
ملخص البحث
تلعب العديد من العوامل املتنوعة اليت حتيط بأي نزاع عس���كري دوًرا كبرًيا يف حتديد مصري املعركة ملا »بعد 
احلرب«، واليت مل تأخذ اإلدارة األمريكية بأّي منها يف التخطيط ملرحلة ما بعد احتالل العراق عسكريًّا بالقّوة 

املدّمرة.

ورغم أن الواليات املّتحدة األمريكّية ُأعطيت يف اجملاالت الثالثة: العسكرّية، واالقتصادّية، والقّوة الناعمة ما 
مل ُتع���ط دول���ة أخرى على اإلطالق، فقد فش���لت يف العراق؛ ألنها اعتمدت على الق���وة وحدها، إضافة إىل غياب 
التصّور والتخطيط االس���راتيجي الواضح ملرحلة ما بعد صدام، واختاذ سلس���لة من القرارات اخلاطئة؛ كقانون 
اجتثاث البعث، وقانون حل اجليش العراقي، جبانب الفشل يف الوصول إىل إعادة اخلدمات األساسية، وسقوط 

الواليات املتحدة يف سجل حقوق اإلنسان سقوًطا ذريًعا.

ا يف إفش���ال املخطط األمريك���ي بعدما جنحت يف اس���تغالل نقاط الضعف  ولعب���ت املقاوم���ة العراقي���ة دوًرا مهمًّ
األمريكية بشكل ممتاز؛ إذ ال تزال واشنطن تقاتل عدوًّا يف العراق ال تعرف الكثري عنه، يف الوقت الذي تتمتع 
في���ه مجاعات املقاوم���ة بالثقة بالنفس، والتنظيم املرك���زّي القوي، مع اعتمادها على احلرب النفس���ية، وزيادة 

وعيها بدور الرأي العام. 

جبانب ذلك اتبعت املقاومة أساليب متطورة غري تقليدية يف حماربة األمريكيني؛ لدرجة دفعت العديد من اخلرباء 
يف وزارة الدف���اع األمريكي���ة إىل القول: إّنه »عندما تنتهي احلرب يف العراق س���تدرس وزارات الدفاع وحركات 

املقاومة يف العامل جتربة املقاومة العراقية«. 

وقد ظهرت معامل االنكسار األمريكي يف العراق واضحة، مع تصاعد حدة االستنزاف العسكري، والبشري، 
واالقتصادي واخلسائر الفادحة اليت ُمنيت بها الواليات املّتحدة على هذه األصعدة.

وتزامًنا مع الراجع األمريكي الواضح يف العراق وانعكاساته على العراق واملنطقة ومستقبل اهليمنة األمريكية، 
تعمل األوس���اط األمريكية حالًيا على دراس���ة واختبار أربعة س���يناريوهات رئيسية، تسعى من خالهلا إىل اهلروب 
م���ن املس���تنقع العراقي، وهي: تقس���يم العراق عمليًّا، أو االنس���حاب والتمركز على ختوم الع���راق، أو االنقالب 

العسكري، أو تعديل احملاصصة الطائفية والقومية العراقية.

العراق والرتاجع األمريكي
أ. علي باكري :

)باحث يف العالقات الدولية(
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أفكار و مقتطفات

على الرغم من القوة القاهرة والطاغية اليت متتلكها بعض الدول، فقد فش���لت أقوى دول العامل  	•
ه���ذه يف حتقي���ق أهدافه���ا يف 39% من احلروب والعمليات العس���كرية ال���يت خاضتها منذ احلرب 

العاملية الثانية. 

يقول »جوزيف ناي« يف دراسة له بعنوان »حدود القوة األمريكية«: »القّوة يف القرن الواحد والعشرين  	•
تعتمد على خليط من عناصر القّوة القاس���ية والناعمة. وليس هناك من دولة على اإلطالق ُأعطيت 
مثلما ُأعطيت الواليات املّتحدة األمريكّية يف اجملاالت الثالثة: العسكرّية، واالقتصادّية، والقّوة 
الناعم���ة، لذلك فمن اخلطأ الكبري يف عامل كهذا أن نس���قط يف حتلي���ل الزاوية الواحدة، ومن 
اخلطأ أيًضا أن نؤمن أّن االس���تثمار يف القّوة العس���كرّية وحدها سيؤّمن لنا القوة الالزمة لتحقيق 

أهدافنا«.

يف  أحد أهم التقارير له واملنش���ور بعنوان »400 يوم ومن ثّم االنس���حاب: اس���راتيجية اخلروج من  	•
امل���أزق العراقي«، يعزو »مش���روع البدائ���ل الدفاعية« الوض���ع األمريكي املتده���ور يف العراق إىل 
السياسات اخلاطئة األمريكية فيقول: »إّن اندفاع اإلدارة إىل إعادة اخراع العراق قاد إىل سلسلة 
م���ن السياس���ات اخلاطئة، وإىل ختّبٍط عِم���ل على تغذي���ة املقاومة وتزويد الث���ّوار -كمالذ أخري- 

بقاعدة من عدم الرضا الشعيب«.

ُتظهر احلرب يف العراق القدرة احملدودة لتفوق ومسو القوة العسكرية التقليدية األمريكية عندما  	•
تكون يف مواجهة مقاومة بأس���لوب قتالي ل� »حرب الش���وارع«... يف هذا اإلطار ميتلك »التمرد« يف 

»احلرب الالمتناظرة« العديد من العوامل اليت ترّجح انتصاره يف أي حرب مع قوة كربى.

اعرف خرباء أمريكيون يف تقرير هلم بأّن الواليات املّتحدة مل جّتهز جيش���ها ملهمات عس���كرية-  	•
مدنية؛ حبيث تكون قادرة على التعامل مع املقاومة بأسلوب »حرب الشوارع«، أو للعب دور احملتل 
يف أّم���ة هل���ا دين مغاير، ولغة أخرى، وثقافة خمتلفة، أو ملزيج من الدعم البش���ري واألس���لحة اليت 

حيتاجونها »حلرب ما بعد احلرب«.

مجاع���ات املقاوم���ة العراقية منّظمة تنظيًما مركزيًّا قويًّا، وه���ي ذات نظام اتصاالت تقين مقنع،  	•
وهلذا مل تعد جمموعات متفرقة، متشوشة، وفوضوية، بل منظمة تنظيًما مركزيًّا قويًّا.

تعّلم املقاومون أن املخابرات األمريكية تكون يف أفضل أحواهلا عندما تستطيع »توصيف األشياء  	•
وحسابها«، ولكّنها »أي الواليات املتحدة« متلك قدرات ضئيلة يف قياس وتوصيف املشاة وأعضاء 

املقاومة واجلرحى واخلسائر البشرية، وهم يستغلون نقاط الضعف هذه يف هجماتهم.

ُأس���قطت يف الع���ام 2007م، عل���ى األق���ل 16 مروحية حتى أغس���طس/آب، منها مث���ان مروحيات  	•
أمريكية بني 20 يناير/كانون الّثاني 2007م و23 فرباير/شباط.
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كان جله���ود املقاوم���ة تأثري على تل���ف وتآكل املعدات األمريكية. وقد اع���رف يف العام 2005م  	•
مس���ئول أمريك���ي كبري يف اجليش »أّنه إذا انتهت احل���رب اآلن، ومّت إعادة املعدات واآلليات إىل 
الوط���ن، فإنها س���تكون حباجة إىل 12.8 مليار دوالر إلع���ادة جتهيزها وإصالح وصيانة ما قد مّت 
إتالفه يف العراق. فمعظم املعدات العس���كرية تعّرضت للتلف والتآكل؛ نتيجة االس���تعمال الدائم 

واملستمر والقاسي، ونتيجة هلجمات »املتمردين« املستمرة«.

التقري���ر اليومي لع���دد القتلى الذي ُيصدره البنتاغون يعاني من خلل فين، فقد تقع إصابات ال يتم  	•
تس���جيلها، وذلك يف الفرة اليت متتد من االنتهاء من كتابة التقرير إىل حني نش���ره، وبالتالي ال 

ترد ضمن التقرير اليومي وال يتم نشرها.

عل���ى املقاوم���ة العراقي���ة يف ح���ال االنس���حاب املفاج���ئ أو التدرجي���ي أن تزي���د م���ن ضغطها على  	•
األمريكيني، وأن ترك قناة أو منفًذا صغرًيا للتفاوض معهم؛ كي يتم استثمار نتيجة االنسحاب 
لصاحلهم، وال تقوم أي جهة بسرقة هذا االستحقاق لصاحلها كإيران أو سوريا، ومن املعلوم أن 

ذلك ال يصح إال إذا كان هناك خّطة وأجندة سياسية لدى املقاومة العراقية تعمل على تنفيذها.

احلكومة الوليدة تشكلت على أساس طائفي ومذهيب، وهي تعاني من أمراض سياسية كثرية،  	•
وال متّثل الشعب العراقي، وجزء منها ُمَواٍل إليران، واآلخر ألمريكا، وهي ضعيفة وغري مسيطرة 
على الوضع العراقي، وال ميكن االعتماد عليها يف نشر األمن واالستقرار، وتعاني من أزمة فساد 

ضخمة، وتورطت يف عمليات دعم ميليشيات وتعذيب.

حت���اول اإلدارة األمريكية اآلن اس���تمالة أطياف عديدة من الس���ّنة لدفعها لالش���راك يف التمثيل  	•
السياس���ي العراقي بش���كل أك���رب وأكثر فاعلية، على أم���ل أن يؤدي ذل���ك إىل حتقيق نوع من 
االس���تقرار والتوازن السياس���ي، وأيًضا يعمل على امتصاص نقمة الس���ّنة وعزل املقاومة العراقية 
عرب مكافأة املتعاونني املشركني يف العملية السياسية، وقمع املعارضني وحماربتهم عرب الذراع 

السيّن نفسه. 

انعكاس���ات س���يناريو االنس���حاب املربمج والتدرجيي عل���ى العراق غري واضح املع���امل فيما يتعلق  	•
باملس���تقبل السياس���ي للعراق، ويعتمد على رد فعل القوى املختلفة من املقاومة والقوى السياس���ية 

والشعبية واحلكومة وكوادرها.
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مقدمة:
نتناول يف هذه الدراسة مدى الفشل األمريكي يف إدارة صراع ضخم استمر لسنوات، والعوامل اليت تقف وراء 
الفش���ل، وانعكاس���ات الراجع األمريكي نتيجة لذلك على العراق واملنطقة، ومستقبل اهليمنة األمريكية 

وفق املخطط التالي:املشاكل األسرية يف اجملتمع العراقي بعد الغزو األمريكي:

دور األخطاء األمريكية يف الرتاجع احلاصل:
1- االعتماد الكلّي على القّوة مبفهومها العسكري.

2- غياب التخطيط والتصّور االسراتيجي الواضح.

3- سلسلة من القرارات اخلاطئة.

دور املقاومة العراقية يف إفشال املخطط األمريكي:
أ- استغالل األخطاء األمريكية. 

ب- اتباع أساليب خمتلفة غري تقليدية يف حماربة األمريكيني.

معامل االنكسار األمريكي يف العراق:
أ- االستنزاف العسكري.  ب- االستنزاف البشري.

ج�-  االستنزاف االقتصادي.

الفشل األمريكي يف العراق ومستقبل اهليمنة األمريكية:
السيناريوهات املتوقعة.

 انعكاساتها على مستقبل العراق واهليمنة األمريكية يف املنطقة.

