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 عن املؤلف

احلائز على جائزة روبرت إف كنيدى  جورج ابكر، حمرر مبجلة النيويوركر، ومؤلف العديد من الكتب، منها دم الليرباليني
 على إحدى جوائز اندى الصحافة عرب البحار. ، وحازت تقاريرة املرسلة من العراق2001

 ار نشر العبيكان، وصدرت النسخة العربية عن دصفحة من القطع املتوسط 518عدد صفحات الكتاب 

 سبب تسمية الكتاب ببوابة احلشاشني

بغداد ىف املنطقة اخلضراء،  بوابة احلشاشني: يقول املؤلف أنه اإلسم الذى مت إطالقه على قوس موجود على إحدى بواابت مدينة
، الىت أسسها حسن الصباح، والىت إستهرت ما بني القرن اخلامس والسابع إىل فرقة " احلشاشني "د ىف أصلة يعو اإلسم  هوو 

 ميالدية. 13و  11للهجرة/ القرن 

 النقاط الرئيسية

 احلرب ىف العراق جاءت بناًء على رغبة حثيثة من احملافظون اجلدد. •

لى أى معلومة مهما كانت بسيطة أو غري سبتمرب بساعات، كان الشغل الشاغل جلورج بوش هو احلصول ع 11بعد  •
 مؤثرة خبصوص وجود عالقة لصدام حسني ابلتفجريات.

دخلت الوالايت املتحدة العراق، وهى غري مؤهلة ملرحلة مابعد احلرب،،، لقد كان هناك تصورًا أن احلرب لن تستمر  •
 سوى أربع أشهر فقط.

أت بعد أن تيقن العراقيني أن الوالايت املتحدة مل أتتى هلم أبفضل بداية املقاومة احلقيقة واملنهكة للقوات األمريكية بد •
 مما كان موجوداً أثناء حكم صدام حسني.

السياسي، وهو ما اطلق عليه الكاتب" اإلابدة  مل تكن اإلدارة األمريكية موهوبة ىف شىء ابلعراق إال ىف اإلستقطاب •
 السياسية"
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 حرب غري منجزة

افظون اجلدد، وهو احلدث الذى سيجعلنا نتذكر دائمًا وجود احملافظون اجلدد على ستظل حرب العراق هى حرب احمل •
 الرغم من وجودهم على الساحة منذ الستينيات.

، مل يبد الرئيس كلينتون العاجز الضعيف أى داللة على أنه يريد التصرف بشكل حاسم مع عراق 200حبلول عام  •
الورق، لكنه مل يكن ىف قلب كلينتون، مث أصبح القضية األوىل متمرد عاص. لقد كان قرار حترير العراق على 

 .للمحافظني اجلدد
 بتوىل بوش احلكم، عجت احلكومة أبمساء احملافظني اجلدد، وأصبحت أفكارهم عن العامل ملا بعد احلرب الباردة حمط •

دة، كما أن تشيىن صنيعة رامسفيلد األنظار، فقد كان رامسفيلد مثاًل قوميًا عدوانيًا حاد الطباع من حقبة احلرب البار 
 وزميله وصديقه ىف أثناء إدارات عديدة فقد كان من الطينة ذاهتا.

إحتل الصقور رأس الدولة، حيث أعطاهم إهنيار الشيوعية وظهور الوالايت املتحدة مبظهر القوة العظمى الوحيدة ىف  •
 العامل شعوراً ابإلنتصار التارخيى، الذى يرغبون ىف أتكيده.

