العدد ()676االربعاء( )24أيار 2006

POSITION

مواقف

NO (676)Wed. (24) May

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء العراقي من الصحافة العاملية والتعرب املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي (

)

()2-2

قراءة يف تقرير قيادة القوات املشتركة االمريكية JFCOM

اوهــــام صدام -نظـــــرة من الداخل

صعود القوات املساندة للجيش
من الصعب املبالغة يف التاثيرات التي تركتها
انـتفــاضتـا الـشـيعـة و االكـراد عــام  1991علـى
وضع صدام .فـبعد تلك املـرحلة ،بقـى وبشكل
ثـابت تهديـد وقوع انتفـاضة اخـرى ميثل همه
االول .من بـني االحتـرازات الـتي قـام بهــا ملنع
و ،ان ك ـ ـ ــان ض ـ ـ ــروري ـ ـ ــا ،لـق ـمـع اضـ ــط ـ ـ ــراب ـ ـ ــات
مـستقبلية قد كان خلق جيوش خاصة تتكون
من قــوات م ــوالي ــة سي ــاسيــا :ف ــدائيــو صــدام،
جـيش القـدس ،و مليـشيـات حزب الـبعث .من
الــسخ ــري ــة ،ان تـلك امل ــؤســس ــات ق ــد ادت ال ــى
ت ـ ــده ـ ــور االمــن ال ـ ــوط ـنــي بـجعـله ـ ــا عــملــي ـ ــة
الـتجـنيــد للـجيــش اكثــر صعــوبــة و بـتجــريــد
اجليـش من املعدات املطلوبـة .و عندما دخلت
اخــيـ ـ ــرا يف املع ـ ــرك ـ ــة ض ـ ــد ق ـ ــوات ال ــتحـ ـ ــالف
املنـدفعة ،مت تـدميرهـا بوقت قـصير .لقـد قال
معـظـم احملللـني الغــربـيـني بــان صــدام اوجــد
تلك املليـشيـات للـمسـاعـدة يف حمـايـة العـراق
من الهجوم اخلـارجي .و على ايـة حال ،تـشير
الوثـائق التي مت احلـصول علـيها بعـد عملـية
حت ـ ــريـ ـ ــر الع ـ ــراق بـ ـ ــان الغ ـ ــرض االس ـ ــاســي و
االصلـي للقــوات امل ـســان ــدة للجـيــش لـم يكـن
لــديهــا الكـثيــر للـقيــام به بخـصــوص حمـايـة
العــراق مـن الغــزو .فقــد ك ــانت املـليــشيــات يف
ال ــواقع مــس ــؤول ــة عــن ذلك ال ــواجــب -و لكـن
فـيما بعـد ،بعد ان اصبح صـدام مولعـا بنجاح
االنتـفاضـة الفلـسطـينيـة و بتجـربة الـواليات
املتحــدة يف الصـومـال .كـان الهــدف االصلي و
االساسي للقوات املسانـدة للجيش هو الدفاع
عـن الع ــراق من االعــداء الــداخـليـني ،و ليـس
اخل ــارجـيـني .ك ــان جـي ــش القـ ــدس ملـيـ ـشـي ــا
محليـة اسس للـسيطـرة علـى منـاطق خـاصة
مـن الع ــراق و ل ــسحق اي اضـط ــراب ميكـن ان
يقع و بـاسـرع مــا ميكـن .و افضـل دليل يـشيـر
الـى ان اكثـر من  500000عـراقي قــد التحقـوا
بقوات القـدس ،بالرغم من الدرجـات املتباينة
يف االلــت ـ ــزام ـ ــات .و ب ــص ـ ــدد ق ـي ـمــتهـ ـ ــا كق ـ ــوة
عــسكــري ــة يف زمن احل ــرب ،عبــر وزيــر الــدفــاع
بـشكـل افضـل عن وجهــة نظـر زمـالئه عنـدمـا
قـال" كـانت قـوات القـدس متثل صـداعـا  ،فلم
يكن لديها معدات حلـرب جادة ،وكانت عملية
انـشــائهــا فكـرة سـيئـة .كــان علـى وزيـر الـدفـاع
جتهيـزها بـاالسلحـة التـي اخذت مـن اجليش
احلقــيقـي .و لـكـن اجلـي ــش لـم يـكـن يـتـمــتع
بـالـسـيطـرة عـليهـا .فقـد كــانت اوامـرهـا تــاتي
من مكتب الـرئيس فقـط و ليس مـن القنوات
العــسكــريــة االعـتـيــاديــة " .وطـبقــا مل ــا يق ــوله
جنـرال عـراقـي رفيع اخـر ،كـان جيـش القـدس
قوة قـتاليـة رصينـة".لم يكن لـديها ايـة عالقة
بـتحــري ــر الق ــدس او مق ــاتلــة الـصهــايـن ــة ،بل
كانت مجـرد وسيلة اخـرى حلمايـة النظام" .و
مـع ذلك ،ح ــال ان ــدالع احل ــرب ،دارت م ــاكـن ــة
صـدام املتملقة بـالتبجح ،انصـاف احلقائق ،و
االكــاذيب املفـضـوحـة حـول قـدرات و اجنـازات
قــوات القــدس .كــان صــدام واثقــا متــامــا بــان
افـ ـ ــراد امللــي ـ ـشــيـ ـ ــات س ــيقـ ـ ــاتلـ ـ ــون كـ ـ ــاالسـ ـ ــود
وسيـسـتنـزفـون االمــريكـان ،و لـم يكـن هنــالك
من هـو شجاع مبـا يكفي الن يقـول له عنـدما
عجـزوا عـن القيـام بــذلك .ان تقـاريـر كـالـتي،
تصـدر مـن القيـادة العـامــة للجيـش العـراقي،
كــانـت تعــد من ــوذجيــة ":ح ــاولت قــوة معــاديــة
مـدعومـة بالـطائـرات املقـاتلـة والهيلـكوبـترات
االقــت ـ ــراب مــن اط ـ ــراف مح ـ ــافــظ ـ ــة امل ـثــن ـ ــى.
فـتصـدى لهـا رجـال جـيش القـدس البـواسل و
اجبـروهــا علــى التــوقف ومن ثـم التــراجع .و
كبـدوهــا الكـثيــر من اخلـسـائــر البـشـريـة و يف
املعــدات  .و شـمل ذلك ت ــدمي ــر سبـع عجالت
مـن مختلف االنـواع .تهــانينـا جليـش القـدس
يف نــصـ ــره املــطلـق علـ ــى حـلفـ ــاء الــصهـ ــايـنـ ــة
االشـرار" .ومبــا ان تلك احلـادثـة لـم تقع قـط
كـمـ ــا وصفــت فق ــد ك ــان ذلـك صف ــة لـلقـي ــادة
البعـثيــة .ان احلقيقـة هي ان الـدائـرة املقـربـة
مــن ص ـ ــدام ت ـ ــرف ــض اخــب ـ ــاره مــن ان جــيـ ــش
القــدس كــان قــد بــدأ بــالـتفـكك ح ــال اقتــراب
الـدبابات االمريكـية .و يف الوقت الذي وصلت
فـيه قــوات الـتحــالف الــى العــديــد من مــواقع
الــدف ــاع للـملـي ـشـيــات ،ت ــوارى مق ــاتلــو صــدام
الذين يتباهى بهم .و يف الوقت الذي كان فيه
جـيــش القــدس قــوة اقلـيـمـيــة دفــاعـيــة بــدوام
ج ــزئـي ،كـ ــان القــص ــد مــنه اســتخـ ــدامه وقـت
االزم ــات ،ك ــان جـيــش الف ــدائـيـني ق ــوة دائـم ــة
اوكل لها العـديد من املهـام االمنية الـرسمية.
فق ــبل احل ـ ــرب ،كـ ـ ــان مخ ــط ــط ـ ــو ال ــتحـ ـ ــالف
يعـتق ــدون ب ــان ف ــدائـيـي ص ــدام ك ــان ــوا ق ــوات
مساندة للجيش يكلف مبهام واسعة بضمنها
مجابهة التمـرد ،الواجبات احملليـة املباشرة ،و
املراقبة .كما فهـموا ايضا بانه ميكن ان يخدم
كـظهيـر لـلجيـش الـنظـامـي وجليـش القـدس
يف حالة وقوع عصيان .كانت تلك التخمينات
صـحيحـة بـصـورة عـامـة و لـكنهــا غيــر دقيقـة
نـوعـا مــا .من الـواضح االن بـان صـدام اوجـد
فدائيي صدام يف تشرين االول  1994كرد فعل
النـتفـاضـتي الـشـيعـة و االكـراد يف آذار 1991.
لقــد كـشفـت تلك االنـتفــاضتــان التـصــدعــات
احملـتـملــة اخلـطـي ــرة يف جهــاز صــدام االمـنـي
احمللـي :كانت اجهزة حزبه الـذاتية غير قادرة
علــى قـمع االنـتفــاضــة بــدون دعـم خــارجـي،
القــوات املــسلحــة الع ــراقيــة كــانـت غيــر قــادرة
عل ــى او غي ــر راغبــة يف قـمع الـتمــرد بـســرعــة
وقـسوة كـافيتـني ،كما ان العـشائـر العراقيـة ما
زالـت متـثل تهــديــدا كـبـيــرا ل ـسـيـطــرة الـبعـث،
حـتـ ــى بع ــد اكـث ــر مـن  25ع ــامـ ـ ًا مـن الـتـلقـني
االشـت ــراكـي ال ــداعــم للح ــزب .وك ــان ف ــدائـي ــو
صــدام املـتعــصبــون قــد اسـســوا ملعــاجل ــة تلك
امل ــش ـ ــاكل و ل ـضـمـ ــان بـ ــان ايـ ــة انــتفـ ــاضـ ــة يف
امل ـسـتقـبل سـيـتـم سـحقه ــا بــس ــرع ــة .وطـبق ــا
لــوثــائق قــادة فــدائـيي صــدام الـتي اســرت من
قـبل الـتح ــالف ،ك ــانـت مهـم ــة ه ــذه امللـي ـشـي ــا
تـتـمــثل يف حـم ــايـ ــة الع ــراق "مــن اي ته ــدي ــد
داخلـي و خ ــارجـي" .ت ـشـيـ ــر سجالت ف ــدائـيـي
صـدام الـى عـدة عـمليـات قـامـوا بهـا يف العقـد
الذي تلـى تاسيـس املليشيـا ":القيام بعـمليات
" ض ــد اخمل ــربـني يف املـثـن ــى ،عـملـي ــة "ن ـصـب
كـمني و اعـتقــال" ســراق الــسيــارات يف االنبــار،
مراقـبة الـشيـعة املـدنيني يف االمكـان املقـدسة
يف ك ــربالء ،وخـطــة لـتفجـيــر مــركــز لـتقــدمي
املـســاعــدات االنـســانيــة يف اربـيل ،الــذي كــانت
الشـرطة الـسريـة العـراقيـة تعتـقد بـانه مـركز
للمخابرات الغربيـة .كما ساهم فدائيو صدام