أ. علي باكري:  باحث يف العالقات الدولية 

العراق والرتاجع األمريكي
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العراق والرتاجع األمريكي
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وتعليًقا على هذه النقطة، يقول »جوزيف ناي« يف دراسة 
ل���ه بعنوان »حدود الق���وة األمريكية«: »القّوة يف القرن 
الواحد والعش���رين تعتمد على خليط من عناصر القّوة 
القاس���ية والناعمة. وليس هناك من دولة على اإلطالق 
ُأعطيت مثلما ُأعطيت الواليات املّتحدة األمريكّية يف 
اجملاالت الثالث���ة: العس���كرّية، واالقتصادّية، والقّوة 
الناعمة، لذلك فمن اخلطأ الكبري يف عامل كهذا أن 
نس���قط يف حتليل الزاوية الواح���دة، ومن اخلطأ أيًضا 
أن نؤم���ن أّن االس���تثمار يف القّوة العس���كرّية وحدها 

سيؤّمن لنا القوة الالزمة لتحقيق أهدافنا«.)4(

وق���د اع���رف اجلن���رال األمريك���ي، قائ���د الق���وات 
املركزي���ة األمريكي���ة الس���ابق »ج���ون أب���ي زيد« يف 
حماض���رة له بعن���وان »الوضع االس���راتيجي يف منطقة 
الش���رق األوسط« يف جامعة Carnegie Mellon بهذا 
اخلط���أ الفادح قائاًل:)5( »من أخط���اء الواليات املّتحدة 
الفادحة: اعتماد الواليات املتحدة 
على القوى العس���كرية فقط .... 
أوّد هنا أن أوضح أن ما نقوم به اآلن 
هو 80% من عمليات عسكرية، 
و20% من الدبلوماسية واالقتصادية 
والسياس����ية والتعليمية واإلعالمية 
واالس���تخباراتية ..، ولك���ن م���ا 
جيب أن يكون هو أن جنعل %80 

تلك هي األشياء األخرى«.

ووفًق���ا لدراس���ة مهمة ُنش���رت يف 
جملة »ح���ل النزاع���ات« يف العدد 
بتاري���خ  2007م  للع���ام   3 رق���م 
2007/6/12م بعنوان »أهداف احلرب ونتائج احلرب: 
ملاذا ختس���ر ال���دول القوي���ة احلروب احمل���دودة«، فإن 
من أهم أس���باب الفش���ل األمريكي يف العراق وتراجع 
ف���رص ف���وز الوالي���ات املتحدة باحل���رب فيه���ا حالًيا، 
ضرورة حصول اجليش األمريكي على دعم العراقيني 

)4( نفس املرجع السابق.
 See lecture: John Abi Zaid. "Strategic Challenges in the )5(

 at .2007-1-Middle East". Carnegie Mellon University. 31
:this link

أواًل: دور األخطاء األمريكية يف الرتاجع 
احلاصل:

أ- االعتماد الكلي على القّوة العسكرية:
من املعلوم أّنه وعلى الرغم من القوة القاهرة والطاغية 
ال���يت متتلكها بعض ال���دول، فقد فش���لت أقوى دول 
الع���امل ه���ذه يف حتقيق أهدافه���ا يف 39% من احلروب 
والعملي���ات العس���كرية ال���يت خاضته���ا من���ذ احلرب 

العاملية الثانية.)1(
وتلع���ب العدي���د من العوام���ل املتنوعة ال���يت حتيط بأي 
نزاع عسكري دوًرا كبرًيا يف حتديد مصري املعركة 
مل���ا »بعد احلرب«، واليت مل تأخ���ذ اإلدارة األمريكية 
بأّي منه���ا يف التخطيط ملرحلة ما بع���د احتالل العراق 

عسكريًّا بالقّوة املدّمرة.)2(
الدول القيادية ومصادر القّوة)3(: 1500م-2000م

 See: Patricia L. Sullivan."War Aims and War Outcomes: )1(
 Why Powerful States Lose Limited Wars". Journal of
524-Conflict Resolution. Vol. 51. No. 3. )2007(. p: 496
ميكن الرجوع إىل ملخص الدراسة باللغة العربية: »هل ختدم القوة   

العسكرية صاحبها يف احلروب؟«، علي حسني باكري، جملة اإلسالم 
اليوم، العدد 32، يوليو 2007م.

Ibid )2(
)3( انظر دراسة ل�: جوزيف ناي، »حدود القّوة األمريكية«، فصلية العلوم 

السياسية، أكادميية العلوم السياسية، نيويورك، اجمللد 117، رقم 4، 
شتاء 2002م -2003م، ترمجة: علي حسني باكري، جملة العصر، على 

الرابط التالي:
http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.

103=cat&categoryID

املصادر الرئيسيةالدولةالفرة الزمنية

السبيكة الذهبية، جتارة املستعمرات، جيوش املرتزقة، أسبانياالقرن السادس عشر
روابط السالالت احلاكمة.

التجارة، أسواق رأس املال ، والقوة البحرية هولنداالقرن السابع عشر

السكان، الصناعة الريفية، اإلدارة العامة، اجليش، فرنساالقرن الثامن عشر
والثقافة، )القوة الناعمة(.

بريطانياالقرن التاسع عشر
الصناعة، التماسك السياسي، املالية والرصيد، القوة 

البحرية، املبادئ الليربالية )قوة ناعمة( ، موقع اجلزيرة )من 
السهل الدفاع عنها(.

الواليات القرن العشرون
املتحدة

املعيار االقتصادي، موقع القيادة العلمية، 
والتكنولوجية، القوات العسكرية والتحالفات، الثقافة 

العاملية، واألنظمة الدولية الليربالية )قوة ناعمة(.

القرن الواحد 
والعشرون

الواليات 
املتحدة

القيادة التكنولوجية، املعيار االقتصادي والعسكري، 
القوة الناعمة، حمور االتصاالت العاملية
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لتحقي���ق أهدافه ال���يت ال ميكن إجنازها باس���تخدام 
القوة وحدها.)6(

واس���تناًدا إىل الدراس���ة، فمن دون توافر هذه العناصر 
املهمة يف العراق فإن فرص النجاح سوف تقل عن %26 
فيم���ا ق���د ترتف���ع إىل حن���و 70% يف حال تواف���ر الدعم 

الشعيب للواليات املتحدة يف العراق.)7(

ب- غياب التصّور والتخطيط االسرتاتيجي 
الواضح:

لقد بدأت االنتقادات لنهج وسياسة اإلدارة األمريكية 
يف ه���ذا اإلط���ار مبك���ًرا؛ إذ أش���ار تقري���ر أصدرت���ه 
مؤسس���ة كارنيغ���ي للس���الم - بعد ف���رة قصرية على 
احت���الل بغ���داد – إىل وج���ود ضع���ف بنيوي ش���ديد يف 
التص���ورات األمريكي���ة ملرحل���ة ما بعد ص���دام، وقد 
أكد مالحظ���ات التقرير جمموعة كبرية من اخلرباء 
)الس���يناتور  بيدي���ن  جوزي���ف  رأى  إذ  األمريكي���ني؛ 
يف  ُبني���ت  األمريكي���ة  املخطط���ات  أن  األمريك���ي( 
احلالة العراقية متجاهلة السيناريو األسوأ »أو ما يطلق 
 The Day عليه يف الفكر السياس���ي األمريكي اآلن

 )8(.»After

يق���ول اجلن���رال األمريك���ي »أنتون���ي زي���ين« القائ���د 
السابق للقوات املركزّية األمريكية مشرًيا إىل غياب 
التخطيط والتصور الواضح: »اس���تمعت يف شهادة أمام 
جلنة الش���ئون اخلارجية يف الكوجنرس ومع جمموعة 
م���ن جلان التخطي���ط يف وزارة اخلارجي���ة والدفاع إىل 
م���ا قيل، وقد فهم���ت جيًدا وكنت أع���رف أننا منلك 
خّطة جيدة من الناحية العس���كرية واألمنية... لكنين 
مل أمسع ش���يًئا خبصوص وجود خّط���ة أو ختطيط من 
أجل إعادة البناء السياس���ي، إعادة البناء االقتصادي، 

See: Patricia L. Sullivan. op.cit. )6(
 Ibid.(7)

)8( انظر: حممد أبو رمان، مراجعات أمريكية يف العراق، اإلسالم اليوم، 
2004/5/29م، على الرابط التالي:

http://www.islamtoday.net/albasheer/show_articles_content.
 cfm?id=72&catid=79&artid=3791

إعادة البناء االجتماع���ي، تنمية البنى التحتية للبالد... 
مل أمسع شيًئا عن ذلك، مل يكن هناك خّطة واضحة 
خبصوص الوضع السياس���ي واالقتصادي واالجتماعي 

الذي جيب أن يكون عليه..«.)9(

وقد شّدد على هذه النقطة أيًضا »أنتوني كوردمسان«، 
اخلبري االسراتيجي يف مركز الدراسات االسراتيجية 
والدولية CSIS بواش���نطن. ففي ش���هادة ل���ه أمام جلنة 
الش���ئون اخلارجي���ة يف الكوجن���رس األمريك���ي قام 
خالهل���ا بعرض لتس���عة أخط���اء أساس���ية مّت ارتكابها 
من ِقب���ل اإلدارة األمريكية يف العراق قائاًل: »خططنا 
حلرب من أجل إزاحة صدام من الس���لطة دون أن جنهِّز 
أي خطة ذات معنى تهدف إىل حتقيق االس���تقرار وإىل 
بناء الدول���ة. لقد مسحنا لفوضى سياس���ية واقتصادية 
أن حت���دث بينما كّنا نتقّدم يف أعقاب س���قوط صّدام 

مباشرة«.)10(

ج- سلسلة من القرارات اخلاطئة:

يف أح���د أه���م التقارير له واملنش���ور بعن���وان »400 يوم 
وم���ن ثّم االنس���حاب: اس���راتيجية اخلروج م���ن املأزق 
العراق���ي«، يعزو »مش���روع البدائ���ل الدفاعية« الوضع 
األمريكي املتدهور يف العراق إىل السياسات اخلاطئة 
األمريكية فيقول: »إّن اندفاع اإلدارة إىل إعادة اخراع 
الع���راق قاد إىل سلس���لة من السياس���ات اخلاطئة وإىل 
ختّبط عِمل على تغذية املقاومة وتزويد الثّوار -كمالذ 

أخري- بقاعدة من عدم الرضا الشعيب«.)11(

 See: Gen. Anthony Zinni, former CentCom commander, )9(
:"The 10 mistakes", at this link

zinni//26/05/http://dir.salon.com/story/news/feature/2004
 index.html

)10( راجع: أنتوني كوردمسان، »حنو اسراتيجية أمريكية فعالة يف العراق«، 
شهادة أمام جلنة الشئون اخلارجية يف الكونغرس األمريكي بتاريخ  

2005/2/1م، ترمجة علي حسني باكري، جملة العصر، على الرابط التالي:
 http://alasr.ws/index.cfm?method=home.con&ContentId=6602

)11( انظر: كارل كونيتا، »اسراتيجية خلروج أمريكا من املأزق العراقي: 
400 يوم ومن ثّم االنسحاب«، مشروع البدائل الدفاعية، ترمجة: علي 
حسني باكري، جملة دراسات شرق أوسطية، مركز دراسات الشرق 

األوسط، عّمان، عدد 32-33، صيف وخريف 2005م، ص17.
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من مفاهي���م كان االحتالل األمريك���ي وآلة الدعاية 
األمريكي���ة أح���د أهم عوام���ل انتش���ارها، رغم عدم 
واقعيته���ا، وذلك لتربير احتالل العراق، وتس���هيل ذلك 

باسم »الشيعة«. 

نسبة مشاركة الشيعة يف حزب البعث وأجهزة الدولة 
يف عهد »صدام«)14(

وبناء عليه، مّت »تطهري« الوزارات والدوائر احلكومية 
من املوظفني حبّجة أّنه���م »بعثيون«، ومت تدمري اجلهاز 
احلكومي واإلداري للدولة الذي كان خيدم املواطنني 
مبث���ل تزويدهم باملاء والكهرب���اء واخلدمات الصحية 

والتعليمية واألمن، ما أدى إىل تدمري مقومات الدولة.
- قانون حل اجليش العراقي: وهو أول قرار للحاكم 
املدني األمريكي يف العراق بول برمير بعد سقوط 
النظ���ام العراق���ي يف التاس���ع م���ن أبريل )نيس���ان( 
2003م، مم���ا أدى إىل تس���ريح ما يقارب 400 ألف 
عس���كري، وجدوا أنفس���هم بني ليلة وضحاها يف 

 - أول كتاب خمطوط عن تعداد السنة والشيعة يف العراق. على الروابط 
التالية:

 http://www.islamonline.net/arabic/news/2004-01/28/article12.shtml
 http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=2626

)14( األرقام املوجودة يف اجلدول مستقاة من مقال: هل الشيعة مضطهدون 
حقًّا؟، مرجع سابق.