 هان حممومةأذ

، دون مساعدون لرامسفيلد أنه من األفضل سبتمرب، وعندما كان الدخان والنار مازاال مندلعني 11بعد دقائق من  •
ضرب صدام حسني ىف الوقت نفسه، وليس فقط أسامة بن الدن، إضرب على نطاق واسع، سواء األمور ذات 

خبطاب على العامل وقال حرفيًا" إن بقية العامل إما أن  ، وىف مساء نفس اليوم، خرج بوشالصلة، او الىت ليس هلا صلة
امر بوش فريقه املختص مبكافحة  -حسب ريتشارد كالرك –يكون مع أمريكا أو مع اإلرهابيني"، وىف اليوم الثاىن 

اإلرهاب نعرفة: هل من املمكن وجود أى صلة للعراق".. وقال إنظروا إن كان لصدام عالقة مباحدث، أو كانت له 
ة أبى شكل من األشكال...رد كالرك قائالً" ولكن سيدى الرئيس، إن القاعدة هى الىت فعلت هذا" فقال بوش" صل

سبتمرب  17....وىف أعرف أعرف ولكن... أنظر إذا كان صدام متورطاً. فقط أنظر. أرد معرفة أى ذرة معلومات".
 قال بوش جمللسه احلرىب" أعتقد أن العراق كان متورطاً".

املستوايت العليا من األمن القومى، جمموعة من الناس ذوى التاريخ الفكرى الواضح، الذين يستطيعون  لقد شغل •
 تشيىن وكولن ابول على رأس هؤالء.رامسفيلد و إسرتاتيجية ومذهباً ونظرة عاملية، وكان إعطاء أهواء الرئيس اجلديدة 

عاد ليشغل منصب انئب الرئيس، مل يكن العراق من  ديك تشيىن، مل يكن منخرط أبدًا ىف السياسة اخلارجية،وعندما •
، وقد محلت هتمامهل إاملوضوعات ذات األولوية على جدول أعماله، كما مل يكن نشر الدميقراطية حول العامل حم
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خطاابته بعد اهلجمات الغرهابية شعورًا ابإلرتياح لوجود عدو عاملى جديد.وعندما ظهر العراق على الساحة، فإن 
 يغض الطرف عنه أبداً. تشيىن مل

كان ريتشارد هاس مدير ختطيط السياسات ىف وزارة اخلارجية األمريكية، والذى بدأ ىف اإلستماع للمزيد من األحاديث  •
شكوكه خبصوص احلرب، فقاطعته  عن احلرب الىت كان قد أمر بوش ابلتجهيز هلا ، وبدأ هاس يقدم لوزارة اخلارجية 

ة... وإستمر هاس بعد المك لنفسك، فقد إختذ الرئيس قراره ابلفعل"، لقد كانت مفاجأكونداليزا رايس قائلة" وفر ك
ذلك ىف احلديث عن احلرب ىف اللقاءات املختلفة، وعندما مت سؤاله عن األسباب الىت دفعت الوالايت املتحدة لشن 

 .حرب على العراق، فإنه أجاب قائاًل" إنىن سوف أذهب إىل قربى دون أن أعرف اإلجابة
خالل مدة السنة ونصف الفاصلة بني اهلجمات اإلرهابية وغزو العراق، كانت الساحة األمريكية قد بدأت تعج أبفكار  •

، وإستطاعت بعض هذة العقول الوصول إىل املناصب عدائية كبرية، وكانت إدارة بوش تنتهج طريقًا للمواجهة احلتمية
ليل لصقور اإلدارة إىل العامل العرىب، جنبًا إىل جنب مع فؤاد عجمى العليا ىف احلكومة، فربانرد لويس مثاًل أصبح الد

) إضافة إىل اإلطاحة بصدام حسني وتفكيك أسلحته  2003الكاتب اللبناىن " كان عجمى قد كتب ىف أوائل 
يث العامل الفتاكة، جيب أن يكون الباعث احملرك ملسعى أمريكى جديد ىف العراق وىف األراضى العربية اجملاورة، هو حتد

...لقد إقرتح عجمى مشروعًا أمريكيًا حبجم املهمة اإلستعمارية الربيطانية ىف الشرق األوس" ) قيادة مشروع العرىب"
 "إصالحى يسعى إىل حتديث املشهد العرىب، على أن يكون العراق نقطة البداية

بزعامة أمريكية ستكون ) ثورة من لقد كان اهلدف من ضم هؤالء األفراد لإلدارة األمريكية هو اإلطاحة بصدام  •
  أعلى"، وهى عبارة إبتكرها تروتسكى ليصف اركيز سلطة ستالني ىف أيدى اللجنة املركزية الشيوعية.