ايضـا يف العملـيات االرهـابيـة احملليـة للنـظام
و خ ـطــط لـهجـم ـ ــات يف انحـ ــاء اوربـ ــا كـ ــافـ ــة
والشرق االوسط .يف وثيقة بتاريخ آيار ،1999
امـ ــر ابـن صـ ــدام االكـبـ ــر عـ ــدي بـ ــاالســتعـ ــداد
لـ"عــملـيـ ــات خـ ــاصـ ــة  ،عــملـيـ ــات اغـتـيـ ــال ،و
تفجـيــرات ،ملــراكــز و رمــوز اخلــونــة يف لـنــدن،
ايــران و املنــاطق الكـرديـة ذات احلـكم الــذاتي
(كــردسـتــان)" .اسـتعــدادات لـ"متــوز املـبــارك" ،
م ـ ـ ــوج ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــوجه ـ ـ ــة مــن ق ــبل الــن ــظ ـ ـ ــام مــن
العـملـي ــات"االسـت ــشه ــادي ــة" ض ــد اه ــداف يف
الغـرب ،قـد كـانت قيـد الـبحث عنـدمـا مت غـزو
التحـالف .وعـلى الـنمط الـعراقـي التقلـيدي،
سرعـان ما وجـد الفـساد طـريقـه الى فـدائيي
صــدام .فــرغـم الـتـمـتع بــال ــدفعــات الــسخـيــة
املـنتـظمـة مـن النقــود ،املكـافــآت الفـوريــة عن
املهـم ـ ــات الـن ـ ــاجح ـ ــة ،املـن ـ ــافع الـتـعلـيـمـي ـ ــة،
االمـتيــازات العــسكــريــة للجــرحــى ،امـتيــازات
الـشهـداء يف حـالـة الـتعــرض للقـتل ،وقـطعـة
ارض مج ــاني ــة عن ــد التـطــوع ،فــان ع ــددا من
فــدائـيـي صــدام مــا زالــوا ي ــواصلــون ان ـشـطــة
اقتصـادية سـرية .يف  ،2001بـينت التقـارير أن
اعضـاء من املــؤسسـة كـانـوا يهـربـون االسلحـة
الـى احلدود الـسعوديـة ،حيث يبـيعونهـا نقدا،
و بــانهم كـانـوا يقـيمـون حـواجـز علــى الطـرق
البتــزاز املسـافـرين .اثـارت تلك اخلـروقـات ردا
ق ــاسيــا مـن النـظــام .فقــد شـملـت العقــوبــات
الـتي صــدرت ضــد رجــال اجليــش بتــر احــدى
الي ــدين يف حــالــة الـســرقــة ،ال ــرمي مـن علــى
م ــرتفع يف حــال ــة الل ــواط ،اجللــد مــائــة مــرة
جــراء املـض ــايقــات اجلـن ـسـيــة ،قــطع الل ـســان
جــراء الكـذب ،و الـرجـم للخـروقـات اخملـتلفـة
االخرى .و بعد فترة اصبح الفشل العسكري
ع ــرض ــة لـلعق ــوب ــة كـمخ ــالف ــة ج ــرمـي ــة .و يف
النمـط البيروقـراطي العراقي الـنموذجي ،مت
وضع جـدول و املصادقـة عليه حلاالت خـاصة
من الفـشل و عقـوبـاتهـا .ففي  ، 1998اصـدرت
سكــرتــاريــة فــدائـيي صــدام مــا يلـي ":يع ــاقب
بـ ــاالعـ ــدام كل امـ ــر ح ـظـيـ ــرة ،اذا مـ ــا هـ ــزمـت
حـظـي ــرته؛ و سـيع ــدم كل ام ــر فـصـيل ،اذا م ــا
هــزم اثـنــان مـن حـظــائــره؛ و سـيع ــدم كل امــر
سـريـة اذا مـا هـزم اثنــان من فصـائله؛ سيعـدم
كل امـر فـوج ،اذا مـا هـزم اثنـان من سـرايـاه؛ و
ســيعـ ــدم كل ق ــائ ــد مـنــطق ــة ،اذا م ــا ه ــزمـت
محــافـظـته؛ سـيعــدم اي مـن فــدائـيـي صــدام،
ب ـض ـمــنهــم الق ـ ــادة ،اذا م ـ ــا ت ـ ــرددوا يف اجن ـ ــاز
الواجـبات ،أو الـتعاون مـع العدو ،الـتخلي عن
اسلحـته ،او اخفى ايـة معلومـات تتعلق بـامن
ال ــدولـ ــة" .فال غ ــراب ــة يف ان يـثـبـت مـنـت ـسـب ــو
فـ ـ ــدائ ـيــي صـ ـ ــدام ب ـ ـ ــانهــم اش ـ ـ ــد املق ـ ـ ــاتلــني
العـ ــراقـيـني بـ ــأس ـ ــا خالل ح ـ ــرب  2003.ففـي
العــدي ــد من احل ــاالت رمت قــوات الفــدائـيني
بـ ــانف ــسه ــا ض ــد ارت ــال ق ــوات دروع الـتحـ ــالف
عنـدما كـانت تنـدفع مجتـازة املدن اجلـنوبـية
يف ال ـسـم ــاوة ،الــنجف ،ك ــربالء ،و حـت ــى انهـم
حـاولوا منع دخـول قوات التحـالف الى بغداد
ذاتها -وبفـترة طويـلة بعد ان اخـتفى احلرس
اجلـمهــوري مـن امليــدان .و يف الــسنــوات الـتي
سـبقـت غ ــزو ق ــوات الـتح ــالف ،اصــبح الق ــادة
العـراقيـون مفتـونني بفـكرة ان روح الفـدائيني
ســتـ ـ ـس ـمـح لهــم ب ـ ـ ــال ـتـغل ــب عل ـ ـ ــى ال ــتف ـ ـ ــوق
االمـريـكي .يف الـنهـايــة ،علـى ايـة حـال ،اثـبت
الفدائـيون بـانهم غيـر مستعـدين متـاما لـنوع
احلرب التي طلـب منهم ان يدخلوهـا ،فماتوا
باالالف.