وال شك أّن هذا الكالم صحيح، فقد ساهمت سلسلة 
الق����رارات اخلاطئة اليت اخّتذته����ا اإلدارة األمريكية يف 
تراكم الس����لبيات اليت أّثرت على وضع األمريكيني يف 

الداخل العراقي، وأهمها:

- قان���ون اجتث���اث البعث: وق���د مّت َس���نُّه بضغط من 
جمموع���ة العمالء »الش���يعية-الكردية« اليت أتت على 

ظه���ر الدباب���ة األمريكي���ة إىل 
العراق، بعد أن كانوا منتشرين 
يف إي���ران وأمريكا وغريها من 
البل���دان. وقد مّت اس���تغالل هذا 
القانون بطريقة بش���عة وبغيضة 
وطائفية وعنصرية وعش���وائية، 
بعد أن مّت توصيف النظام السابق 
بأّنه »نظ���ام س���ين«!!، وبالتالي 
اس���تغالل هذا القانون لالنتقام 
م���ن الس���ّنة حبّج���ة »البع���ث«، 
م���ع العلم ب���أّن اجلمي���ع يعلم أّن 
نظ���ام ص���ّدام كان »علمانيًّا«، 
بل إّن الش���يعة فيه -وفق املفهوم 
يس���يطرون  »الطائفي«- كانوا 
على السواد األعظم من املراكز 

احلساسة والقيادية فيه، لكّن عمالء االحتالل الذين 
دخلوا مع���ه أرادوا إعطاء النظ���ام صبغة طائفية؛ كي 
يكون ذلك مس���ّوًغا هلم يف السيطرة على العراق حتت 
ش���عار »مظلومية الش���يعة«)12(، و»األكثري���ة العددية 
للش���يعة« - م���ن األهمي���ة مراجع���ة امللحق ح���ول العدد 
���نة مقارنة بالشيعة-)13( ، وإىل ما هنالك  احلقيقي للسُّ

)12( من األهمية مبكان وفيما يتعلق بهذا الشأن مراجعة مقال: »هل الشيعة 
مضطهدون حقًّا؟ وما هي مواقعهم خالل حكم صدام«، نوري املرادي، 

2006/2/6م، على الرابط التالي:
 http://www.alnoha.com/read5/halalshee3ah.htm

)13( من األهمية مراجعة هذه التقارير والدراسات واإلحصاءات احليادية اليت 
تشري إىل أكثرية سّنية عكس ما هو شائع يف اإلعالم، وهذه التقارير 

هي:
 - إحصائية املنظمة اإلنسانية الدولية »هيومانيتارين كوردينيوتر فور إيراك« 

.)Humanitarian Coordinator for Iraq(
 - دراسة األكادميي العراقي الدكتور سليمان الظفري.

 نسبة »الشيعة«القطاع

90% من القواعد، 75% من القيادات اجلهاز احلزبي
الوسطية، و50% من أعضاء القيادة الُقْطِرّية

80% من املراتب ، 60% من الضباطاجليش
60% من املراتب، 50% من الضباطاحلرس اجلمهوري
30% من املراتب ، 20% من الضباطاحلرس اخلاص

60% من اجلسم العاماملخابرات
75% من املراتب، 40% من الضباطاألمن العام

80% من املوظفني، 60% من املدراء العامنيالدوائر احلكومية
القيادة العليا جملس 
قيادة الثورة القيادة 

القطرية جملس الوزراء
55% من الشيعة

القائمة اليت أعلنها 
الغزاة األمريكيون 
)قائمة ال� 55 مطلوًبا(

35 شيعيًّا ، 14 سنيًّا ، ومسيحي واحد.
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الش���ارع)15(، باإلضافة إىل توابعهم من اجليش من 
خمتلف الصفوف.

- الفشل يف التوصل إىل إعادة اخلدمات األساسية.
- س���قوط الواليات املتحدة يف س���جل حقوق اإلنس���ان 

سقوًطا ذريًعا.)16(
وقد شّكلت هذه القرارات بهذا اخلصوص كارثة أّدت 
إىل فوضى وقتل، ونهب وسلب، وتدمري مل يشهد العراق 

مثله يف التاريخ »باستثناء فرة هوالكو«.
ثانًيا: دور املقاومة العراقية يف إفشال 

املخطط  األمريكي:
يق���ول »جيف���ري ريكورد« أس���تاذ »االس���راتيجية« 
يف الكّلي���ة احلربي���ة اجلوية: »يتوق���ع األمريكيون 
دائًم���ا أن يؤّمن هل���م تفوُقهم التقليدي عس���كريًّا، 
ومسوُّهم يف هذا اجملال نصًرا حامًسا، سريًعا وغري 
مكلف.... لكّنهم س���رعان ما يتفاجئون وحُيَبطون 
سياس���يًّا عندم���ا يواجه���ون مس���تنقعات كفيتن���ام 

والعراق«.)17( 
وُتظِهر احلرب يف العراق القدرة احملدودة لتفوق ومسو 
القوة العس���كرية التقليدية األمريكية عندما تكون 
يف مواجهة مقاومة بأسلوب قتالي ل� »حرب الشوارع«.... 
يف هذا اإلطار ميتلك »التمرد« يف »احلرب الالمتناظرة« 
العديد من العوامل اليت ترّجح انتصاره يف أي حرب مع 

قوة كربى، ومنها: 
أ- استغالل األخطاء األمريكية: 

اس���تناًدا إىل »ريكورد«: »فإن الواليات املّتحدة ليست 
جّيدة يف هزمية أعدائها الذين يقاتلون بطريقة خمتلفة 
عنها، الذين يتحاشون مواطن القّوة عندها، ويستغلون 
مواط���ن الضع���ف لديه���ا«.)18( وق���د جنح���ت املقاوم���ة 
العراقية بالفعل باس���تغالل نق���اط الضعف األمريكية 

بشكل ممتاز.
واعرف خرباء أمريكي���ون يف تقرير هلم بأّن الواليات 

)15(  صحيفة الشرق األوسط، األحد 4/25/ 2004م، العدد 9280.
)16( انظر مقال: أسباب فشل االسراتيجية األمريكية يف العراق وانهيار 

املشروع األمريكي، على الرابط التالي: 
 www.alarabnews.com/alshaab/2004/20-08-2004/15.htm

 See: Jeffrey Record. »The American Way of WarCultural )17(
 Barriers to Successful Counterinsurgency«.cato institute.

:at this link 2006-9-paper no. 577. 1
 www.cato.org/pubs/pas/pa577.pdf

Ibid.)18(

املّتحدة مل جتهِّز جيش���ها ملهمات عس���كرية- مدنية؛ 
حبيث تكون قادرة على التعامل مع املقاومة بأس���لوب 
»حرب الش���وارع«، أو للعب دور احملت���ل يف أّمة هلا دين 
مغاير، ولغة أخرى وثقافة خمتلفة، أو ملزيج من الدعم 
البش���ري واألس���لحة ال���يت حيتاجونها »حل���رب ما بعد 
احل���رب«.)19( يضيف »كوردمس���ان«: »ونتيجة لذلك، 
فق���د أجربنا قواتنا املس���لحة عل���ى التأقلم ببطء وحتت 

الضغط يف وجه عدو تتزايد قوته«.)20(
وق���د خلص تقري���ر جملموعة األزم���ات الدولية، والذي 
يتحّدث عن مزايا املقاومة العراقية، وحيمل الرقم »50« 

حتت قسم الشرق األوسط، إىل النقاط التالية:)21(
1- واش���نطن ال ت���زال تقاتل عدوًّا يف الع���راق ال تعرف 
الكث���ري عن���ه: وال ت���زال واش���نطن تعي���د تكرار 
تقديراته���ا عن ق���وة وق���درة املقاتل���ني أو املقاومة، 
مس���تخدمة الرم���وز العام���ة، مثل وص���ف املقاتلني 
وه���ي  الفاش���يني،  اإلس���الميني  بالصدامي���ني، 
األوصاف اليت تؤكد اجملموعة أنه ال أساس هلا من 

الصحة، وال تشري إلي واقع املقاتلني ومجاعاتهم.
2- هن���اك ن���وع من الثق���ة بالنفس ي���دور داخل هذه 
اجلماع���ات، وه���و احل���س الواث���ق باالنتصار، 
وهزمي���ة أمري���كا عل���ى أرض الع���راق: وه���ذا 
املوق���ف مل يك���ن موج���وًدا يف البداي���ة عندما 
أعل���ن املقاتل���ون جه���اًدا مفتوًحا عل���ى عدو جاء 
إىل الع���راق ليبق���ى، غ���ري أن حرب االس���تنزاف 
اليت خيوضها املقاتلون ضد القوات األمريكية 

حتقق جناحات.
3- مجاع���ات املقاوم���ة العراقي���ة منّظم���ة تنظيًم���ا 
مركزيًّ���ا قويًّا: وهي ذات نظ���ام اتصاالت تقين 
مقن���ع، وهل���ذا مل تع���د جمموع���ات متفرق���ة، 
تنظيًم���ا  منظم���ة  ب���ل  وفوضوي���ة،  متشوش���ة، 

مركزيًّا قويًّا.
4- اعتم���اد احل���رب النفس���ية: تقوم ه���ذه اجلماعات 

)19( راجع: كوردمسان، »حنو اسراتيجية أمريكية فّعالة يف العراق«، 
ترمجة علي حسني باكري، مرجع سابق.

)20( نفس املرجع السابق..
 See: "In their own words: Reading the Iraqi Insurgency" )21(

 report, Crisis Group, Middle East Report N°50, 15
:February 2006, at this link

http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___
north_africa/iraq_iran_gulf/50_in_their_own_words_

 arabic.pdf
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باإلضافة للعمليات العسكرية، بإصدار البيانات 
اإلعالمية، وترد على األوضاع السياس���ية، وتبدو 

املقاومة تابعة جلهاز مركزي قوي.
5- ح���دوث نقل���ة أو حتول جتاه املمارس���ات املوحدة 

ال���ذي  الواح���د  واخلط���اب 
يدور يف س���ياق اهلوية السنية 

واملذهب السين.
واعي���ة  املقاتل���ة  اجلماع���ات   -6
لدور الرأي العام: وهلذا تهتم 
كث���رًيا بصورته���ا ل���دى هذا 
الرأي؛ وألنه���م واعون خبطر 
ال���ردود الس���لبية م���ن الرأي 
أدبياته���م  يف  فإنه���م  الع���ام؛ 
يقومون دائًما برفض اتهامات 

حول العنف األعمى، ويرفضون االتهامات اليت 
ُتَس���اق بأنهم يس���عون إلش���عال ح���رب طائفية، 
ويؤكدون -خالًفا هلذا- على صورتهم الساعية 
حلماية املدنيني، بل حياولون أن يردوا على ذلك 
بأن األمريكيني متوحش���ون؛ ألنهم يتعاونون مع 
ميليشيات طائفية لشن حرب قذرة، وانتهاكات 
السجون العراقية، وحماولة األمريكيني تعزيز 

االنقسام داخل اجملتمع العراقي.