 املغرتبون

بينما كان البنتاجون غارقًا ىف التخطيط للحرب، ادركت وزارة اخلارجية أنه من األفضل البدء ىف التفكري مبرحلة مابعد  •
ت وزارة اخلارجية لشؤون الشرق األدىن بتوظيف مغرتبني عراقيني ذوى خربة ىف جماالت خمتلفة احلرب، حيث بدأ

 .وتنظيمهم ىف سبع عشرة جلنة إلعداد تقارير حول موضوع إدارة عراق مابعد صدام
 ىف كان هؤالء املستعربني جمرد حصون حلماية وضع الشرق األوسط، ابإلضافة إىل أهنم رفاق احلكام الديكتاتوريني •

كانية حتقيق الدميقراطية العربية...والحقًا أصبحوا جزءًا من الشرق األوسط، ومل يكونوا من املؤمنني إبم
 املشكلة.ابلغضافة إىل أهنم لن يكونوا سوى " حلفاء" وليسوا دعاة للدميقارطية ىف العراق.

عراقيًان كان بعضهم  32ت اللجنة كونت الوالايت املتحدة جمموعة من املعارضيني العراقني ىف املنفى، حيث ضم •
 سياسيني مأجورين.
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، أصبحت هناك حركات معادية للحرب ىف الوالايت املتحدة والعامل، وظهرت الفتات " ال لسفك 2002حبلول شتاء  •
الدم من أجل النفط"، وظهرت دعوات لتطبيق القانون الدوىل فىما خيص التفتيش عن األسلحة، وظهرت حركة" 

 .. إال أن كثري من األمريكني ابتوا على يقني أبن احلرب قادمة.أوقفوا احلرب".
مرتدين بزات رمسية ، قبل احلرب، إحتشد مئات العراقيني املعارضني لصدام حسني ىف فندق لندن هيلتون ميرتوبول،  •

ل مجيعهم ما تلتقط هلم الكامريات الصور، إال أن األمر األكيد أهنم ال يشبهون املستقلني ذوى الفكر التحررى.ومح
، وأخر قال أنه ميلك معلومات 1993إعتربوه أدلة تدين صدام حسني وتثبت تورطه ىف تفجري مركز التجارة العاملى 

الديكتاتور.... لقد كان اهلدف هو الرتويج أن املعارضة العراقية تقدم للعامل وجهًا موحدًا من لندن سرية بشأن صدام 
 ...وواشنطن.

، يتم تشكيل حكومة عراقية ىف املهجرتقدم الوالايت املتحدة أى وعود هلؤالء العراقيني أبنه سعلى الرغم من ذلك، مل  •
 وهو ماجاء عكس توقعات هؤالء.

 خطط خاصة

قدم أطروحة بعنوان " حبث األمريكيني عن النصر ىف القرن قبل الذهاب للحرب، كان أحد أساتذة جامعة هارفارد قد  •
ىف كيفية تغري مفهوم حتقيق األهداف السياسية بطرق عسكرية ىف أذهان العشرين"، وهذة األطروحة تبحث 

طلبت اخلارجية األمريكية من " إردمان " كتابة حتليل إلعادة اإلعمار بعد احلرب ىف  2002وىف صيف األمريكيني.
كرة من القرن العشرين ىف مخس عشرة صفحة مفردة السطور ومصنفة، وىف الوقاع هذا حجم كبري فيما يتعلق مبذ 

 .مذكرات وزارة اخلارجية األمريكية
أشارت مذكرة " إردمان" إىل أن النجاح بعيد املدى يعتمد على الدعم الدوىل، اما ىف املدى القريب فقد أكد على أن  •

 .األمن هو أساس كل شىء ، وهذا يعتمد على وجود عدد كاف من القوات
ليج الشماىل ىف جنوب أسيا يعد ملحقًا للخرباء الذين مكتب الشرق األدىن واخل، كانت 2002ىف أواخر سبتمرب  •