االقارب و االذيال

لم يثق صدام حقا اال بشخص واحد :نفسه.
و ب ــالت ــالي ،ق ــام بت ــركيــز املــزيــد و املــزي ــد من
الــسلـط ــة بيــديه .و علــى ايــة حــال ،ال يــوجــد
هنـالك مـن شخص مبفـرده قـادر علـى القيـام
بكـل شيء؛ و مبــا انه كــان مـجبــرا علــى طـلب
مـســاعــدة االخــريـن للـتعــامل مع الـتفــاصـيل
الـعمـلي ــاتيــة ،اسـتخــدم صــدام مـجمــوع ــة من
مـعاييـر التوظـيف جديـرة باملالحـظة  .فـكما
الحـظ اح ــد كـب ــار الق ــادة الع ــراقـيـني ،اخـت ــار
ص ــدام "غـي ــر املـتـعلـمـني ،غـي ــر امل ــوه ــوبـني ،و
اولـئك الــذيـن ال ي ـشـكل ــون تهــدي ــدا لقـي ــادته
الشغـ ــال املـنـ ــاصــب املهـمـ ــة" .و بـ ـسـبــب قلـقه
ال ـ ــدائــم مــن اح ـتــم ـ ــال ح ـ ــدوث انقـالب ،ظل
صـدام متـرددا يف منح الـسلطـة العسكـرية أي
شخـص بعيــدا كثيـرا عن عـائلته او عـشيـرته.
رمبــا الحظ املـراقبـون الغـربيـون بـان احلـرس
اجلـمهــوري ي ـشـكل الــظهـي ــر للـنـظ ــام ،و لكـن
صدام كـان ينظـر اليه علـى انها قـوة عسكـرية

