخ الدديقراطيون يستعرضون عضالهتم ويغلقون اجمللس 
بعرض قوة ُب رللس  2005ية الثالاثء ادلاضي ُب أول نوفمرب ُب مناورة بردلانية فريدة، قامت ادلعارضة الدديقراط

الشيوخ األمريكي إلعادة العراق إىل صلب اجلدل السياسي عرب ادلطالبة بنقاش اندر جرى ُب جلسة مغلقة حول 
والية )من قبل استخبارات إدارة الرئيس جورج بوش، أاثر زعيم الدديقراطيُت ىاري ريد " تالعب"احتمال حصول 



مفاجأة بعدما أمر فجأة أن يواصل رللس الشيوخ نقاشاتو ُب جلسة مغلقة ُب أجراء استثنائي سلصص ( دانيفا
. للنقاشات ادلتعلقة ابألمن القومي

وىدفت مناورة الدديقراطيُت إىل بقاء اجلدل واستغالل ادلعارضة للحرب ُب العراق اليت يقل التأييد الشعيب ذلا مع 
ويلسون -ثر من ألفي قتيل ويًتافق مع تشكيك ُب صحة شنها اثر كشف قضية بليممرور الوقت بعدما أوقعت أك

وقال زعيم ادلعارضة ىاري ريد إن . رئيس مكتب انئب الرئيس. اليت أدت إىل توجيو التهم إىل سكوتر لييب
احلرب، جيب يستحقون حتقيقا كامال وموجبا حول الطريقة اليت قادت فيها إدارة بوش ىذا البلد إىل "األمريكيُت 

". احلصول على ردود على أسئلة أساسية السيما حول الطريقة اليت شكلت فيها ملفها من اجل احلرب ُب العراق
 

بعد عودهتم من العراق، أعضاء من الكونغرس ينادون ابالنسحاب 
 2006براير عاد ثالثة من أعضاء جلنة القوات ادلسلحة دبجلس النواب األمريكي من العراق بعد زايرة ُب شهر ف

وصرح النائب مايك دتبستون . دلدة ثالثة أايم تفقدوا خالذلا أوضاع القوات األمريكية ومشروعات إعادة اإلعمار
أنو منبهر "من والية مينيسوات، وىو من قدامي احملاربُت ُب حرب فيتنام وانل ميدالية شجاعة ُب تلك احلرب، 

وضمت ". أكثر قناعة بضرورة انسحاهبا من ىناك أبسرع ما ديكن ابألداء العسكري األمريكي ُب العراق، إال أنو
كالمها من والية )ىذه الزايرة ابإلضافة إىل النائب ادلذكور انئبُت رتهوريُت مها دانكان ىنًت وكُت كالفرت 

(. كاليفورنيا
 

العراق هتزم السيناتور ليربمان ُب انتخاابت الكونغرس التمهيدية 
ي جوزيف ليربمان احد أقطاب احلزب الدديقراطي ذتن أتييده للحرب على العراق غاليا، دفع السيناتور الدديقراط

انتخاابت احلزب الدديقراطي التمهيدية النتخاابت رللس الشيوخ أمام تيد المونت  2006خبسارتو ُب أغسطس 
ه لدي الناخب ُب والية ومل يستطيع ليربمان تدارك الصورة السلبية اليت انطبعت عن. أحد معارضي احلرب ُب العراق

. كونتيكت أبنو قريب الصلة من الرئيس بوش وسياستو اخلارجية
 

 2006العراق القضية األوىل ُب انتخاابت كونغرس 
اعتمادا على عدم الرضا الشعيب عن احلرب األمريكية ُب العراق، استعد كثَت من الدديقراطيُت إيل استغالل ىذا 

وعلي الرغم من أن العراق ال يشكل سوى مكون واحد من حقيبة قضااي . احلاليةلشن زتلة ضد اإلدارة األمريكية 
األمن القومي األمريكي اليت تضم األمن الداخلي للوالايت ادلتحدة واحلرب على اإلرىاب، ومكافحة االنتشار 

فا ثقيال على النووي خاصة إيران وكوراي الشمالية، إال أن رتيع ادلؤشرات توضح أن مسألة العراق سوف حتل ضي
. 2006سباق انتخاابت الكونغرس لعام 

 



العراق أكرب التحدايت اليت تواجو الكونغرس اجلديد 
ىناك شبو إرتاع بُت ادلراقبُت على أن احلرب ُب العراق وفشل إدارة الرئيس بوش ُب التعامل مع تطورات الوضع 

ومع ذلك . ريعية األخَتة لصاحل الدديقراطيُتىناك كانت أىم أسباب خسارة احلزب اجلمهوري ُب االنتخاابت التش
فمن ادلتوقع أن يظل ادللف العراقي أكرب التحدايت اليت ستواجو الكونغرس اجلديد ألسباب عدة ُب مقدمتها أن 