 " ، وهو املكتب الذى عرف مبكتب " اخلطط اخلاصةومابعد احلرب قدموا للتخطيط للحرب
على الرغم من هذه املساعى لتأسيس مكاتب عمليات وخطط، إال أن كونداليزا رايس مل تستمد النصيحه إال من  •

 سات األمريكى الذى يرتأسه كريس دميوث، والذى يستمد منه احملافظون اجلدد بدورهم الدعم واألفكار.معهد املؤس
أكد رئيس هيئة أركان اجليش أمام اللجنة العسكرية ىف جملس الشيوخ، وسئل عن متطلبات القوات،  2002ىف فرباير  •

دركًا للعواقب، واخريا فغنه قال " بناءًا على وقد حاول جاهدًا أال جييب عن هذا السؤال النه كان عليه أن يكون م
خربته ىف حفظ السالم ىف البلقان، فإن العراق سيكون ىف مرحلة مابعد احلرب حباجه إىل مايقارب مئة ألف 
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.... إال أن وزارة الدفاع ردت قائلة " من الصعب إدراك أن توفري اإلستقرار ىف العراق، بعد صدام سيحتاج ".جندى
 من القوات الالزمة لتنفيذ احلرب نفسها، ولضمان استسالم قوات االمن التابعة لصدام وجيشه، إىل قوات أكرب

 يصعب ختيل ذلك" .
هى مرحلة مجع القوات  1، فاملرحلة 4كان املصطلح العسكرى لعمليات مرحلة مابعد احلرب ىف العراق هو املرحلة  •

قال أحد هى اهلجوم الرئيسي اجلوى والربى.وأثناء احلوارات  3هى املرحلة السرية، واملرحلة  2ىف املنطقة، واملرحلة 
بوصفها هدف احلرب وليس واحداص من أاثرها، إال أنه من الواضح أن  4القادة العسكريني، جيب النظر إىل املرحلة 

 هذة احلرب بال سياسة.
، وقد وقعه دون مساع 24، وقع الرئيس بوش التوجيه الرائسي اخلاص ابألمن القومى رقم 2003يناير  20ىف  •

 24األعرتاضات النشيطة من وزارة خارجيته، على الرغم من أنه من أهم القرارات املصريية ، فالتوجيه الرائسي رقم 
ات \جعل مرحلة مابعد احلرب ىف العراق حتت سلطة وزارة الدفاع ، من خالل مكتب إعادة اإلعمار واملساع

ة الىت ضمت وزارات اخلارجية واملالية والدفاع والتجارة ومواطنني مستقلني ، ، وهو أحد املكاتب الربوقراطياإلنسانية
 .وقد ترأس هذا املكتب جنراالً متقاعداً إمسه جارى غونز

% من أفراد حزب البعث 1قبل أسبوع من بداية احلرب، قدمت اخلارجية تقريرًا جاء فيه أن إجتثاث البعث سيخرج  •
سيتم ختفيض عدد افراد اجليش العراقى زلن لن يتم حله حيث سيتم استخدامه  -ةاألرفع مكانه من احلكومة العراقي

سيتم تعيني حكومة إنتقالية حسب جدول زمىن مع بقاء بعض الوزارات حتت اإلشراف  -للقيام أبعمال عامه
 .اإلمريكى

ق ومنها : ) حنن ال ندين كان الرى دى ريتا املتحدث إبسم رامسفيلد له اراء فيما خيص اإلنتهاء من اهلمة ىف العرا •
كما أنه أكد على أن اإلدارة األمريكية ستقوم بتعيني   -لشعب العراق أبى شىء، حنن نعطيهم حريتهم وهذا كاف

 "حكومة إنتقالية وتسليم السلطة هلا ، وخنرج من العراق بعد ثالثة أشهر أو أربعة
مليار دوالر ، خبالف السجالت املدمرة 12ألوىل بــعلى غري املتوقع، مت تقدير خسائر حوادث النهب ىف األسابيع ا •

، فإما أن الناس ذابوا أو والبنية التحتية املخربة والتجهيزات النفقودة، لقد كانت التجربة كارثية.... لقد إختفت الدولة
 أهنم أذابوا املؤسسات.
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 القصر

ميقراطى ، وكانوا حياولون القيام بذلك حتت كان لدى بعض العراقيني تصور أهنم يقومون بعملية إعادة بناء العراق الد •
 النار ىف بلد قطعت أوصالة شر تقطيع.