م ــرشح ــة اكـث ــر مـن غـي ــره ــا لالط ــاح ــة به .و
كـنـتـيجــة ل ــذلك ،عـني عــام  2001قـصـي علــى
راسه ،جـاعال مـن ابنه االصغـر قـائــدا الفضل
الــوحــدات الع ــراقيــة املقــاتلــة -رغـم ان خبــرة
قصي الـعسكـرية كـانت مقتـصرة عـلى الفـترة
القـصـي ــرة يف اجلـبه ــة االي ــرانـي ــة ع ــام ،1984
حـيـث امـتـلك خـب ــرة قـت ــالـي ــة قلـيل ــة ،ان ك ــان
هنـالك اصال من خبـرة حقيقيـة .وصف وزير
الــدفــاع ال ــوضع علــى ال ـشـكل الـتــالـي " :كــان
عـملـي مع قـصي خـطــأ؛ لم يـكن قـصـي يفـهم
شيئـا -لم يكـن يفهم سـوى االمـور العـسكـريـة
الـب ـسـيــط ــة مــثل اي م ــدنـي .قـمـن ــا بــتهـيـئ ــة
معلـومات ونـصائح له وهـو حر بقبـولها او ال.
و ب ـ ـ ــاع ـتــب ـ ـ ــاره الـق ـ ـ ــائ ـ ـ ــد االعـل ـ ـ ــى لـلـح ـ ـ ــرس
اجلمهوري ،كان بامكان قصي ان يستفيد من
نـصــائح الـضبــاط العــسكــريـني احملتــرفني يف
وزارة الـدفاع و احلرس اجلمهوري او جتاهلها
عـنـ ــد اتخـ ــاذ الق ــرارات" .كـ ــان لق ـصـي الق ــول
الفـصل حـول القـرارات العـسكـريــة املهمـة مـا
لــم يخــت ـ ــر صـ ـ ــدام ذاته ان يــتـ ـ ــدخل .شــملــت
سلطـة قصي مـسائل اسـاسيـة مثل مـا املواقع
االسـ ــاسـيـ ــة املـ ـســتخـ ــدمـ ــة للـ ــدفـ ــاع و ،خالل
احل ـ ــرب ،مــت ـ ــى و كــيفــي ـ ــة حت ـ ــريــك الق ـ ــوات
الع ــراقـي ــة املـتـبقـي ــة .ن ــاقــش كـثـي ــر مـن كـب ــار
الــضبــاط بـشـكل شخــصي ع ــددا من قــراراته،
ولكن القلـة كـانـوا راغـبني يف القيـام بـذلك يف
محــافل مـفتــوحــة .و بعــد احلــرب ،اشــار كبــار
الـضـب ــاط م ــرارا ال ــى افـتق ــاد قـصـي املع ــرف ــة
الع ـ ـسـك ـ ــري ـ ــة و ال ـ ــى ع ـ ــدم رغــب ــته يف قــب ـ ــول
ن ــص ـ ــائـحهــم "اجلــي ـ ــدة" .و لـكــن حــتـ ـ ــى تلـك
الـعيــوب لم تـكن كــافيــة لـتفــسيــر كل مــا ســار
بـشكل خـاطئ .فـالـبينـة تـشيـر الـى ان الـكثيـر
من مــستـشــاري قصـي غيـر مـؤهلـني ،يف حني
لـزم الكثيـر من املـؤهلـني منهم الـصمت حـتى
عنــدمــا سـنحـت لهـم الفــرصــة يف الـتحــدث.
كـان اللواء بـرزان عبد الغفـار سليمـان اجمليد،
قــائــد احلــرس اجلـمهــوري اخلــاص ،منــوذجــا
منـصفـا .فـقبل احلـرب ،كــان مخـطـطـو قـوات
الــتحـ ــالف بــصـ ــورة عـ ــامـ ــة يفـتـ ــرضـ ــون بـ ــان
مــستـوى الـضبــاط العـراقـيني يـتحــسن كـلمـا
انتقل املـرء بـالتـدرج العـسكـري ،مـن املليـشيـا
ال ـ ـ ــى اجلــي ـ ــش الــنـ ــظ ـ ـ ــامــي ،ال ـ ـ ــى احل ـ ـ ــرس
اجل ـمـه ـ ـ ــوري ،و ال ـ ـ ــى احل ـ ـ ــرس اجل ـمـه ـ ـ ــوري
اخل ــاص .فمـن املعقــول ان يكــون قــائــد قــوات
احل ــرس اجلــمه ــوري اخل ــاص -و هـي افــضل
قــوة قـتــال عــراقـي ــة -علــى درجــة عــالـيــة مـن
الكفـاءة و الـوالء .يف احلـقيقــة ،بعـد احلـرب،
كـان نظـراء بـرزان وزمـالؤه يسخـرون علنـا من
قـدراته .لقـد اختـار صـدام بـرزان ،كمــا الحظ
احــد اجلنـراالت ،الن بـرزان كـان يـتمـتع بعـدة
مـؤهالت كان يعتبـرها صدام عـزيزة ".كان ابن
عــم ص ـ ــدام ،و لـكــنه ك ـ ــان ي ـت ـمــتع مبـ ـ ــؤهلــني
مهـمـني اخـ ــريـن جـعاله اف ـضـل رجل لـ ـشـغل
املنصب" كما قال هذا اجلنرال ".اوال ،لم يكن
ذكـي ــا مب ــا يـكفـي لـيـمــثل ته ــدي ــدا للـنـظ ــام ،و
الـثانـي ،لم يكن شجـاعا مبـا يكفي لـلمشـاركة
يف ايـة مؤامـرة يقوم بهـا االخرون" .كـان برزان
نفسه علـى بينـة تامـة من حـساسـية مـنصبه.
يف مق ـ ـ ــابل ـ ـ ــة بعـ ـ ــد احل ـ ـ ــرب ،وصف ع ــملــيـ ـ ــة
تـعييـنه ":استــدعيت الـى بغـداد من االجـازة و
قيـل لي بــاني سـاسـتلـم قيـادة قـوات احلـرس
اجلــمهـ ــوري اخلـ ــاص .كـنـت حتـت االخـتـبـ ــار
خالل االشهـر الــستـة االولـى .امـرت مـن قبل
صـ ــدام ان اتـ ــول ـ ــى القـيـ ــادة؛ لـم يـكـن لـي مـن
خيــار .كنـت اشعــر بــالغـثيــان مـن فكــرة كــوني
ق ـ ــائ ـ ــدا لـلح ـ ــرس اجلــمه ـ ــوري اخلـ ـ ــاص .انه
املنـصـب األكثــر خـط ــورة يف النـظــام" .ان هــذا
اجلـن ــرال ،و ه ــو الـ ــرجل ال ــذي كـ ــان علــيه ان
يق ــود ال ــورق ــة االخـي ــرة الفــضل ق ــوات ص ــدام
العـسكـريـة املـؤثـرة ،قـد امضـى يف احلـرب جل
وقـته مـختـبئــا .كــان اجلنــرال الـطــائي  ،وزيــر
الـدفاع ،استـثناء صـارخا لهـذه القاعـدة .فهو،
حـسب كـافـة الـروايـات ،قـائـد عـسكـري كف ٌء .
ان ترقيـته الى منـصب وزير للـدفاع كمـا يبدو
قـد غيـرته ،علـى اية حـال .ليـس من شـك بان
الـسـبب احملــدد لتـغيــره معقــد ،و لكـن افعــاله
خالل االجتـماعـات و املؤمتـرات التخـطيطـية
قـبيل غـزو التحـالف تـشيـر الـى تفـسيـر .ففي
احـ ـ ـ ــدى احلـ ـ ـ ــوادث املـع ــبـ ـ ـ ــرة خـالل املـ ـ ـ ــراحـل
االخـيرة مـن التخطـيط ،بقي صـامتـا عنـدما
عبر الكثير من كبار الضباط عن القلق حول
خـطـة صـدام اجلـديــدة للـدفــاع عن صـدام .و
كـمــا الحـظ احــد قــادة الفـي ــالق الحقــا" كــان