ادلسألة مل تعد أتييد احلرب أو معارضتها، بل أصبحت األزمة للجميع تتمثل ُب صعوبة إجياد حل سريع وآمن 
ومن انحية أخرى ومن خالل قراءة مواقف قادة احلزب الدديقراطي فيما يتعلق ابلسياسة اليت . للوضع ُب العراق

جيب إتباعها ُب العراق، صلد أن ىناك تباينا كبَتا يتفاوت بُت االنسحاب الفوري للقوات وزايدة عدد القوات، وىو 
. احلايلاألمر الذي من شأنو أن يزيد من صعوبة إجراء تغَتات رئيسية على السياسة 

 
استمرار لعبة القط والفأر بُت بوش والدديقراطيُت 

وُب سياق ادلعركة الدائرة بُت الكونغرس الذي يسيطر عليو أغلبية دديقراطية وإدارة الرئيس بوش حول خطتو 
اجلديدة ُب العراق، يسعى ادلشرعون الدديقراطيون إىل ختفيض ميزانية اإلنفاق العسكري اليت قدمها بوش الشهر 

 Kentالسيناتور الدديقراطي كنت كونراد  2007فرباير  27دلاضي إىل الكونغرس، فقد صرح اخلميس ا

Conrad  20رئيس جلنة ادليزانية دبجلس الشيوخ أن بعض أعضاء الكونغرس الدديقراطيُت يطالبون خبصم مبلغ 
وأضاف كونراد أن . مليار دوالر 142مليار دوالر من ادليزانية الكلية لإلنفاق العسكري ُب العراق والذي يقدر بـ 

. سوف يوافق على تقدير مكتب ادليزانية ابلكونغرس وليس على طلب إدارة الرئيس بوش
 

ومن جهة أخر تشهد أروقة الكونغرس خالفا بُت أعضائو من احلزب الدديقراطي حول مشروع قرار يلزم الرئيس 
وأكدت اننسي بيلوسي رئيسة رللس النواب . ة للقواتبوش ابلربط بُت اإلنفاق ُب العراق واالحتياجات الفعلي

ويعترب ىذا التطور خطوة أخرى ُب مسعى . األربعاء أنو ال يوجد موقف موحد للنواب الدديقراطيُت حول ادلشروع
. الدديقراطيُت لتقيد سلطات وصالحيات بوش ُب العراق

 
عقود البنتاغون ُب العراق معضلة أمام الكونغرس 

وكانت أخر تلك التبعات من نصيب . ى العراق ال تنتهي وغالبا ما تسبب حرجا لإلدارة األمريكيةتبعات احلرب عل
مليار  606.5طلبت إدارة بوش ذلا ىذا العام )وزارة الدفاع األمريكية، وىي أكرب وزارة ُب احلكومة الفيدرالية 

مليار دوالر  270واليت بلغت ، وذلك بسبب تضخم ميزانيتها ادلوجو للعراق، (2008دوالر دليزانية عام 
وإضافة إىل إنفاق كل تلك ادلبالغ على اخلدمات، . 2005خصصت خلدمات ونفقات وبضائع ُب السنة ادلالية 

أصبح من ادلالحظ أن ىناك حتوال كبَتا ُب أنواع عقود خدمات دعم القوات، وحجمها، وكذلك االفتقار إىل رقابة 



عظم ىذه العقود أصبحت دتنح دلصدر واحد وعلى أساس غَت تنافسي، صار وألن م. فعالة على إدارة تلك العقود
.  من الصعب اإلشراف عليها

 
اثنيا، ما . وىناك عدة أسباب أاثرت سلاوف ادلشرعُت بشأن عقود العراق، أوذلا تكلفة عقود الدعم اللوجسيت

من إسراف، وغش، وسوء  عرضتو العديد من اذليئات العامة وادلنظمات اخلاصة حول ما شاب تلك العقود
إعالن وزارة الدفاع األخَت عن استبدال العقد الثالث احلايل لربانمج التنمية : اثلثا. استعمال، وغياب الرقابة ادلالية

شلا أاثر حفيظة الكونغرس . ادلدنية للوجستيات بثالثة عقود جديدة على األقل لتشجيع ادلنافسة بُت ادلتعاقدين
ويقدم ىذا التقرير الذي أعده خدمة األحباث . جلسات استماع حول العقود ُب العراق ودعاه إلعالن خطط لعقد

بعقود )التابعة للكونغرس دراسة لعقود الدعم اللوجسيت خلدمات دعم القوات ُب العراق، واليت تعرف أيضا 
(.  اخلدمة
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