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  :املقدمة
كسفورد وهارفارد وحصل على الدكتوراه، وعمل أستاذاً يف ألكاتب وليام آر بولك ليس كاتباً عادياً، حيث درس يف جامعة ا

حني اختاره الرئيس كندي عضواً يف جملس ختطيط السياسة األمريكية لوزارة اخلارجية، حيث كان  ١٩٦١و ١٩٥٥هارفارد بني 
تعلم العربية . "سية يف كوبازمة الصواريخ الروأجلنة إدارة "فريقيا، وكان عضواً يف أمسؤوالً عن ختطيط السياسة األمريكية آلسيا و

اليت وضعت  "الدائرة املستديرة"ساعد يف تنظيم . كسفورد، ودرس يف جامعة بغداد واجلامعة األمريكية يف القاهرةأوالتركية يف 
 ليعمل مستشاراً لرئيس جملس األمن القومي آنذاك مع ماك ١٩٦٧استدعاه البيت األبيض سنة . حتاد األورويبمبادئ إنشاء اإل

. "مركز الدراسات الشرق أوسطية"جورج بندي أثناء حرب األيام الستة، مث عمل أستاذاً للتاريخ جبامعة شيكاغو، وأسس هناك 
وجدت من املفيد  .وكما سيتضح للقارئ فإنه يعرف أدق التفاصيل عن العراق، موضوع كتابنا هذا، وله حوايل عشرة كتب أخرى

العريب ملا حيتويه على معلومات مهمة من عامل تاريخ مارس السياسة وعرف بواطن أمورها أن أضع هذا الكتاب بني يدي القارئ 
اتصلت مباشرة مع وليام بولك وأعلمته بأين قرأت كتابه هذا، وعرفته أنين مستشار لشؤون البترول أساساً، . على أعلى مستوياا

ية، وأنين أيضاً من خرجيي جامعات الواليات املتحدة يف اهلندسة واإلدارة وأكتب أحياناً حيث كتبت كتباً بالعربية واإلجنليزية واألملان
. واإلدارة العليا، مبا يف ذلك كلية الدراسات العليا لإلدارة من جامعة هارفارد، وأين أجد من املفيد ترمجة كتابه هذا إىل العربية

فأرسلت إليه آخر كتابني . ين أستطيع شراء كتبكأ لقد سرين اقتراحك وأوافق على ترمجتك لكتايب، وأرجو إعالمي: أجابين
مث أرسل يل تفويضاً بنشر الكتاب بالعربية، آمالً أن يكون  "حروب البترول الصليبية"و "امرباطورية الشر اجلديدة"أصدرما ومها 
دكتور حازم خترج من اجلامعة وال. ولقد عهدت لألستاذ الدكتور حازم مشتاق طالب بترمجة الكتاب إىل العربية. علماً ينتفع به

كما عمل أستاذاً يف اجلامعة األردنية وجامعة بغداد، . ١٩٦٠كسفورد سنة أاألمريكية يف بريوت، ونال شهادة الدكتوراه من جامعة 
ق يف لندن، عالمياً بسفارة العراإ، حيث عمل مستشاراً "العراق الثوري"وأستاذاً زائراً جبامعة كاليفورنيا، وعايش وشارك يف أحداث 

    .ورئيساً لتحرير جريدة الثورة يف بغداد
  

  رائحة النفط والسالح.. غزو العراق
يبدو أن اإلدارة األمريكية برئاسة جورج دبليو بوش تعين دائماً ما تقول؛ فالرئيس بوش يقول إنه يسعى إىل نشر احلرية يف مجيع أحناء 

رية للشركات عابرة القارات يف الوصول إىل أي سوق أو مصدر املعمورة، فهو حتماً ال يعين نشر احلرية للشعوب واألفراد، وإمنا احل
حتاد السوفيييت السابقة سيئة الذكر، ومن القواعد العسكرية األمريكية فالذي جعل من معاقل سجون اال. ائقطبيعي تبتغيه دومنا عو

ال ميكن أن يكون يف باله نشر احلريات كما يف غواتانامو مراكز اعتقال لوكالة املخابرات املركزية دومنا أي اام أو حماكمة، 
جندي  ٢٥٠٠وهو عندما يقول إن األمور يف العراق تتقدم بشكل جيد، على الرغم من مقتل أكثر من . الشخصية أو الفكرية

آخرين حىت تاريخ كتابة هذه السطور، وتدمري البنية التحتية واالقتصاد واألمن السياسي يف  ٢٠.٠٠٠أمريكي وجرح حوايل 
فالتقدم املهم بالنسبة له هو زيادة أرباح التجمع الصناعي العسكري األمريكي، الذي رشحه . اق، فهو على ما يبدو صادق أيضاًالعر
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زادت . للرئاسة، والذي يقدم الربامج للحكومات، وينتدب أعضاًء من جتمعه للقيام بتنفيذها داخل اإلدارات األمريكية وخارجها
) ٢٠٠٤والربع األول لسنة  ٢٠٠٣أي ما بني الربع األول لسنة (سنة من الغزو األمريكي للعراق  إيرادات شركة هاليربتون بعد