بعـض كـب ــار الق ــادة العــسكــريـني احلــاضــريـن
يـتـنــاف ـســون جملــرد ارضــاء ص ــدام .لكـن وزيــر
الـدفـاع كــان رجال معـتبــرا و لكـنه تخلــى عن
رؤيتـه االست ــراتيـجي ــة لكـي يحــافـظ علــى ود
ص ــدام" .ويف نهــايــة عــام  ،2002فــرض صــدام
نفسه مـرة اخرى ،بتقدميه تـصوره العملياتي
اخلـاص بـالـدفــاع عن العـراق -و هـو الـتصـور
الــذي قــد يـعجل بـتــدمـي ــر القــوات امل ــسلحــة
الع ــراقيــة .فـفي  18كــانــون االول ،دع ــا رئيـس
ه ـيــئـ ـ ــة اركـ ـ ــان احلـ ـ ــرس اجل ــمهـ ـ ــوري ق ـ ـ ــادته
لالجـتمــاع و اخبــرهم عـن اخلطـة اجلـديـدة.
كــانت اصـليــة و شجــاعــة يف آن واحــد -و غيــر
عمـليــة متــامــا.يف مقــابلــة بعــد احلــرب ،ذكــر
قـائـد الفـيلق الثـاني للحـرس اجلمهـوري عن
الكـيفـيــة الـتـي مت فـيه ــا اعالن اخلـطــة" دعــا
رئيـس اركــان احلــرس اجلـمهــوري القــادة الــى
االجتمـاع يف مقـر قيـادة احلـرس اجلمهـوري.
وعنـدما سالت ملـاذا ،قيل لي بان لـديهم خطة
جـديـدة للـدفــاع عن بغـداد .فكـرت مع نفـسي
بـ ـ ــان م ــن املفــتـ ـ ــرض ان ن ـ ـ ــدافع ع ــن العـ ـ ــراق
بـاكمله ،ولـيس بغـداد فـقط .و عنـدمـا وصلنـا
الى هناك ،وجدنا قصي صدام حاضر ًا ايضا.
اوجزنـا رئيـس اركان احلـرس اجلمهـوري امام
خــارطــة جــداريــة كـبـيــرة كــانـت تغـطـي فقـط
اجلــزء الــوسـط مـن الع ــراق .بيـنت اخلــارطــة
بغـداد يف املركـز باربـع حلقات .كل حلقـة لون.
احللقـة املـركـزيـة كـانـت حمـراء .و مبـا يقـارب
 10كـم خ ــارج احللق ــة احلـم ــراء ك ــان هـن ــالك
حـلق ـ ــة زرق ـ ــاء .و مــن ثــم مـ ـ ــا يق ـ ــارب ســبع ـ ــة
كـيل ــومـت ــرات مـن تلـك احللق ــة ك ــان هـنـ ــالك
حلقة سـوداء .و اخيرا ،كـانت الدائـرة االخيرة
م ــؤش ــرة بـ ــاالصف ــر ،الـتـي خ ـص ـصــت لق ــوات
االستـطالع فقط .شـرح رئـيس اركـان احلـرس
اجلمهــوري اخلطــة بطــريقــة فظـة و قـبيحـة
ج ــدا .ام ــور ك ــالـت ــالـي :احل ــرس اجلـمه ــوري
فــرقــة حـمــورابـي ت ــدافع عـن شـمــال املــديـنــة،
احلـرس اجلمهـوري فرقـة املدينـة يف اجلنوب،
احلرس اجلمهـوري فرقـة النداء يف الـشرق ،و
القـوات اخلـاصـة و قـوات احلــرس اجلمهـوري
اخلــاصــة يف الغــرب .اذا مــا وصل االم ــريكــان
الـ ــى الــطـ ــوق االول ،و طــبقـ ــا الوامـ ــر صـ ــدام،
علـى القـوات ان جتـري انـسحـابــا متــزامنـا .و
ستكـرر الوحدات هـذا االجراء لغايـة الوصول
ال ــى ال ــدائ ــرة احلـم ــراء .و عـن ــد وج ــوده ــا يف
الـدائـرة احلمـراء ،علـى الـوحـدات املتـبقيـة ان
تقــاتـل حتــى املــوت .به ــذه البـســاطــة الـتي ال
ت ــص ـ ـ ــدق و الغــبـ ـ ــاء ،ابـلغ ضــبـ ـ ــاط احلـ ـ ــرس
اجلمهـوري اجملتـمعني بـان هـذ خطـة للـدفـاع
عـن بالدنا .قال قـصي بان اخلطـة قد حظيت
مبــص ـ ــادق ـ ــة ص ـ ــدام و س ـيـك ـ ــون مــن واج ـبـكــم
اجنـ ــاحه ــا .لـم اوافـق و قلـت ال ــى ق ـصـي ب ــان
جيـشا فخـورا ميتد تـاريخه  82عامـ ًا ال ميكن
ان يقـ ــاتـل بهـ ــذه الــط ـ ــريق ـ ــة .نحـن لـم نـكـن
نستـخدم خبرتـنا .اعلمت من قـبل قصي بانه
لن يكون هنالك من تغيير الن صدام قد وقع
اخلـطــة ب ــالفعل" .وبــاملقــارنــة مـع التــرتـيبــات
الـدفاعـية الـسابقـة التـي رسمت من قـبل كادر
عـ ـسـكـ ــري مــتخ ـصــص ،كـ ــانـت هـ ــذه اخلــطـ ــة
اجلـديـدة تـفتقـر الـى املهـارة و احلــرفيــة .فلم
تعـ ــر اهـتـمـ ــامـ ــا ال ـ ــى العـ ــوامـل العـ ـسـكـ ــريـ ــة
االسـاسيـة ،مثل اجلغـرافيـا ،ولم تـوضح كيف
ميـكن جلـميع الـوحــدات ان تكـون قــادرة علـى
الـت ــراجع ب ـشـكل مـتــواز مـن دائــرة الخــرى يف
الـوقت الـذي تكـون فـيه مشـتبكـة علـى االرض
و تتعــرض لهجــوم من اجلــو .و حتــى بعـد ان
اوجز قصي و رئيس اركان احلرس اجلمهوري
ضــبـ ـ ــاطهــم بـ ـ ــالفـك ـ ــرة ،لــم يـفعـل الق ـ ــادة اال
القلـيل من التـرتيـبات بخـصوصهـا كي تـنفذ.
و بـالنسـبة الـى صدام ،فـان اصدار القـرار كان
يكفي جلعل اخلطة شغالة.