ب- اّتباع أساليب خمتلفة غري تقليدية يف  

 

       حماربة األمريكيني:
يق���ول جيف���ري واي���ت، وه���و حمل���ل س���ابق يف وكالة 
استخبارات الدفاع يف مركز واشنطن لسياسة الشرق 
األدنى: »نس���تطيع فقط أن نس���يطر عل���ى األرض اليت 

نقف عليها وعندما نغادر تسقط«.)22(

ويف اّتب���اع األس���اليب غ���ري التقليدي���ة، يع���ّد التقري���ر 
الصادر عن مركز الدراس���ات االسراتيجية والدولية 
يف واش���نطن بعن���وان »التّم���رد العراقي املتط���ّور«، من 
أفضل ما ُكتب حول األس���اليب املتط���ّورة اليت تّتبعها 
املقاوم���ة العراقي���ة، وقدراتها التقنية واالس���تخباراتية 

)22( تقرير: املقاومة العراقية.. بأرقام أمريكية، جريدة السبيل األردنية، 
2005/2/1م.

ذه���ب العدي���د من اخل���رباء يف 
إىل  األمريكي���ة  الدف���اع  وزارة 
القول: إّنه »عندما تنتهي احلرب 
وزارات  س���تدرس  الع���راق  يف 
الدف���اع وح���ركات املقاوم���ة يف 

العامل جتربة املقاومة العراقية«.

والتكتيكي���ة واالس���راتيجية العالي���ة، لدرجة دفعت 
العدي���د م���ن اخل���رباء يف وزارة الدف���اع األمريكي���ة 
إىل الق���ول: إّن���ه »عندم���ا تنته���ي احل���رب يف الع���راق 
س���تدرس وزارات الدفاع وحركات املقاومة يف العامل 
جترب���ة املقاوم���ة العراقية«. وقد س���بق 
أن  س���ابقة  تقاري���ر  يف  لكوردمس���ان 
أش���ار إىل أش���ياء مماثلة، كما س���بق 
للمجموعة الدولية لألزمات أن أشارت 

إىل نفس املوضوع.

ومن أهم م���ا أورده التقرير األمريكي 
للمقاوم���ة  القتال���ي  األس���لوب  ح���ول 
العراقية، والذي كان السبب الرئيسي 
واإلخف���اق  الراج���ع  يف  واألساس���ي 

األمريكي يف العراق، ما يلي:)23(
1- تنفيذ سلسلة متتابعة من الكمائن والعمليات.

2- اعتم���اد تن���ّوع تس���ليحي أثن���اء اهلج���وم إلحداث 
إرب���اك لدى الق���وات األمريكية، ويش���مل هذا 
اس���تخدام األس���لحة الصغ���رية مث���ل: األس���لحة 
األوتوماتيكية، وقذائف اهلاون وال� أر. بي.جى، 
واملهامجة من مواقع نائية ومتعددة، واس���تخدام 

جتهيزات موقوتة.
3- إجي���اد ش���بكات غ���ري رمسية موزع���ة ألغراض 
وأجه���زة  واالتص���االت  والس���يطرة  القي���ادة 
احلاس���وب بطريق���ة متعمدة، واس���تغالل نقاط 
الضعف يف املخاب���رات األمريكية، حيث تعّلم 
املقاوم���ون أن املخاب���رات األمريكية تكون يف 
أفضل أحواهلا عندما تستطيع »توصيف األشياء 
وحس���ابها«، ولكّنه���ا »أي الوالي���ات املتح���دة« 
متل���ك قدرات ضئيلة يف قياس وتوصيف املش���اة 
وأعضاء املقاومة واجلرحى واخلسائر البشرية، 
وهم يستغلون نقاط الضعف هذه يف هجماتهم.

4- املراوغة باس���تخدام أنظمة االتصال: واستغالل 
وظيفة بث الرسائل النصية على اهلواتف اخللوية 

- See: Anthony H. Cordesman,The Developing Iraqi Insu  )23(
 gency, Center for Strategic and International Studies CSIS,

22-12-2004, at this link:
 http://www.csis.org/media/csis/pubs/iraq_deviraqinsurgency.pdf
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لالتصال يف حماولة جتنب التصنت اإللكروني 
م���ن اجلانب األمريكي، إضافة إىل اس���تخدام 
أكثر من جهاز واحد لتوصيل الرسالة؛ كي ال 
يلتقط الذين يتصنتون إال جزًءا من الرسالة فيما 

لو كانوا يتصنتون.
5- استغالل بطء رد الفعل العراقي واألمريكي على 
الصعيد التكتيك���ي: وأمناطهم التكتيكية 
واألمني���ة واحلركية الثابت���ة، وتوزيع اهلجمات 
بالش���كل ال���ذي ُينه���ك إمكان���ات املخابرات 

واالستطالع والتعقب األمريكية.
والف���ر  الك���ر  أس���لوب  يف  املرون���ة  اس���تخدام   -6
م���ع مفاج���أة الع���دو أحياًنا ع���رب خي���ار الصمود 
البطولي: استخدام االنبعاث والتسلل من جديد، 
والتمرك���ز واالختباء والع���ودة للظهور، والتفرق 
حتت الضغ���ط، أو حني تب���دو اهلزمية مرجحة، 
واّتب���اع قاع���دة »دع األمريكيني يأخ���ذون مدينة 
فارغ���ة أو هدًفا فارًغا، ثم ُعْد إىل الظهور حينما 

يراجع الوجود التكتيكي األمريكي«.
ولكنهم أحياًنا خيتارون الصمود البطولي إذا كان 
ذلك س���يؤدي إىل خسائر فادحة يف وجه العدو، 

كما حصل يف الفلوجة واملوصل وسامراء. 
7- حس���ن اختيار األهداف اليت ترك أثًرا سياس���يًّا 
وإعالميًّا: فقد تعّلموا القْدر الكثري عن كيفية 
اس���تخدام أس���لحتهم، وصنع جتهيزات متفجرة 
سريعة أكثر تطوًرا، وعن التخطيط للهجمات 
والكمائن، وحتس���ني أمنه���م، وحتديد مواقع 
وأهداف هجماته���م، وبالتحديد األهداف اليت 

ترك أثًرا سياسيًّا وإعالميًّا.
8- استخدام املتفجرات »املتطورة« غري العادية.)24(

9- استخدام القنص االحرايف.)25(

)24( لالطالع على معلومات حول املتفجرات املزروعة إىل جانب الطريق، ومدى 
تأثريها على اجلنود األمريكيني ميكنك مراجعة:

- تقرير خدمة أحباث الكوجنرس »سي أر إس« بتاريخ 2005/11/23م     
على الرابط التالي: 

 fpc.state.gov/documents/organization/57512.pdf
   - تقرير مركز الدراسات االسراتيجية والدولية يف واشنطن، بعنوان: 

»النجاح أم الفشل؟ التمرد العراقي والعنف املدني واالسراتيجية 
األمريكية« وفيه بند خاص باملوضوع حتت الفصل الثامن، بتاريخ  

2007/7/7م على الرابط التالي:
 www.csis.org/media/csis/pubs/070709_iraqinsurgupdate.pdf

)25( انظر تقرير:  »القناصون املاهرون يف التمّرد العراقي ينهكون جنودنا«، 

ثالًثا: معامل االنكسار األمريكي يف العراق:
أ- االستنزاف العسكري: 

على الرغم من صعوبة احلصول على معلومات يف هذا 
الشأن حول عدد اآلليات والدبابات، والطائرات القتالية 
واملروحي���ات، واملدرعات والعربات اليت مّت تدمريها أو 
إعطابه���ا، يف ظل التعتيم الرمسي الكامل، والذي ال 
يوّف���ر حتى أرقاًم���ا رمسية هلذا املوض���وع، كما ُيفعل 
بالنس���بة للقتلى من اجلنود، إاّل أننا استطعنا احلصول 
عل���ى بع���ض األرق���ام التقريبي���ة اليت أورده���ا »مركز 
التق���ّدم األمريك���ي« يف تقريره »مع���ّدات اجليش بعد 
الع���راق« الص���ادر يف بداية الع���ام 2006م، واليت تزيد 
عن ألف قطعة، وهي على الشكل التالي حتى شباط 

العام 2006م:)26(
. Abrams M1 20 دبابة طراز
.Bradley 50 آلية قتالية طراز

.Stryker wheeled 20 آلية قتالية طراز
.M113 20 مدّرعة حاملة جنود طراز

.Humvees 250 عربة طراز
أكثر من 500 عربة بني كاسحة ألغام، وآليات ثقيلة 

ومتوسطة وقاطرات.
أّما خبص���وص الطائرات فوفًقا لإلحص���اءات املتوفرة 

فهي على الشكل التالي:)27( 
عل���ى األقل 108 طائرات هليكوب���ر من أنواع متعددة 
 big ،Kiowa Warrior ،Blackhawk ،Apache(

)Chinook cargo helicopters

على األقل 18 طائرة ذات جناح ثابت من أنواع متعددة؛ 

ونشر أيًضا بعنوان »القناصون العراقيون يكتسبون مهارات عالية«، وليام 
ويليت، بتاريخ 2006/12/23م على الرابط التالي:

http://www.boston.com/news/world/middleeast/
 /articles/2006/12/23/iraqi_insurgent_snipers_gaining_skill
-See Report: Loren B. Thompson and others, Army Equi  )26(

 ment After Iraq, Center for American Progress, 2006 ,
p:10 . at this link: http://www.americanprogress.org/kf/

 EQUIPMENT_SHORTAGE.PDF
)27( انظر موسوعة ويكيبيديا، الكلفة املالية حلرب العراق، وأيًضا: حتطم 

طائرات قوات التحالف يف العراق على الروابط التالية:

http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_cost_of_the_2003_
 Iraq_Conflict#_note-lexington_773

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Coalition_aircraft_crash-
 es_in_Iraq
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 ،F-14( تشمل طائرات استطالع وطائرات قتالية مثل
)F-16 ،F-15

مع العلم أّنه ُأس���قطت يف العام 2007م، على األقل 16 
مروحي���ة حتى أغس���طس/آب ، منها مث���ان مروحيات 
أمريكي���ة ب���ني 20 يناير/كانون الّثان���ي 2007م و23 
 iraq 's sectarian and( فرباير/ش���باط.)28( 

)ethnic violence، cordesman،p55
واس���تناًدا إىل نش���رة املعلومات االس���تخباراتية »تقرير 
اجلي���ش  ف���إّن  2007م،   /7/2 بتاري���خ  تكتيك���ي« 
األمريك���ي قد خس���ر منذ بداي���ة الع���ام 2007م حتى 

تارخيه:)29(
.)F-16( طائرة مقاتلة طراز

9 طائرات هليكوبر.
.HAMER ، Humvees 50 عربة طراز

.Stryker 15 آلية قتالية طراز
.M113 40 مدّرعة حاملة جنود طراز

حوالي 100 عربة من أنواع خمتلفة.
تدم���ري 10 دبابات طراز M1 Abrams  وإعطاب 10 

آخرين.
تدم���ري 30 دباب���ة ط���راز T-62 وT-54/55s للجيش 

العراقي.
كم���ا كان جلهود املقاوم���ة تأثري عل���ى تلف وتآكل 
املع���دات األمريكي���ة. وق���د اع���رف يف الع���ام 2005م 
مس���ئول أمريك���ي كبري يف اجلي���ش »أّن���ه إذا انتهت 
احل���رب اآلن، ومّت إعادة املعدات واآلليات إىل الوطن، 
فإنه���ا س���تكون حباج���ة إىل 12.8 ملي���ار دوالر إلعادة 
جتهيزها وإص���الح وصيانة ما قد مّت إتالفه يف العراق. 
فمعظم املعدات العس���كرية تعّرضت للتلف والتآكل 
نتيجة االس���تعمال الدائم واملس���تمر والقاس���ي ونتيجة 

هلجمات »املتمردين« املستمرة«.)30(

 See: Anthony H. Cordesman, Iraq 's Sectarian and Ethnic )28(
 Violence, Center for Strategic and International Studies

:CSIS, 2-4-2007, P:55, at this link
 http://www.csis.org/media/csis/pubs/070402_iraq_spring.pdf
-See: "Iraq: US casualties rose, loss of equipment too", Tact  )29(

.cal Report, Monday, 02 July 2007
 David Isenberg, US war costs continue to shoot up, )30(