ة وصف رجل األعمال االمريكى الذى وصل إىل بغداد ، السياسة األمريكية أبنه ىف البداية كانت هناك مرحل •
 اإلستبداد، مث مرحلة اإلستكبار... 

سهم، مح للعراقيني أول مرة ىف اترخيهم أبن يقرروا مصريهم أبنفكان األمريكيون حياولون إعادة بناء العراق بطريقة تس •
لكن إذا بقيت السلطة والسالح واملال واألفكار بيد األمريكيني ، كيف ميكن جلميع اخلطط أن تؤدى إىل سيطرة 

 العراقيني؟
بعث على رأس ، وكان إجتثاث السعت الوالايت املتحدة لتغيري املؤسسة األكادميية التابعة لنظام صدام حسني •

 األولوايت.
وأكرب الكوارث، فبجرة قلم ترك برمير مئات  لقد كان حل اجليش العراقى أصعب تسويغًا لدى اإلدارة األمريكية، •

األالف من قوات اجليش العراقى دون عمل أو أجر ، ومل تكن اإلدارة لتدرك وقتها عواقب  هذا األمر.... سعت 
وك ابلقول أن اجليش العراقى سبق أن سرح نفسه قبل وصول القوات األمريكية ، اإلدارة األمريكية لتربير هذا السل

 عندما ذهب اجلنود إىل بيوهتم بداًل من أن يذهبوا إىل القتال
 وصل اجلميع إىل حقيقة أبقوها بداخلهم وهى أن العراق أزمة ال تتوقف. •
كذلك عرب اإلجتماعات الىت حيضرها أصحاب كان برمير يتحدث إىل العراقيني مباشرة كل أسبوع ىف خطاب متلفز، و  •

النفوذ واجلاه، وكان يتمتع بشعبية ال سيما بني النساء، وكان عدد املؤيدين له من أهل بغذداد ضعف عدد 
 املعارضني.

عند سؤاله ملاذا ال يقدر العراقيني ماتدعى سلطة اإلئتالف املؤقته أهنا حققته ىف اثناء األشهر األوىل هلا؟ فأجاب "  •
ب أن يفهم اجلميع الوضع النفسي الذى يعانية العراقيون، فقد خرجوا من هذة الغرفة املظلمة جدا إىل الضوء جي

.... املبهر ىف غضون ثالثة أسابيع، فبدا األمر وكأن شخصًا ما قد ألقى مفتاحًا ولذلك فهذا أمر مزعج نفسياً 
 كرية"اإلخفاق ىف التواصل ليس مشكلة فنية ، إهنا مشكلة نفسية وف

هنم سيكفون عن التذمر، كإعادة ساد إنطباع لدى القيادة األمريكية ىف العراق، أنه لو مت تقدمي شيئًا للعراقيني فإ •
عمار، أو هتيئة شبكات الصرف الصحى واملياه وتوفري التغذية. فحىت اللحظة مل يشعر العراقيني بفرق بني اإل

 األمريكيني القوة العظمى وصدام حسني.
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 ن حتت اإلحتاللالعراقيو 
 تراوح خوف العراقيني بعد الغزو بسنني قليلة مابني اخلوف من األصوليني وبقااي البعثيني. •

ىف الغرب كان العراق معروفًا أبنه أكثر البلدان علمانية ىف املنطقة، وكان يعتقد أن شعبه متعلم وعاملى وحديثن، ولكن هذة 
اإليرانية ىف ايران اجملاورة جعلت العراقيني الشيعة أكثر حمافظة، ابإلضافة إىل أن ، إال أن الثورة السمعة إنقلبت لتصبح ختلفاً 