االمن و حتديدات القيادة

يف الـوقت الذي يـشعر فيـه معظم كبـار القادة
العـسكــريني يف العـراق بــانهم فـريـســة لنفـوذ
الــدائــرة املقــربــة الفــاســدة لـلنـظــام ،اشتــركت
ع ـ ـ ــوامل اخ ـ ـ ــرى يف تخـ ـ ــري ــب كف ـ ـ ــاءة القـ ـ ــادة
التــابعني و الـوحـدات .فلقـد قـدم قـائـد فـرقـة
بغداد من احلرس اجلمـهوري مثاال عن مدى
صع ــوب ــة العـمل ":يف احل ــرس اجلـمه ــوري ،ال
يـتــمكـن قـ ــادة الفـ ــرق و الفـيـ ــالق ان يـتخ ــذوا
ق ـ ــرارات ب ـ ــدون مـ ـ ــوافق ـ ــة رئــيـ ــس االرك ـ ــان .ال
يتـمكن قـادة الفـرق من حتـريك اال الـوحـدات
الـصغيـرة التـي هي بـامــرتهم .امــا التحـركـات
الكـبـيـ ــرة عل ــى مـ ـسـت ــوى ل ــواء مـثـال و اعل ــى
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فـيـنــبغـي ان ي ــطلـب مـن رئـي ــس االركـ ــان عـن
طـريق قـائـد الفـيلق .لم تـتغيـر هـذه العـمليـة
خالل احل ــرب و يف احلقـيق ــة اصـبحـت اكـث ــر
تـركيـزا .اكـد جـميع القـادة الكبـار الـذين متت
مق ــابلـتهـم بع ــد العـملـي ــات العــسكــري ــة علــى
الـتكــالـيف الـسـيكــولــوجيــة يف ان جتبــر علــى
اتـبــاع االخــريـن .ففـي اي وقـت ،كــان يـتــوجـب
علـى اي من اولئك القادة مناقشة ما ال يقل
عـن خـم ـســة اجهــزة امـنـيــة كـبـيــرة ،بـضـمـنهــا
مـكتـب االمن اخلــاص ،اخملــابــرات الع ــراقيــة،
مـديـريــة االستخبـارات العـسكـريـة ،و مختلف
االجهـزة االمنيـة ضمن بـيروقـراطيـة احلرس
اجلــمهـ ــوري .و عـالوة علـ ــى ذلـك ،ازداد عـ ــدد
الـك ـ ــادر االمـنــي يف كل مــن تلـك امل ـ ــؤس ــس ـ ــات
بـ ـشـكل درامــي بعـ ــد عـ ــام  1991.و يف حـ ــاالت
كـثيــرة ،كــان يـتم ارســال جــواسيـس جــدد الــى
الــوحــدات لـكتــابــة تقــاريــر حــول اجلــواسيـس
املـوجـودين اصال .وصف قـائـد الفـيلق الثـاني
يف احلــرس اجلمهــوري نفــوذ البـيئـة االمـنيـة
الـداخليـة علـى االجتـماعـات التقليـدية عـلى
م ـ ــس ــت ـ ـ ــوى الـفـ ـيـلـق ":اوال ي ــت ــم االعـالن ع ــن
االجـتمــاع و ينـبغـي ان يتـجمـع جمـيع الكـادر
على مستـوى الفيلق ،قادة الوحـدات املرتبطة
به ،و ك ــادر مـنـتخـب ،اض ــاف ــة ال ــى ال ــوح ــدات
الــس ــان ــدة او امل ــرتـبــط ــة و ك ــوادرهـ ــا ،يف مق ــر
الـفيلق .وكان علـى قائـد الفيلق ان يتـاكد من
ان جـميع اجلــواسيــس هم يف القـاعــة قبل ان
يبدا االجـتماع كي ال يكون هنالك اية شكوك
يف بغــداد حــول قـصــدي .كــان هــذا االهـتمــام
باالمـن الداخلي مطلـوبا .لقد امـضيت و قتا
طــويال لـلبحـث عن طــرق ذكيـة لـدعــوة حتـى
اجل ــواسيـس ال ــذين ال يـنبـغي عـلي ان اعــرف
عـنهم شـيئـا " .كـان هـدف كل ذلـك التجـسـس
ال ــداخلـي ،وه ــو ق ــائ ــد الفـيـلق ،مجـب ــرا عل ــى
تنسـيق االنشطـة السـرية خملـتلف االشخاص
الـذيـن يتجـسـسـون عـليه .فـاذا مـا صـادف ان
اس ـت ـثــن ـ ــى اي مــن اول ـئـك اجل ـ ــواســيـ ــس مــن
اجـتمـاع "سـري"  ،فــان ذلك قـد يـثيــر شكـوكـ ًا
كـبي ــرة ،و هن ــالك احـتمــال كـبي ــر يف ان يكــون
االمـر خـطيـر ًا يف بغـداد .ان نقـص الثقـة هـذا
كـان له تاثـير مبـاشر ليـس على قـدرات القادة
علـى قيـادة وحـداتهم فـحسـب ،بل ايضـا علـى
قــابليـات الـوحـدات لـالستفــادة من معــرفتهـا
بـ ــاالرض لــتهـيـئـ ــة اف ــضل دفـ ــاع ممـكـن .و يف
ح ــاالت كـثـي ــرة ،ك ــان الـضـب ــاط يف بغ ــداد مـن
الـذيـن لم يـزوروا قـط منــاطق معـينـة ابـدا و
مع ذلـك كـ ــانـ ــوا هـم مــن يع ـطـي تـ ــوجــيهـ ــات
دقيقـة عن انتشـار حتى اصغـر الوحـدات .كرر
قـائـد الفـيلق الثـانـي من احلــرس اجلمهـوري
املــش ــاكل الـتـي وصفـت مـن قـبل ق ــائ ــد ف ــرق ــة
بغـداد  ":كـان عـلي ان اطـلب رخـصــة من كـادر
احلـ ـ ــرس اجل ــمه ـ ـ ــوري يف بغـ ـ ــداد ل ــتحـ ـ ــريـك