:atimes, Aug 1, 2006, at this link
 www.atimes.com/atimes/Front_Page/HH01Aa01.html

تقري���ر  املباش���رة، ذك���ر  وباإلضاف���ة إىل اخلس���ائر 
للجيش األمريكي يف منتصف العام 2006م أّن كلفة 
استبدال جتهيزاته املستهلكة يف العراق قد تضاعفت 
ث���الث م���رات يف الع���ام 2006م عم���ا كان���ت عليه يف 
العام 2005م. وأّن هناك »حتى ديس���مرب/كانون األول 
2006م« حوال���ي 500 دباب���ة M1، و700 آلي���ة قتالي���ة 
ط���راز Bradley، و1000 عرب���ة Humvees حتتاج 

إىل عملية إصالح وتنتظر دورها.
واستناًدا إىل معلومات رمسية نقلتها »الواشنطن بوست« 
فإن���ه وبدًءا م���ن ديس���مرب/كانون األول 2006م صّرح 
اجليش األمريكي أّن حوالي 40% من معّداته الكلّية 
ق���د مّت إرس���اهلا إىل الع���راق، وأّن الكلف���ة التقريبي���ة 
الس���نوية لتجديدها تبلغ حوال���ي 17 مليار دوالر، علًما 
بأّن هذه الكلفة قد تضاعفت عشر مرات عّما كانت 

عليه قبل احلرب.)31(
وق���د جتاوزت مجي���ع املع���ّدات األمريكي���ة يف العراق 
من دبابات وآلي���ات قتالية ومدرعات ومروحيات قتالية 
صالحيته���ا امليدانية؛ نتيجة الس���تنزافها، وهي حباجة 

سريعة وماسة إىل اإلصالح والصيانة.)32(
ب- االستنزاف البشري: 

استناًدا إىل األرقام الرمسّية األمريكية، يشّكل العام 
2007م أكث���ر األعوام دموي���ة للجيش األمريكي منذ 
اجتياح���ه العراق يف العام 2003م. وتش���ري اإلحصاءات 
الرمسية الصادرة عن القيادة األمريكية يف بغداد إىل 
أّن 828 جنديًّ���ا أمريكيًّ���ا قتلوا يف الع���راق حتى تاريخ 
19 تشرين أول/أكتوبر 2007م. وقد ارتفع هذا الرقم 
إىل 854 قتيل حتى تاريخ 2007/11/6م، ليصل بذلك 
عدد قتلى األمريكيني منذ العام 2003م وحتى تارخيه 
الرق���م 3857 وفًق���ا لألرقام الرمسي���ة)33(، بينما يصل 

عدد اجلرحى إىل 28451 جرحًيا أمريكيًّا.)34(
ه���ذه األرق���ام وعلى الرغ���م من أّنها مرتفع���ة إاّل أّنها ال 

:See: wikipedia page at this link )31(
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_cost_of_the_2003_

 Iraq_Conflict#_note-lexington_773
 Loren B. Thompson and others, Army Equipment After )32(

Iraq, p: 8, op. cit.
)33( انظر: 2007م األكثر دموية على األمريكيني بالعراق، إسالم أون الين، 

2007/11/6م، على الرابط التالي:
www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=119

 3049503575&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
 /See: http://icasualties.org/oif )34(
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تعك���س احلقيقة وفًق���ا للكثري م���ن املراقبني العرب 
واألجانب، ووفًقا ملراكز الرصد والدراس���ات الغربّية 

أو حتى املواقع اإلخبارية. 
وقد تناول تقرير مهم »لكاتب هذه السطور« مّت نشره 
خبمس لغ���ات عاملية )العربي���ة- الركي���ة- اليابانية- 
الفرنس���ية- اإلنكليزي���ة( وتداولته العديد من وس���ائل 
اإلعالم العربية واألجنبية، والقناة السابعة يف التلفزيون 
الرك���ي، وهو بعن���وان »حقيقة القتل���ى األمريكيني 
يف الع���راق: أكثر من عش���رين ألف قتي���ل«)35( ، هذه 
املعضل���ة ش���ارًحا بالتفاصي���ل والوثائ���ق املتوف���رة هذا 
املوضوع، ومستنًدا إىل أرقام أربع جهات أساسية حتى 

تاريخ 2006/10/23م، وهي:
- األرقام الرمسّية األمريكية: 2790 قتياًل أمريكيًّا.

- تقدي���رات املص���ادر األجنبّي���ة املس���تقّلة: أكث���ر من 
15.000 قتيل أمريكي.

- أرقام اجلماعات اجلهادية يف العراق »خاصة اجليش 
اإلسالمي«: أكثر من 25.000 قتيل.

- أرق���ام املواق���ع اإلخباري���ة العربي���ة: 33.693 قتي���اًل 
أمريكيًّا.

وذلك للتوصل إىل خالصة منطقية وواقعية حول املعّدل 
احلقيقي للقتلى األمريكيني يف العراق. 

يش���ري التقري���ر التفصيلي املط���ّول إىل أّن ه���ذا الفارق 
الكب���ري يف األعداد دفع بعض القّراء إىل التش���كيك 
يف هذه األرقام يف إش���ارة إىل حجمها الكبري، مقارنة 
مبا يتم اإلعالن عنه وفق اجلهات الرمسّية األمريكية. 
ولتفني���د ذلك ق���ام التقرير مبناقش���ة الطرح بش���كل 
موّثق وعلمي لإلشارة إىل عدم صّحة األرقام الرمسية، 
نس���وق بعض التربي���رات اليت أوردها باختصار ش���ديد 

ا، وهي:)36( جدًّ
1- أّن التقري���ر اليوم���ي لعدد القتل���ى الذي يصدره 
البنتاغون يعاني من خلل فين، فقد تقع إصابات 
ال يتم تس���جيلها، وذلك يف الفرة اليت متتد من 
االنته���اء م���ن كتاب���ة التقرير إىل حني نش���ره، 

)35( ميكن مشاهدة تقريرنا هذا على مدونتنا نقاًل عن األماكن اليت مّت 
نشره فيها، وهو موجود حتت تصنيف »احلقيقة« يف فئات التصنيف 

املوجودة يف املدونة، على الرابط التالي:
 www.maktoobblog.com/alibakeer

)36( نفس املرجع السابق.

وبالتال���ي ال ترد ضم���ن التقرير اليوم���ي وال يتم 
نشرها.

2- أّن األرق���ام الرمسّية األمريكية ال تش���مل أيًضا 
اجلنود الذين ميوتون خالل عمليات إس���عافهم، 
أو عن���د نقلهم إىل مستش���فيات أملانيا أو البلدان 
اجمل���اورة، كم���ا أّن ه���ذه األرق���ام ال تش���مل 
املوّظف���ني األمريكي���ني يف س���لك اخلارجية أو 
أو  األمريكي���ني،  املتعاقدي���ن  أو  املخاب���رات، 
املرتزق���ة األمريكي���ني، أو حت���ى اجلنود الذين 
يقاتل���ون يف اجلي���ش األمريك���ي دون حصوهلم 
على اجلنس���ية، والذين ميوتون يف العراق نتيجة 

عمليات املقاومة العراقية.
3- لو افرضنا أّن األرقام الصادرة عن اجلهات الرمسية 
األمريكي����ة هي أرق����ام صحيحة، فه����ذا يعين أّن 
اجلي����ش األمريكي ال يعاني أي مش����كالت؛ ألن 
عدد اخلسائر يف صفوفه قليلة، وهي تشّكل نسبة 
1.9% تقريًب����ا من حجم اجليش األمريكي الكلي 
املوجود يف العراق، والبالغ تعداده حالًيا 144.000 
جندي. لكن هل املؤش����رات الرمسية تشري حقيقة 
إىل ع����دم وج����ود مش����اكل أم أّن العك����س ه����و 
الصحيح؟ )عزوف ع����ن االلتحاق باجليش، قصور 
يف ع����دد القوات املطلوب����ة، عمليات فرار كبرية، 
عملي����ات انتح����ار، قرارات من����ع مغادرة قس����رية، 

قرارات متديد اخلدمة قسريًّا ...()37(
وخيلص التقرير إىل أن نقول: إن معّدل األرقام جمتمعة 
يساوي »أكثر من  24.000 قتيل أمريكي، وهو رقم 
منطقي ومقب���ول لعدد قتلى األمريكي���ني يف العراق، 
والذي يتوافق مع عدد من احلقائق واملعطيات والوثائق 
اليت مّت ذكرها سابًقا، وهو يشّكل نسبة حوالي %9.8 
من حجم األمريكيني الكلي املوجود يف العراق. )قبل 
الزيادة األخ���رية يف حجم القوات يف الع���راق، والبالغة 

30 ألف جندي(.

)37( للتفاصيل واالستزادة حول عمليات العزوف والقصور، وعمليات الفرار 
وقرارات التمديد واالنتحار يرجى مراجعة املقاالت التالية:

-  معامل انهيار اجليش األمريكي يف العراق، علي حسني باكري، اجلزيرة. 
نت، 2006/5/17م، على الرابط التالي:

www.aljazeera.net/NR/exeres/742B6CFF-D643-4972-907C-
 BA0CB5AAE992.htm

-  5000 جندي أمريكي سابق ينتحرون سنويًّا نتيجة التقصري والتوتر، سي 
إن إن العربية، 2007/6/12م، على الرابط التالي:

 http://arabic.cnn.com/2007/scitech/5/13/suicide.risk/index.html
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ج- االستنزاف االقتصادي: 
كان���ت التوقعات األولية فيما يتعل���ق بالتكلفة املالية 
ا بالنس���بة لإلنفاق  للح���رب عل���ى العراق متواضع���ة جدًّ
احلاصل اليوم، إذ أش���ار املستش���ار االقتصادي إلدارة 
ب���وش  إىل أن النفق���ات املخصص���ة للح���رب قد تراوح 
ب���ني 100 مليار دوالر و200 مليار دوالر، يف حني اعترب 
هيتش دانييل، مدير مكت���ب اإلدارة وامليزانية آنذاك 

أّن احلرب ستكّلف 60 مليار دوالر فقط!!)38(
وق���د قام »جوزيف س���تيغليتز« من جامع���ة كولومبيا، 
واحلائ���ز على جائ���زة نوبل يف االقتص���اد، بالتعاون مع 
الربوفيس���ور »ليندا بيلم���س« )39***( من جامعة هارفرد 
واخلب���رية مبوضوع���ات امليزانية بوضع دراس���ة بعنوان: 
»التكاليف االقتصادية حلرب العراق«. واس���تناًدا إىل 
ه���ذه الدراس���ة الواقعة يف 36 صفحة، واملنش���ورة على 
موقع جامع���ة هارفرد، فإّن التكلفة احلقيقية للحرب 
عل���ى العراق تراوح ب���ني 750 مليار دوالر و1.2 تريليون 
دوالر )الع���ام 2006م(، وحوال���ي أكثر م���ن تريليوني 

دوالر إذا بقي االحتالل للعام 2008م.)40(
ويف نفس اإلطار قام مركز »التقّدم األمريكي« بنشر 
تقرير يف 6 شباط 2007م بعنوان: »فرص ضائعة: إنفاق 
بوش الدفاعي يف غري حمّله«، جاء فيه »أّن احلرب على 
العراق أمس���ت خطًأ اس���راتيجيًّا بريلي���ون دوالر دون 
أفق واضح إلنهاء الوضع«.)41( واس���تناًدا إىل الدراس���ة 
ف���إّن اإلنف���اق يف الع���راق اآلن يس���اوي ضع���ف التمويل 
املخصص لألمن القومي، والدبلوماسية، واملساعدات 

الدولية جمتمعة.