، كما كتبت نسخة من القران بدمه، صدام حسني قام بتدعيم قوته أبسلمة اجملال العام، واضيفت عبارة هللا اكري للعلم العراقى
وهى كانت حماولة لتدعيم قوته بقاعدة   جاء على شكل وبدأت املساجد ترتفع ىف العراق ومن أشهرها مسجد أم املعارك الذى 

  سنية ىف احلقيقة.
للوطن العريب ويف مكان العراق جنمة مثانية واملسجد كذللك جنمة مثانية كبرية وكانت عبارة عن خارطة كبرية  مسجد أم املعارك

 هذه النجمة الثمانية تعترب رمزاً لكل الصروح العمرانية اليت شيدت يف عهد الرئيس الراحل صدام حسني 
ستخمه مشاة اجليش واملعروف ابلكالشنكوف الروسي الذي كان ي  ak47منائر املسجد صممت على شكل فوهة الرشاش

  .العراقي
الشىء الوحيد الذى جنحت التقارير األمريكية ىف توقعه هو وجود عمليات مقاومة بعد دخول بغداد، وهو األمر الذى  •

إال أن اجليش األمريكى مل عمل عدد من اليائسني. وهى العمليات الىت وصفها رامسفيلد أبهنامت على يد فدائى صدام.
 يستطع التصصدى للتمرد، ومل ينجح ىف تشكيل قوات حملية من الشرطة ملكافحة املتمردين.

كان التمرد مزجيًا مابني متردًا دينيًا وقومياً، حيث كان دافع السنة للتمرد هو رؤية الشيعة ينسحبون إىل جوار  •
 المور، بعد أن كانوا هم على رأس اإلدارة السياسية .األمريكيني ويتولون زمام ا

عندما أصدر رئيس فريق التفتيش عن األسلحة شارلز دولفر، التقرير النهائى جملموعة مسح العراق ىف أواخر عام  •
إال أن منطق  مل تكن هناك أى أسلحة دمار شامل ، فصدام مل يقم إبعادة بناء براجمه بعد أن دمرها املفتشني، 2004

صدام اجملنون ىف أواخر اايم حكمه كان قد أدعى أنه ميلك أسلحة لدرع ايران عن اهلجوم، وىف بعض األحيان كان 
خيدع كبار الضباط العراقيني ، وىف الكثري من األحيان كان كبار العلماء العراقيني خيدعونه، بينما كانت خماوف اجليش 

 األمريكى ىف العراق خيااًل.
ألمريكيني أن تقسيم العراق إىل ثالث مناطق مستقلة ذاتيًا هو الشىء الوحيد الذى مينع إندالع ح لدى اخلرباء اإتض •

حرب أهلية ، إال أن هذا كان يتعارض مع السياسة الرمسية للوالايت املتحدة الىت تعتمد على احملافظة على السيادة 
 ، وارتكوه، وركزوا القوات ىف اجلنوب والشمال، ... إال أن نص النصيحة كان ) إقطعوا املركز السىناإلقليمية للعراق

وإدعموا الدميقراطيات بني الشيعة واألكراد، وعندمها إبمكان السنة دون النفط ىف صحرائهم أن يقرروا إن كانوا 
 يريدون التعاون أو التالشى (
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اب تلفزيوىن للحديث لقد كانت أسوأ اللحظات الىت مر هبا الرئيس جورج بوش عندما توجب عليه أن خيرج ىف خط •
بشأن عدم وجود أسلحة دمار شامل ىف العراق، وبعد إستجماع كل مهاراته البالغية، فغنه قال " لقد كنا خمطئني"... 
إال أنه توجب عليه أن يشري إىل أسباب أخرى، فبدأ احلديث عن الديكتاتورية والرغبة ىف نشر الدميقراطية ىف 

 فس النقطة ولكن بصيغ خمتلفة.العراق،،،،، لقد اعاد احلديث ىف ن
مل تكن اإلدارة األمريكية موهوبة ىف شىء ابلعراق إال ىف اإلستقطاب،،، لقد أثبتت جناحًا ىف هذا األمر. وهو ماميكن  •

 صفة ابلنجاح ىف اإلابدة السياسية .و 
  