قطعـات مبـستـوى لـواء ومـا زلت اقـوم بـذلك
لغـاية  2و  3نيـسان 2003.عنـدها ،كـانت قوات
الـتحالف تقوم بهـجومها االخيـر على بغداد.
لــم يـكــن يــتـ ـ ــوج ــب علـ ـ ــى ج ـم ـيـع القـ ـ ــادة ان
يـتحملــوا مثل هــذه التقـييـدات .فقـادة فـرقـة
النـداء ،علـى سبـيل املثـال -فـرقـة مـدرعـة من
احلــرس اجلمهـوري -كـانـوا يتـمتعـون بحـريـة
غيـر طـبيعيـة .فبعـد ان كلفـوا بـواجب الـدفـاع
عـن مقتـربـات بغـداد الـشــرقيـة ضــد هجمـات
ايـرانيـة محتـملة ،كـانت فـرقة الـنداء تعـد من
قبل العـراقـيني و اجهـزة مخـابــرات التحـالف
افـضل االفضل .فطبقـا ملا يقولـه رئيس اركان
الفرقة كـانت جاهـزيتها احلـربية االفضل يف
اجليـش العـراقـي ،كمـا ان قــادتهـا خـطـطـوا و
نفـذوا تـدريبـات مبعـزل من النـاحيــة الفعليـة
عـن ايــة م ــراجع علـيــا .لـم ي ـسـمع مبـثل هــذا
االستقالل الـذاتي يف اي مكـان اخر ،حـتى يف
ال ــوح ــدة ال ــزمـيلـ ــة للـن ــداء ،ف ــرقـ ــة بغ ــداد .و
عنـدمــا سئل يف مقـابلـة بعـد احلــرب لتقـدمي
تفـسيـر لهــذا التبـاين يف الـسلطــة التي كـان
ميـ ــارسه ــا و الـتـي ك ــان قـ ــادة الف ــرق االخ ــرى
ميـارسـونهـا ،اجـاب قـائـد فـرقـة النـداء بـنغمـة
تـنتــابهــا الــشكــوك"انــا تكــريتـي (من مـسقـط
راس صـ ــدام) لـكــن القـ ــادة االخـ ــريـن لـي ــسـ ــوا
ك ــذلـك".ومع ذلـك فق ــد ك ــان االش ــراف الع ــام
ميـثل القـاعــدة .و كمـا اوضح احـد الـضبـاط"
ك ـ ــانــت ج ـم ـيـع الهـ ـ ــواتف يف مـك ـتــب احل ـ ــرس
الـوطنـي حتت املـراقبـة و يـتم تـسجيل جـميع
االجـتمـاعــات .و يكــون كبـار الـضبـاط عـرضـة
لـلمــراقبــة الـتقـنيــة و االشــراف يف بيــوتـهم و
خ ــارجهــا .وك ــان مكـتـب احلــرس اجلـمهــوري
يق ــوم مب ــراقـب ــة جـمــيع ج ــوانـب حـي ــاة كـب ــار
ضــبـ ـ ــاط احلـ ـ ــرس اجل ــمهـ ـ ــوري ،بـ ـضــم ــنهـ ـ ــا
مـســائلهم املــاليـة و طعـامهـم .كمـا يقـوم كـادر
احل ـ ــرس اجل ــمه ـ ــوري االم ـنــي ب ـ ــاس ــتج ـ ــواب
حراس بيوت كبار الضباط لكي يروا ما ميكن
تـعلــمه عـن امن ــاط حـي ــاة ال ـضـب ــاط .و ك ــان
مكـتـب االمـن اخلـ ــاص يع ــرف كـم م ــرة كـنـت
اذهــب الـ ـ ــى احلــمـ ـ ــام .و كـ ـ ــان قـ ـ ــادة احلـ ـ ــرس
اجلـمه ــوري ليـســوا مــوضع ثقــة للـقيــام بــاي
حركـة و الحتى تشغـيل دبابة بـدون ترخيص.
وكان طـلب التقاعد مستحيال الن النظام قد
يفتـرض بـان املـرء هـو معـارض سيـاسي ،و قـد
يـتع ــرض لالعـتقــال و الــسجـن .كــان هـن ــالك
نــوعــان مـن رد الفـعل علــى االجهــزة االمـنيــة
امل ـتـغلـغل ـ ــة .االول كـ ـ ــان يف الع ــمل م ــن خالل
ضـب ــاب ال ــشك و احمل ــافــظـ ــة علـ ــى العــملـي ــة
مفـت ــوح ــة ق ــدر االمك ــان ،يف ال ــوقـت ال ــذي ال
تـزال حتاول قيـادة وحدة عـسكريـة على حـافة
احلــرب .غ ــالبــا مــا ك ــان يتـطلـب العـمل علــى
تلـك الشـاكلـة حـيطـة شـديـدة .فقـائـد الفيلق
الـثــانـي مـن احلــرس اجلـمه ــوري علــى سـبـيل
املثال ،كـان يعقد معـظم اجتمـاعاته اخلـاصة
يف حديقة مسورة من بيت خاص حيث ميكن
ان يك ــون مـت ــاك ــد ًا ن ـسـبـي ــا مـن ان ج ــواسـيــس
النـظام ال يـتمكنـون من اسـتراق الـسمع .و رد
الفعـل الثــاني ،وهــو االكثــر شيــوعــا بـني كبــار
القـادة ،هــو جتنـب القيـام بــاي فعل  ،نـشـاط،
او حـ ـ ــركـ ـ ــة قـ ـ ــد ت ـ ـس ـتـجلــب ال ـ ـشـكـ ـ ــوك مــن
مخـتلف"اعني" الـنظـام .و كــان محصلـة ردود
االفعـ ـ ــال تلـك ه ـ ــو اخــتف ـ ــاء ال ـ ـســي ــط ـ ــرة و
الـتـحكـم عل ــى م ـسـتـ ــوى الفـيـلق مـن مـي ــدان
املعــرك ــة .لق ــد جعلـت الـتقـيـي ــدات املفــروضــة
علـى الضبـاط العـراقيني و جـو اخلوف الـعام
مـن امل ـسـتحـيل اج ــراء تـن ـسـيق يف االعـم ــال
اثناء احلرب .و عن طريق الـتضحية الدائمة