 See: Linda Bilmes  And Joseph E. Stiglitz, "THE  )38(
 ECONOMIC COSTS OF THE IRAQ WAR", at this link:
   http://ksghome.harvard.edu/~lbilmes/paper/iraqnew.pdf

      لالطالع على امللخص العربي للدراسة: علي حسني باكري، التكلفة 
املالية احلقيقية للحرب األمريكية على العراق، جملة اجملتمع الكويتية، 

العدد 1754، تاريخ 2007/6/2م.
)39(  »علًما بأّن الدكتورة »بيلمس« قد نشرت دراسة مهمة يف يناير من 

العام 2007م حول »التكلفة الصحية الطويلة األمد للجنود األمريكيني 
العائدين من احلرب يف العراق وأفغانستان« وتقع يف 21 صفحة، وهي من 

منشورات جامعة هارفرد«.
نفس املرجع السابق.  )40(

 See: P.J. Crowley, Lost Opportunities: Bush Defense )41(
 Spending is Misplaced, Center Of American Progress,

February 6, 2007, at this link: www.americanprogress.org/
 issues/2007/02/pdf/defense_report.pdf

      لالطالع على ملخص الدراسة ميكن مراجعة: علي حسني باكري، 
»فرص ضائعة: إنفاق بوش الدفاعي يف غري حمّله«، صحيفة األمان، 

لبنان، تاريخ 2007/3/2م.

رابًعا: الفشل األمريكي يف العراق ومستقبل 
اهليمنة األمريكية:

أ- السيناريوهات املتوقعة:
ومن ب���ني اخليارات ال���يت تعمل األوس���اط األمريكية 
على دراستها واختبارها، أربعة سيناريوهات رئيسية، 
حت���اول تطبيقها بش���كل انف���رادي أو مجاعي آملة أن 
يؤدي ذلك يف النهاية إىل خالصها من املستنقع العراقي. 

وهذه السيناريوهات هي:
1- سيناريو تقسيم العراق عمليًّا: 

يع���ّد ه���ذا اإلج���راء أح���د الس���يناريوهات ال���ذي م���ن 
املمك���ن أن تلجأ إلي���ه الواليات املّتح���دة إلنهاء أزمتها 
العراقي���ة. ويش���ّكل ق���رار الكوجن���رس األمريك���ي 
ال���ذي ص���در مؤخ���ًرا، وال���ذي تبنى مش���روع املرش���ح 
الرئاس���ي الدميقراطي الس���ناتور »باي���دن« الداعي إىل 
تقس���يم العراق إىل ثالث فيدراليات »كردية، وسنية، 
وشيعية«، -وذلك مبوافقة اجمللس عليه بأغلبية الثلثني 
75 صوًتا، مقابل 25 صوًتا معارًضا- األس���اس العملي 
لتطبي���ق هذا اخلي���ار رمسيًّا. وميّث���ل الدميقراطيون يف 
الواليات املّتحدة عماد هذا اخليار؛ ألّن تقس���يم العراق 
يعّد احلل األس���هل واألنس���ب هلم، خاّص���ة إذا ما كان 
الرئيس األمريكي املقبل م���ن الدميقراطيني، وبذلك 
يكون قد ختّلص من عبء كبري كان عليه أن يواجهه 
فيما لو بقيت األوضاع على حاهلا من استنزاف للجيش 
األمريكي ولالقتصاد األمريكي وللهيبة األمريكية.
يؤّي���د ه���ذه اخلّط���ة كل م���ن الس���ناتور الدميقراطي 
»جوزيف بايدن«، »ليزلي جيلب«، واألكراد والش���يعة 

»خاصة مجاعة احلكيم وإيران«.)42(
باإلضافة إىل أمريكا وإسرائيل، فإّن إيران ستكون 
من أكرب املستفيدين من مسألة التقسيم. وقد يستغرب 
البعض هذا القول على اعتبار أّن إيران ستكون مهّددة 
بتقسيم مماثل. لكن إذا ما أمعّنا النظر يف املعطيات، 
فس���نرى أّن عراًقا عربيًّا وقوميًّا وعدوًّا تارخييًّا إليران 

 See: The List: Options for Iraq, Foreign Policy Magazine, )42(
Dec. 2006

     الرمجة العربية للتقرير: اخليارات األمريكية اجلديدة يف العراق لعام 
2007، ترمجة علي حسني باكري:

 - صحيفة السياسية الكويتية: 2006/12/25م. أو
 - اإلسالم اليوم 2007/1/7م: على الرابط التالي: 

http://islamtoday.net/articles/show_articles_content.
 cfm?id=72&catid=80&artid=8485
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س���يزول م���ن اخلريط���ة، وه���ذا حب���د ذاته مكس���ب 
اسراتيجي وتارخيي إليران. كما أّن نشوء دولة شيعية 
س���يكون ممه���ًدا لضّمه���ا إىل الرقعة اجليوسياس���ية 
واالسراتيجية اإليرانية املمتدة يف املنطقة، وسيجعلها 
للمرة األوىل منذ زوال اإلمرباطورية الفارسية أقرب إىل 

حتقيق حلمها التارخيي بابتالع اخلليج العربي. 
2- سيناريو االنسحاب والتمركز على ختوم 

العراق: 
ويعّد وزير الدفاع األمريكي روبرت جيتس أحد املنّظرين يف 
ه����ذا اجملال إىل جانب عدد ال بأس ب����ه من جنراالت اجليش 
األمريك����ي)43(، وتقوم الفكرة على اإلعداد ملرحلة جديدة 
تتطل����ب االنس����حاب من الع����راق، نتيج����ة لضرب����ات املقاومة 
العراقية اليت اس����تنزفت اجلي����ش األمريكي ألقصى درجة، 
والتمرك����ز بعد اخلروج على حدود اخللي����ج بقّوة هائلة تتيح 
للوالي����ات املّتح����دة اس����رجاع قدرته����ا الردعية ال����يت فقدتها 
عندم����ا غرقت يف وحل العراق، نتيجة للق����درات اليت أبدتها 
املقاومة العراقية، وبالتالي اس����رجاع ق����ّوة التأثري والردع من 
خ����الل التهديد بالقوة، وليس من خالل اس����تعماهلا، وهو ما 
سيس����اعد الواليات املّتحدة على التف����ّرغ ملوضوعات وملفات 

مهمة كامللف النووي اإليراني.
ووفًق���ا للمفه���وم األمريكي يف هذا الط���رح، فالعراق 
ا وهّش أيًض���ا، ولذلك فليس من املفروض أن  مه���م جدًّ
تت���م مغادرته على عجلة. فع���رب زيادة عدد القوات لفرة 
قصرية، ونق���ل مهمة عدد كبري من األلوية املخصصة 
للقت���ال للقيام مبهم���ة تدريب الق���وات العراقية ومبهام 
استشارية تس���تطيع الواليات املّتحدة تثبيت الوضع مبا 
في���ه الكفاية؛ لتفادي كارثة كبرية يف العراق. كما 
أن االلتزام ببقاء أطول، ولكن مبهمة أصغر س���يدعم 

احلكومة العراقية املهزوزة.
وعل���ى املقاومة العراقي���ة يف حال االنس���حاب املفاجئ أو 
التدرجي���ي أن تزيد م���ن ضغطها عل���ى األمريكيني وأن 
ت���رك قن���اة أو منفًذا صغ���رًيا للتفاوض معه���م؛ كي يتم 
اس���تثمار نتيجة االنس���حاب لصاحلهم، وال تقوم أي جهة 
بسرقة هذا االستحقاق لصاحلها كإيران أو سوريا، ومن 
املعل���وم أن ذل���ك ال يصح إال إذا كان هناك خّطة وأجندة 

سياسية لدى املقاومة العراقية تعمل على تنفيذها.
    3- سيناريو االنقالب العسكري: 

ويعّد ه���ذا اخليار أحد أهم اخليارات اليت يتم احلديث 

.Ibid )43(

عنه���ا خلف الكواليس. لقد كانت اخلّطة األمريكية 
تقتض���ي التأس���يس حلكوم���ة موالية هلا بع���د اإلطاحة 
بنظام صّدام حسني، تعمل على نشر األمن واالستقرار، 
وبالتال���ي تك���ون حليًف���ا للوالي���ات املّتح���دة، وتس���ّوق 
إلجنازاته���ا يف العراق، وميكن االعتماد عليها يف بقاء 

القوات األمريكية أو جزء كبري منها على األقل. 
الذي حصل أّن احلكومة الوليدة تشّكلت على أساس 
طائف���ي ومذه���يب، وهي تعان���ي من أمراض سياس���ية 
كثرية، وال متّثل الش���عب العراقي، وج���زء منها ُمَواٍل 
إليران، واآلخر ألمريكا، وهي ضعيفة وغري مسيطرة 
على الوض���ع العراقي، وال ميك���ن االعتماد عليها يف 
نش���ر األم���ن واالس���تقرار، وتعان���ي م���ن أزم���ة فس���اد 
ضخمة، وتورطت يف عمليات دعم ميليشيات وتعذيب. 
وعلي���ه فبع���ض املس���ئولني يف اإلدارة األمريكي���ة ق���د 
يرى يف حصول انق���الب يأتي برئيس وحكومة قوية، 
ويفرض األمن واالس���تقرار بالق���ّوة، خالًصا ألمريكا 
من هذا املستنقع وخياًرا حمتماًل وغري مكلف، قياًسا 
باخلس���ائر االقتصادية والعس���كرية ال���يت تعاني منها 
أمري���كا يف العراق، وإن كان يق���ّوض من مصداقية 

الواليات املّتحدة يف تروجيها للدميقراطية.
ويف ح���ال وق���وع مثل هذا الس���يناريو س���يعتمد مس���تقبل 
أمريكا يف العراق واملنطق���ة على نوع وتوّجهات الرئيس 
الق���ادم بانقالب عس���كري. ف���إن كان االنق���الب نابًعا 
م���ن دافع أمريكي، فإّن ش���رعيته س���تكون منقوصة، 
وس���ُينظر إلي���ه عل���ى أّن���ه »عمي���ل« على غرار م���ن قامت 
أمريكا بتنصيبهم يف أفغانستان والعراق بعد االحتالل. 
أّما إذا كان الرئيس ذا توّجه وطين وقومي، فمن املرّجح 
أن يضّر ذل���ك النفوذ األمريك���ي يف العراق حتديًدا، 
ويف املنطق���ة عموًما على املدى املتوس���ط والبعيد. فهو 
لن يرضى بالتواجد العس���كري األمريكي أو النفوذ 
اإليراني، وهو ما سُيكسبه شرعية مقبولة يف الشارع 
العراق���ي ومصداقي���ة عالية. وهذا هو أفضل س���يناريو 

ممكن للعراق واملنطقة.
4- سيناريو تعديل احملاصصة الطائفية 

والقومية العراقية: 
حتاول اإلدارة األمريكية اآلن استمالة أطياف عديدة 
���ّنة لدفعه���ا لالش���راك يف التمثيل السياس���ي  م���ن السُّ
العراقي بش���كل أكرب وأكثر فعالي���ة، على أمل أن 
ي���ؤدي ذل���ك إىل حتقي���ق نوع م���ن االس���تقرار والتوازن 
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���ّنة  السياس���ي، وأيًضا يعم���ل على امتصاص نقمة السُّ
وع���زل املقاوم���ة العراقي���ة ع���رب مكاف���أة املتعاون���ني 
املش���ركني يف العملية السياس���ية، وقم���ع املعارضني 
وحماربته���م ع���رب ال���ذراع الس���ين نفس���ه. وق���د ب���دأت 
الواليات املّتحدة أيًضا -ويف نفس اإلطار- يف التخفيف 
من القي���ود على البعثيني ممن تعتربهم معتدلني؛ وذلك 

لتحقيق هدفها.
ووفًقا ملا نقلته جملة »فورين بوليسي« األمريكية الشهرية 
يف تقرير ُنشر يف عددها الصادر يف كانون األول 2006م 
بعن���وان: »الالئحة: خيارات للعراق«، ف���إّن رئيس الوزراء 
العراقي الس���ابق إياد عالوي، والسفري األمريكي زملاي 
خلي���ل زاد، باإلضاف���ة إىل ع���دد من دول اجلوار الس���ين 

للعراق توافق على هذه اخلّطة وهذا الطرح.
إذ إّن املفه���وم األمريك���ي هل���ذا الس���يناريو يقوم على 
أس���اس أّن البعثي���ني وش���يوخ القبائ���ل املنخرطني منهم 
مبا تس���ميه »التمرد« ُيعّدون من الرباغماتيني، وليسوا 
من األيديولوجيني. ولذلك، فهي تستطيع -من الناحية 
النظرية على األقل- شق وشرخ املقاومة عرب إجياد فجوة 
بني الس���ّنة والقاعدة، وبني املوافقني على االشراك يف 

العملية السياسية والرافضني لذلك، ويتم هذا عرب:
منحه���م العف���و ملن ت���راه أهاًل لذل���ك من فئ���ة البعثيني 

وشيوخ القبائل وأتباعهم.
 الراجع عن سياسة اجتثاث البعث.