ب ــالـكفـ ــاءة الع ــسك ــري ــة مـن اجل املـتــطلـب ــات
االكثر اهمية كما يعتقد لالمن الداخلي ،قام
النظـام و بشكل فعـال بتحيـيد جيـشه ،الذي
اثبت يف الـنهايـة بانه غـير قـادر على مـواجهة
قوات التحالف املنضبطة و الكفوءة.

االيام االخيرة

لقــد قــرر صــدام ،يف ال ــواقع ،علــى ان العــامل
االهـم يف الــنج ـ ــاح العـ ـسـك ـ ــري يــتج ــس ـ ــد يف
مـعنــويــات املقــاتـلني .و اعـتبــر صــدام بــان زرع
االلتـزام االيـديـولــوجي بقـضيـة حـزب الـبعث
هو الطـريق االمثل لتهيئة اجلـنود العراقيني
للحـرب .قـال صـدام لـضبــاطه بـان اهلل يـريـد
اهـ ــانـ ــة الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة مبـنـحه ق ـ ــدراته
الـشخصيـة الى العـراقيني الـضعفاء مـاديا .و
مب ـ ـ ــا ان ص ـ ـ ــدام ق ـ ـ ــد ادرك ب ـ ـ ــان روح الـ ـبـع ــث
للـمق ــاتل الع ــراقي هـي اكثــر تفــوقــا علــى اي
شيء كـان االمـريكـان قــادرين علـى جـلبه الـى
ميـدان املعـركة ،فـقد تـغاضـى عن الـعديـد من
العـوامل االخرى ممـا ادى الى تدمـير االسس
الـتـي ت ـسـتـن ــد الـيه ــا كف ــاءة جـي ـشـه .يلخـص
كـتـيـب الـت ــدريـب الع ــراقـي م ــوقف الـنـظ ــام" .
القـوة العـسكـريـة" كمـا يـذكـر" تقـاس بـالفتـرة
الـتي تـصبـح فيهـا الـصعـوبـات شـديـدة ،تـزداد
املـصــائب ،تـتعــدد اخليــارات ،و يـصـبح العــالم
م ــظلـم ـ ــا و ال يــبق ـ ــى غـي ـ ــر ب ـ ــريق االمي ـ ــان و
التــصمـيم االيــديــول ــوجي ...واذا مــا جتــاهل
اجلنــدي قـيمـه ،مبــادئه ،و مـثله ،ف ــان جمـيع
االسـ ــس العـ ـسـكـ ــريـ ــة سـتــنهـ ــار .و ســيهـ ــزم ،و
سـ ـيـلـحـق بـه اخل ـ ـ ـ ــزي ،و س ــيـ ـبـق ـ ـ ـ ــى ش ـ ـ ـ ــرفـه
العـسكــري يف نفـس املكــان مع اسالب احلـرب
الـتـي تـ ــؤخـ ــذ مـن قـبـل العـ ــدو .ان الـ ــرئـي ــس،
القـ ــائـ ــد صـ ــدام حـ ـسـني ي ــسـ ــال" هل يـ ـســمح
ال ــرج ــال ب ــان ي ــسلــب الع ــدو مــنهـم الــش ــرف
العسـكري كغـنيمـة من ميـدان املعركـة؟ "  .لم
يـك ــن العـ ـ ــراق اول مــن يـ ــضع "الـ ـ ــروح" فـ ـ ــوق
حق ــيقـ ـ ــة الق ـ ــوة الــن ـ ــاريـ ـ ــة و الف ـ ــوالذ ،و مــن
احملـتمل بــانه لن يكـون االخيـر .تـركـز الـكثيـر
من اجلدل حـول مصادر التمرد يف مرحلة ما
بعـد احلــرب يف العــراق علـى مـوضـوع ان كـان
نــظ ــام ص ــدام قـ ــد وضع ذخـي ــرة ح ــول الـبالد
لـ ــدعـم حـ ــرب غـ ــوار مـ ـســتقــبلـيـ ــة ضـ ــد عـ ــدو
اجنبي .ال يـوجد هنـالك من دلـيل موثق ذات
معنـى يشـير الـى انه قام بـذلك .بل ان مـا هو
واضح هو ان النـظام قد امـر بتوزيع الـذخيرة
لـكي يـحتفـظ بهــا من اجل حـرب طـويلـة مع
قــوات التحـالف.و حـسب مـا ميـكنـني ان اقـرر
مـن خـالل املقـ ــابالت و الـ ـسـجالت الـتـي متـت
م ــراجعـتهــا حـتــى االن ،لـم يكـن هـن ــالك مـن
خـطـة وطـنيــة للـشـروع يف حـرب عـصـابـات يف
حــالــة وقــوع هــزميــة عــسكــري ــة .و ال يبــدو ان
النظـام قـد رتب علـى عجل مثل هـذه اخلطـة
الن العـالم قـد تـداعـى من حــوله .ومتـشجعـا
باعتقاده املـبكر من ان االمريـكان لن يتجرأوا
بتـاتــا علـى دخــول بغـداد ،كـان صـدام يــامل و
ال ــى اخ ــر دقـيق ــة ب ــانه ق ــادر عل ــى الـبق ــاء يف
ال ـ ــسل ــطـ ـ ــة .و واصل ك ـ ــادره ال ـبــي ـ ــروق ـ ــراطــي
الع ـ ـسـك ـ ــري و امل ـ ــدنــي اعــمـ ـ ــالهــم الــي ـ ــومــي ـ ــة
الروتينية إلى النهـاية .و يبدو ان صدام و من
حوله لم يدركوا اال ببطء بانهم كانوا يعانون
مـن ه ــزمي ــة ع ــسك ــري ــة ك ــارثـي ــة .و يف االي ــام
االخيـرة للـنظـام ،كـانت االجـراءات احلـاسمـة
الــوحيــدة يف القمـة قـد بـدت بـانهـا محـاوالت
ايقـاف تــدفق االخبـار الـسـيئــة .فعلـى سـبيل
املثـال ،تبني مـذكـرة وزيـر الـدفـاع املـؤرخـة يف 6
نـيسـان بـانه اخبـر الـوحـدات املـرتـبطـة "،نحن
نـعـ ـمـل ب ـ ـ ـش ـكـل رائـع" و ذكـ ـ ـ ــر ج ــمـ ـيـع كـ ـ ـ ــوادر
الـضبـاط "بتجـنب املبـالغـة يف قـدرات العـدو".
خالل تلـك الفتـرة ،كــانت القــوات العـسكـريـة
العـ ــراقـيـ ــة يف حـ ــال ـ ــة انهـي ـ ــار .فقـ ــد دمـ ــرت
هجمــات التحــالف جمـيع مقــرات الفيــالق و
الفـ ــرق تقـ ــريـبـ ــا  ،و ان مـ ــا تــبقـ ــى مــنهـ ــا قـ ــد
اصبحـت غيـر فعـالـة بـسبـب التقـدم الـسـريع
للقوات االمـريكيـة .و رغم ان بعض الـوحدات
العـراقية املعـزولة قـد واصلت القتـال ،اال انها
لــم تع ـ ــد م ـ ــرتـبــط ـ ــة مب ـ ــؤس ــس ـ ــة عـ ـسـك ـ ــري ـ ــة
مـتـمـ ــاسك ــة .و طـبق ــا لـن ــائـب رئـيــس ال ــوزراء
عـزيز ،عنـدها حتـى صدام قـد قبل اخيـرا بان
نهـايـة احلــرب تقتـرب .ففـي ذلك اليـوم ،دعـا
الــى اجتمــاع للقيـادة العـراقيـة يف بيـت وسط
بغـداد .خالل االجـتمــاع ،طبقـا لعـزيـز ،كــانت
نـغمــة صــدام تـنم عـن رجل" فقــد ارادته علــى
املقـاومـة" و " بــانه كــان يعـلم بــان النـظـام قـد
وصل ال ــى نهــايـته" .و بعــد وقـت مـتــاخــر مـن
ذلـك اليــوم ،ســافــر صــدام الــى بيـت امن اخــر
عل ــى بعــد عــدة امـيــال(ك ــان يغـي ــر مك ــانه كل
ثالث ال ـ ــى ســت س ـ ــاع ـ ــات) .وهــن ـ ــالـك قـ ـ ــابل
سكــرتـيــره الــشخـصـي ،ول ــديه ،وزيــر الــدفــاع،
ورؤس ـ ـ ــاء ارك ـ ـ ــان جــي ـ ــش الـق ـ ـ ــدس ،احل ـ ـ ــرس
اجلــمه ــوري ،و ف ــدائـيـي ص ــدام .ك ــان ال ــوقـت
منتصف الليل تقـريبا ،و طبقا للحضور ،فان
عمـليــة خلـط بعـض الـتقــاريــر الــدقـيق ــة من
ساحة املعركة و اخبار الفضائيات الغربية قد
جعلـت اخيــرا من املـستـحيل جتـاهل مــازقهم
اخل ـطـي ـ ــر .ومع ذلـك ب ـ ــدأ ص ـ ــدام ب ـ ــاعــط ـ ــاء
االوام ــر لنـشــر و الـقي ــام مبن ــاورة لتــشكـيالت
لم يعـد لها وجـود .كان اهتمـامه منصبـا على
خطط الدخال احلرس اجلمهوري الى بغداد
و االن ـضـمـ ــام مع فـ ــدائـيـي صـ ــدام اســتعـ ــداد ًا
حلـ ــرب املـ ــدن .و يف وقـت مـتـ ــاخـ ــر مـن الـيـ ــوم
الــتـ ـ ــالــي ،ق ـ ـ ــابل صـ ـ ــدام مـ ـ ــرة اخـ ـ ــرى اقـ ـ ــرب
مسـتشـاريه و ،طبقـا الى احـد املشـاركني ،قبل
ب ــان "الف ــرق العــسكــريــة لـم تعــد ق ــادرة علــى
الدفاع عن بغداد ،و بانه سيعقد اجتماعا مع
قادة البعث احملليني لزجهم يف عملية الدفاع
االخيــرة عن الـنظـام ".واسفـر اجـتمـاع الحق
يف نفــس اليــوم عن خـطــة لم تـنفـذ لـتقـسـيم
بغـداد الـى اربعـة اقـواس .وضع صـدام اعضـاء
مخلـصني اشداء يف حـزب البعث يف قـيادة كل
قــاطع و اوكل لهـم مهمـة الـدفــاع عن املــدينـة
الـى اخــر قطــرة من دمــائهم .و مبـرور الــوقت
حتـدث صـدام الـى كـادره العـسكـري ،علـى ايـة
حــال ،كــان لــواء مــدرع ام ــريكـي قــد اسـتــولــى
عـلى مطـار بغداد .وعنـدما كـان يناقـش خطة
الـدفــاع االخيــرة عن املــدينـة ،كـان لـواء مـدرع
امــريكي اخـر مـشغـوال بــالتهـام املـروج املــزينـة
امام قصره املركزي.