تقديم حّصة عادلة من العائدات النفطّية هلم.
وألن الوالي���ات املّتحدة قامت بتحقي���ق طموح إيران يف 
العراق من خالل تفكيك اجليش العراقي، ومن خالل 
دعم وتقوية الشيعة يف االنتخابات، فهي تعتقد أّن امليل 
إىل السّنة يف هذا الس���يناريو قد ُيطمئن العامل العربي 
ال���ذي يضم 85% من الس���ّنة، باإلضاف���ة إىل إمكانية 
اس���تغالل القبائل والعش���ائر يف موضوع مقاومة النفوذ 

اإليراني يف العراق.)44(
ب- انعكاساتها على مستقبل العراق واهليمنة 

األمريكية يف املنطقة:
1- انعكاسات سيناريو تقسيم العراق:

على العراق:
  - حص���ول محالت تطهري عرق���ي وقومي وطائفي يف 

.Ibid )44(

املنطقة اليت تش���كل خليًطا من هذا النس���يج، خاصة 
يف احلزام الفاصل يف املناطق الثالث املقّسمة.

  - اختفاء عراق قومي وعربي.
على املنطقة:

- إي���ران أق���وى نتيج���ة انهيار الس���د العرب���ي الوحيد 
باجتاه نفوذها إقليميًّا، وإمكانية احتضان أو ضم 

املنطقة الشيعية املستقلة اجلديدة.
- دور ترك���ي إقليم���ي أك���رب قد يظه���ر يف جتليات 
رف���ض الدولة الكردية اجلديدة املس���تقلة والقيام 

بغزوها ملنع االستقالل. 
- امت���داد ش���رارات التقس���يم إىل اجل���وار العربي مع 
ضع���ف ش���ديد يف ق���درة األنظم���ة احلاكمة على 
ضبط جمتمعاتها أو التأثري على جمريات األحداث 

يف املنطقة.
على وضع أمريكا يف املنطقة:

 - س���يطرة أك���رب عل���ى جمري���ات الوض���ع العراقي 
واإلقليمي، واسرجاع قدرة أمريكا على الصعيد 
العامل���ي م���ن خ���الل التمرك���ز يف ال���دول الث���الث 
اجلديدة، اليت س���تطلب العون وبقاء األمريكيني 

لتدعيم االستقالل الناشئ.
- سهولة أكرب يف حماصرة املقاومة العراقية متهيًدا 
للقضاء عليها، واالنتقال لتوس���يع دائرة حماربة ما 

يسمى »اإلرهاب« يف دول أخرى.
- إح���كام الس���يطرة عل���ى النف���ط من خ���الل نظام 
احملاصصة واملشاركة حتت اإلشراف األمريكي 

املباشر.
- إمكاني���ة ان���دالع ح���رب إقليمية م���ع تركيا اليت 
ستكون األقدر على رفض التقسيم، والتعبري عن 

ذلك من خالل احتالهلا لكردستان العراق.
2- انعكاسات سيناريو االنسحاب الفوري من العراق:

على العراق:
- هروب قادة امليليش���يات والعم���الء الذين دخلوا مع 

الدبابة األمريكية إىل خارج العراق.
- تشّظي البالد إىل وحدات مناطقية يف حالة التوازن 

العسكري بني املقاومة وامليليشيات.
- وقوع العراق حتت الس����يطرة اإليرانية املباش����رة، عرب 
ملء الفراغ الذي سيركه االنسحاب األمريكي، أو 
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غري املباش����رة كونها الالعب األقدر واألكثر وجوًدا 
يف العراق حالًيا عرب ميليشياتها، أو أدواتها العراقية.

على املنطقة:
- احتم���ال تدخل قوي من الس���عودية ومصر وتركيا 
ملنع االس���تفراد اإليراني بالعراق، خوًفا من أن يتم 
اإلطاحة بالتوازن اإلقليمي الذي حيقق االس���تقرار 
يف الش���رق األوس���ط، وخوًفا من أن خيلق االبتالع 
اإليراني للعراق وضًعا جيوسياسيًّا وجيواسراتيجيًّا 
يعم���ل على تقزيم هذه الدول، وانبثاق إيران كقوة 

إقليمية ال منازع هلا على اإلطالق.
- ضع���ف الثقة بالدور األمريك���ي من اآلن وصاعًدا 
عل���ى الصعيد اإلقليمي، وتده���ور العالقة بني هذه 

الدول وأمريكا.
- إعادة إحياء دور الق���وى املناهضة ألمريكا بكافة 
اجلهادي���ة،  العقالني���ة،  »املتعصب���ة،  أش���كاهلا 
اليس���ارية، ،،،إخل«؛ لكونه���ا ت���رى باالنس���حاب 

األمريكي السريع هزمية تارخيية غري مسبوقة.
على وضع أمريكا يف املنطقة:

- انكف���اء املش���روع األمريك���ي يف املنطق���ة نتيجة 
اهلزمية املذلة.

- تض���رر العالق���ة ب���ني ال���دول العربي���ة وتركيا مع 
أمريكا.

- انع���دام الثق���ة دوليًّا بق���درة أمري���كا على حتقيق 
االستقرار يف املنطقة والعامل.

- ب���روز أقط���اب دولي���ة تس���تغل اهلزمي���ة األمريكية 
إلب���راز مكانتها يف النظ���ام الدولي من جديد مثل 

روسيا والصني.
ا وعس���كريًّا؛  - أفول جنم االحتاد األوروبي سياس���يًّ

بسبب هزمية القاطرة األمريكية اليت تدفعه.
- عدم ثق���ة حلفاء أمريكا الذي���ن حيظون بتغطيتها 
»ككوري���ا اجلنوبي���ة- الياب���ان- دول اخللي���ج...« 
بق���درة أمريكا العس���كرية عل���ى ردع أي عدو أو 

السيطرة عليه عسكريًّا.
3- انعكاسات سيناريو االنسحاب املربمج والتدرجيي:

على العراق: 
- غ���ري واض���ح املع���امل فيما يتعلق باملس���تقبل السياس���ي 
للعراق، ويعتمد على رد فعل القوى املختلفة من املقاومة 

والقوى السياسية والشعبية واحلكومية وكوادرها.

- ب���روز الف���ت للمقاوم���ة م���ن الناحي���ة العس���كرية 
والسياس���ية يف ح���ال أحس���نت  اس���تثمار الراج���ع 
برناجًم���ا  وقّدم���ت  األمريك���ي،  واالنس���حاب 
ومش���روًعا سياسيًّا؛ منًعا الستغالل إيران أو غريها 

من الدول هلذا احلدث حلسابها.
- دخول املقاومة يف مواجهة مع امليليش���يات الش���يعية 
وقوات اجلي���ش يف حال إنكار إجن���ازات املقاومة 
وجتاهلها؛ وذلك كلما زاد االنسحاب األمريكي، 

أو ابتعدت القوات األمريكية عن موقع املواجهة.
على املنطقة:

- بروز دور أكرب لكل من إيران وتركيا  يف العراق، 
مقاب���ل انكف���اء ال���دور العربي إىل أقص���ى درجة 
ممكنة؛ نتيجة الس���تيائهم من طريقة إدارة البالد 
الطائفية من جهة، ونتيجة عدم وجود اتصاالت مع 
اجله���ة املناوئة للحكومة »أي املقاومة«، مما يعين 

اخلروج خبفي حنني.
- خم���اوف وتوترات إقليمية من ق���درة أمريكا على 
ش���ن هج���وم عس���كري على إي���ران بع���د حتررها 
من املس���تنقع العراقي، وحتصنه���ا يف إطار اجلوار 

اجلغرايف إليران.
على وضع أمريكا يف املنطقة:

- اس���تعادة قدراتها الردعية بعد اخلروج من املستنقع 
العراقي، وحماولة االس���تفادة من ذلك يف الضغط 
على إيران لتحجيم وضعها اإلقليمي، أو على األقل 

حلصره يف حدود املمكن.
- حماولة اعتماد اسراتيجية جديدة حملاربة ما يسمى 
»اإلرهاب« بعد اس���تقاء الدروس والعرب من التجربة 

العراقية.
- نق���ل بع���ض الق���وات إىل أفغانس���تان حملاولة تثبيت 
الوض���ع هناك؛ ملن���ع س���قوط أفغانس���تان يف أيدي 
املقاوم���ة األفغانية أيًضا، ولكي ال يش���كل ذلك 

هزمية دراماتيكية يف آٍن.
- ق���درة أك���رب عل���ى التأث���ري يف امللف���ات اإلقليمي���ة 

والدولية من الناحية السياسية.
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4- انعكاسات سيناريو االنقالب العسكري:
على العراق: 

- احلفاظ على عراق موّحد. 
- إع���ادة دوره السياس���ي كس���د ملش���اريع األطم���اع 
التوسعية اإليرانية، خاصة يف ظل وجود رئيس ذي 

توجه وطين- قومي »إسالمي«.
- ف���رض إنه���اء االحت���الل األمريك���ي إذا كان مل 

حيصل بعُد عرب معاهدة أو عرب مفاوضات.
- القض���اء على مجيع امليليش���يات وإنه���اء الفوضى، 

وفرض األمن واالستقرار.
- إنهاء النفوذ اإليراني املباشر يف العراق.

على املنطقة:
- ارتياح عربي ملستقبل العراق.

- دور أك���رب للع���رب يف حتجيم »االنتف���اخ« اإليراني 
احلاصل.

- ارتياح تركي الس���تقرار العراق، ومنع انقس���امه، 
وم���ا ينت���ج عن ذلك م���ن خماوف جتاه كردس���تان 

مستقلة.
- تراجع نفوذ إيران على عدد من املستويات إقليميًّا.

على مستقبل أمريكا يف املنطقة:
1- تقويض مسعة أمريكا جتاه قضايا الدميقراطية 

واالنفتاح، والفشل يف بناء عراق دميقراطي.
2- هزمي���ة وليس »فش���ل« املش���روع األمريكي يف 
العراق، وبالتالي حماولة تعويض ذلك يف جبهات 
أخ���رى، أو أخ���ذ الع���رب  وال���دروس، وانكفاء 

أمريكا إىل اسراتيجيات أخرى أقل وطأة.
3- إمكاني���ة تراجع النف���وذ األمريكي يف املنطقة 
على املس���توى البعي���د، خاصة عندما يس���تعيد 

العراق عافيته وقوته.
5- انعكاسات سيناريو احملاصصة الطائفية 

والقومية:
على العراق:

- عراق هّش ومتضارب االجتاهات، ودائم الصراعات 
»أشبه باللبننة«.

يف  وتع���دد  والوجه���ة،  االنتم���اء  معرف���ة  يف  ِتي���ٌه   -
الوالءات. 

- خمَرق من ِقبل األنظمة والدول األخرى، السيما 
إيران والواليات املتحدة.

على املنطقة:
1- حال���ة ترّقب إقليمي���ة دائمة ملنع تفّج���ر العراق، 

واحلفاظ الدائم على وحدته.
2- خوف من مواجهة إيران حال تعايف العراق.

على مستقبل أمريكا يف املنطقة:
1- اعتبار ذلك إجناًزا على الصعيد السياسي، يتم 
التأس���يس عليه لتأكيد النفوذ األمريكي، 

واالنتقال إىل ملفات أخرى إقليمية.
2- بق���اء حالة التوتر خبص���وص إيران، مع قدرة 

أمريكية أكرب على التهديد والتنفيذ.
قدراته���ا  الس���تعادة  أمريك���ي  متنف���س   -3
يف  واالقتصادي���ة  والسياس���ية  العس���كرية 
العراق واملنطقة.وعلى هذا تقّدُر األموال اليت 
تب���اع به���ا هذه الكمي���ات ب���� 5 – 15 مليون 
دوالر يوميًّا، يف حالة احتس���اب سعر الربميل 
الواحد خبمس���ني دوالًرا فقط!! مما يعين أن 
ملي���ارات الدوالرات قد دخل���ت جيوب هؤالء 
���ّراق، على م���دى أربعة أع���وام ونيف من  السُّ

عمر االحتالل.
وقل���ة  اإلداري،  الفس���اد  أدى  ه���ذا  كل  ووف���ق 
خ���ربة املتصدري���ن إلدارة أم���وال الع���راق، وإقصاء 
املتخصص���ني به���ذا الش���أن، إىل ضي���اع ملي���ارات 
ال���دوالرات من أم���وال ب���الد الرافدي���ن، ويف العام 
املاض���ي وح���ده ض���اع اثن���ا عش���ر ملي���ار دوالر من 
األم���وال ال���يت كانت خمصص���ة إلعم���ار العراق، 
حس���ب ما اعرف به اجلنرال ستيوارت بوين املفتش 

األمريكي العام لشؤون إعمار العراق.)45(
التحدي���ات وأخطره���ا ص���راع البق���اء والوج���ود يف 
إفريقي���ا جنوب الصحراء، وال���ذي يعد أحد جوانب 
الص���راع احلضاري بني املس���لمني والغ���رب، األمر 
ال���ذي يقتضي اس���تفراغ اجله���د والوس���ع ملواجهته 

خبطط مدروسة واسراتيجيات فاعلة. 

)45( وقد نقل التصريح عدد من وسائل اإلعالم بتاريخ 2007/4/3م.
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التكلفة املالية احلقيقية للحرب األمريكية على العراق:
حبس���ب الدراس���ة املش���ركة اليت أجراها الدكتور »جوزيف ستيغليتز« والربوفيس���ورة »ليندا بيلمس« 
حتت عنوان »التكاليف االقتصادية حلرب العراق«، فإّن التكلفة احلقيقية للحرب على العراق تراوح 
ب���ني 750 ملي���ار دوالر و1.2 تريلي���ون دوالر )الع���ام 2006م(، وحوالي أكثر من تريليون���ي دوالر إذا بقي 

االحتالل للعام 2008م وما بعده؛ استناًدا للمعيار املعتمد واحلسابات احلذرة واملعتدلة واملتحفظة.

واس���تناًدا إىل الدراس���ة، فاّن كلفة احلرب احلقيقية ال تتحدد باإلنفاق العس���كري املباش���ر فقط، بل 
تش���مل اإلنفاق غري املباش���ر أيًضا، واإلنفاق املرتبط بنتائج العمل العسكري احلالي واملستقبلي، وعلى 
عالج اجلنود اجلرحى وخس���ائر األس���لحة واملركبات واملعدات والفوائد على احلصص املالية املقتطعة 

للحرب.

أما عن الفرق الشاس���ع والكب���ري بني األرقام األولّية للحكومة األمريكي���ة عن تكاليف احلرب على 
الع���راق واألرق���ام التقديرية وفًقا للدراس���ة؛ فإّن ذلك يعود وفًقا ل�»جوزيف س���تيغليتز« لعدد من العناصر 

منها:

أواًل: التسر احلكومي على العدد الضخم من املقاتلني السابقني الذين يعودون مثخنني جبراح بليغة من 
احل���رب يف الع���راق، والذين بلغ عددهم 16 ألًفا حتى اآلن، 20% منه���م تقريًبا يعانون من أمراض عقلية 
وإصابات يف الرأس حتتاج إىل عالج مكلف؛ فكلفة عالج ورعاية اجلنود بعد احلرب ستصل إىل 350 
مليار دوالر باعتبار أن كل قتيل أمريكي يف حرب العراق يقابله 16 جرحًيا بني اجلنود مقارنة مع 2.6 

جندي جريح يف فيتنام و2.8 جندي يف كوريا.

ثانًي���ا: ع���دم إدراج احلكومة للنفق���ات اخلاصة املتعّلقة بزيادة املكافآت بش���كل كبري حلاالت إعادة 
التطوع يف اجليش، وحتسني القروض، وزيادة نفقات التجنيد )حتى 20% فقط بني عامي 2003 و2005م(، 
واليت اعتمدتها احلكومة األمريكية نتيجة ملواجهتها مش���كلة متعاظمة يف التجنيد وتالفًيا خلوضها 
مشكلة التجنيد واالحتجاز العسكري ملن يرفض اخلدمة. وتبلغ هذه النفقات اليت ال تشمل الفوائد ما 

بني 652 مليار دوالر –وفًقا للحسابات املتحّفظة- و799 مليار دوالر –وفًقا للحسابات املعتدلة-. 

ثالًث���ا: ع���دم إدراج التعويض���ات عن ح���االت الوفاة واليت تص���ل إىل 500 ألف دوالر، وذل���ك أقل بكثري 
م���ن احلس���ابات االعتيادية للنفق���ة االقتصادية ملدى احلياة، واليت يش���ار إليها أحياًن���ا كمعادل للقيمة 

اإلحصائية للحياة عموًما، واليت تقدر من 1.6 إىل 5.6 ماليني دوالر.

رابًعا: عدم احتس���اب اخلسائر العس���كرية املادّية املباش���رة ضمن تكاليف احلرب كفقدان وخسارة 
املعدات والتجهيزات العس���كرية واآلليات اليت تراوح بني فقدان كلي حيتاج إىل تعويض واس���تبدال، 

وبني فقدان جزئي حيتاج إىل إصالح.
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خامًسا: عدم احتساب الفوائد املالية املرتبة على النفقات اخلاصة غري املدرجة، واليت تراوح بني 98 مليار 
دوالر- بتقدير متحّفظ- و384 مليار دوالر- بتقدير معتدل-. 

وق���د أص���درت خدمة أحباث الكوجنرس األمريكي »SRC« تقريًرا يف أواخ���ر آذار ذكرت فيه وفًقا ملا 
نقلت���ه »ي���و بي آي« أّن حرب العراق بلغت كلفتها الش���هرية 4.7 مليارات دوالر. واس���تناًدا إىل التقرير، فإّن 
األرق���ام املتعلقة باحلرب على اإلرهاب، والعراق، وأفغانس���تان مس���تمرة يف االرتف���اع؛ حيث طلب الرئيس 
األمريك���ي جورج ب���وش متويالت إضافية للع���ام 2007م، تبلغ قيمتها 4.49 ملي���ارات دوالر، و141 ملياًرا 
أخرى لسنة 2008م لتمويل احلرب. وحبسب التقرير، فإّن كلفة هذه احلرب ستصل إىل 257 مليار دوالر 

حبلول منتصف عام 2008م.

ورأى التقرير أنه يف حال اس���تمرت احلرب لعش���ر سنوات أخرى؛ فإّن التمويالت اإلضافية اليت من احملتمل 
أن يقره���ا الكوجن���رس، يرّج���ح أن تزيد الكلفة بقيمة 140 مليار دوالر يف ح���ال خفض عدد اجلنود إىل 
30 ألًفا، أّما إذا اس���تمرت احلرب عش���ر سنوات مع خفض القوات إىل 70 ألف، حبلول عام 2013م فذلك 

سيعين 919 مليار دوالر إضافيًّا، وهو ما سريفع كلفة احلرب )املباشرة( إىل 4.1 تريليونات دوالر.

املصدر:
 علي حسني باكري، التكلفة املالية احلقيقية للحرب األمريكية على العراق، جملة اجملتمع الكويتية، العدد 4571، بتاريخ 

2007/6/2م. )باختصار(

من مالمح انهيار اجليش األمريكي يف العراق:

انهيار اسرتاتيجية التجنيد:
تفيد التقارير بأن اجليش األمريكي -القائم على نظام التطوع منذ العام 1973- يعاني قصوًرا بنسبة %40 

عن حتقيق هدفه من التجنيد.

أسباب عدم القدرة على هذه التعبئة:
1- حجم اخلسائر املادية والبشرية الكبرية يف اجليش األمريكي يف العراق. 

2- اهلزمية النفس���ية اليت تنتش���ر بني اجملندين األمريكيني، بعد أن كانوا يظنون أن جيشهم يقوم بنزهة 
يف بلدان العامل الثالث.

3- عدم اإلميان بعدالة القضية.

كم���ا تواج���ه القوات املس���لحة مش���كالت يف االحتف���اظ جبنوده���ا؛ إذ إن حنو 30% م���ن اجملندين اجلدد 
يركون اخلدمة خالل س���تة أش���هر، وبعض هؤالء يركون اخلدمة على األقل بس���بب اهلوة الواس���عة بني 

اخلربات اليومية للشباب قبل التجنيد وبعد االخنراط يف حياة اجملند أثناء التدريب.
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واعرف البنتاغون بأن أكثر من 5500 جندي فروا من اخلدمة منذ بداية حرب العراق.

انتشار األمراض الصحية والنفسية:
تع���د األم���راض النفس���ية والصحية اليت تصي���ب اجلنود إحدى أهم املش���اكل اليت يعان���ي منها اجليش 

األمريكي.

وق���د أكد تقرير صدر مؤخ���ًرا أن وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( بات يس���اورها القلق من احلالة 
النفس���ية للجنود العائدين من العراق؛ بس���بب ما حلقهم من إصابات غري مرئية، خاصة تلك املتعلقة مبا 

.)sssert  citamuar ptso( يسمى مبرض »اضطرابات ما بعد صدمة الضغوط« ويدعى

وأشار التقرير أيًضا إىل أن أكثر من 10 آالف جندي أمريكي عادوا من العراق طلبوا املساعدة الطبية؛ 
حتى يتمكنوا من االندماج من جديد يف اجملتمع بس���بب ش���عورهم بصعوبة خمالطة الناس دون خوف، 

وإحساسهم بأنهم سيتعرضون لتهديٍد ما.   

ويش���ري معهد دراس���ات السياس���ة األمريكي يف تقرير له نش���ر يوم 2005/8/13م عن تكاليف احلرب 
األمريكية على العراق، وعن موضوع انس���حاب القوات األمريكية، إىل تدني احلالة النفس���ية للجيش 

واخنفاض الروح املعنوية للقوات، خاصة بعد قرارات منع مغادرة اجلنود من العراق.

انتشار الدعارة يف صفوف اجليش:
عادت فضائح اجليش األمريكي إىل الظهور على السطح جمدًدا، فبعد فضائح انتشار الشواذ يف جيش 
احلرية األمريكي، ومن َثم فضائح أبو غريب وغوانتانامو وس���جون أفغانس���تان. تفشت هذه املرة ظاهرة 

»الدعارة يف صفوف اجليش«.

وكان البنتاغ���ون ق���د أعلن مؤخًرا أن اجليش األمريكي تلقى يف الع���ام األخري تقارير بوقوع 88 حادث 
اعتداء جنس���ي يف منطقة القيادة املركزية األمريكية اليت تش���مل العراق والكويت، فضاًل عن القرن 

اإلفريقي ومنطقة اخلليج وآسيا الوسطى مبا يف ذلك أفغانستان.

وأوضحت أن االعتداءات اجلنس���ية تش���مل االغتصاب أو حماولة االغتصاب أو اللواط، علًما بأن النساء 
ميثلن حنو 10% من بني حنو 110 آالف جندي أمريكي موجودين اآلن يف العراق.

املصدر: 
علي حسني باكري، معامل انهيار اجليش األمريكي يف العراق، موقع اجلزيرة. نت، 2006/5/17م.