أما شركة بكتل واليت عهد إليها الكثري من مشاريع إعادة إعمار العراق؛ . حسب ما ورد يف جريدة الفاينانشال تاميز% ٨٠ـب
كسكسو للبترول واليت عهد إليها بيع إنتاج العراق من البترول، أما شركة شيفرون ت%. ١٥٨ـفزادت إيراداا يف الفترة نفسها ب

أما أكرب شركات السالح يف  ،٢٠٠٣مقارنة مع الفترة نفسها لسنة  ٢٠٠٤خالل النصف األول لسنة % ٩٠ـفزادت أرباحها ب
هذه الشركات ولكن ما شأن  ،٢٠٠٤وسنة  ٢٠٠٠الواليات املتحدة فلقد تضاعفت أسعار أسهمها ثالث مرات ما بني سنة 

 ٢٠٠٢مارتن يف سنة  واحتالل العراق؟ شكل روبرت جاكسون، وهو ما زال على رأس عمله يف شركة تصنيع األسلحة لوكهيد
وكان جاكسون هو الذي كتب برنامج عمل . ، واليت كانت تدعو إىل تغيري النظام يف العراق"جلنة حترير العراق"ـما يسمى ب

أما رئيس هذه اللجنة لتحرير العراق فكان جورج شولتز الرئيس التنفيذي لشركة بكتل ووزير  ،٢٠٠٠احلزب اجلمهوري يف سنة 
أما شركة هاليربتون فلقد قدمت رئيس جملس إدارا ديك تشيين ليكون نائباً لرئيس الواليات . اخلارجية األسبق للواليات املتحدة

كانت عقود هاليربتون وبكتل يف العراق قد مت االتفاق عليها مع . لعراقاملتحدة، وهو الداعية الذي كان ال ميل وال يكل الحتالل ا
أما شركة شيفرون، فاآلنسة الفاضلة كونداليزا رايس أتت . اإلدارة األمريكية بدون مناقصات وقبل الغزو األمريكي للعراق بشهور

بعد . للنفط عمالقة محلت اسم كونداليزا رايسولقد دشنت شركة شيفرون ناقلة !. من جملس إدارا، فعهد إليها بيع نفط العراق
خروجها من اخلدمة يف جملس األمن القومي األمريكي يف إدارة بوش األب، ويف فترة التسعينات من القرن العشرين، عهدت شركة 

ور دول شيفرون إىل كونداليزا رايس باملفاوضات مع دول نفط أواسط آسيا عموماً، وكازاخستان خصوصاً بوصفها خبرية بأم
ناهيك عن أن الرئيس جورج دبليو بوش كان حاكم إحدى أكرب الواليات األمريكية املنتجة . منظومة االحتاد السوفيييت السابق

وهكذا جاء القابضون على السلطة من وراء ستار يف الواليات املتحدة . للنفط، وهو، أباً عن جد ابن النفط، ميتلك إحدى شركاته
املتأمرك زملاي خليل زاد، األفغاين املولد  .النفط الفتراس العراق ونفطه، وإلعادة رسم خريطة النفط العامليةبفريق متكامل رائحته 

واملندوب السامي األمريكي يف العراق ساعة كتابة هذه املقدمة، وكذلك محيد قرضاي عمال مستشارين مدفوعي األجر لشركة 
ميالً عرب  ٨٩٠ذلك من أجل مترير صفقة بناء خط لنقل الغاز الطبيعي طوله يونيكال، واليت اشترا شركة شيفرون الحقاً، و

كانت اإلدارات  .مع زمرة أخرى من احملافظني اجلدد "إسرائيل"ـكذلك فلقد عمل زملاي خليل زاد مستشاراً ل. أفغانستان
نداا عرب حكام حمليني ومن وراء ستار، األمريكية إبان احلرب الباردة وحىت العقد األخري من القرن العشرين، تكتفي بتنفيذ أج

مستخدمة منظوماا السرية، والعصا واجلزرة حيناً ويلّ األذرع أحياناً أخرى، وتبديل هؤالء الوكالء احلكام كلما حادوا عن طريق 
، "وول ستريت" لكن قوى النخبة األمريكية، املتمثلة يف التجمع العسكري الصناعي وحكماء سوق املال. واشنطن وأجندا هلم

الذين خيططون ويضعون األجندات وميولون وينصبون اإلدارات يف الواليات املتحدة، هذه القوى رأت أن قرناً جديداً قد جاء، 
أمسوه بالقرن األمريكي اجلديد، وأصبحت استعماالت القوة العسكرية، واحلروب االستباقية، واحتالل الدول ومصادرها الطبيعية 

استراتيجية األمن "أو ما أُمسي أيضاً  "مبدأ بوش"و العمالء، سياسة رمسية مت إعالا جهاراً واراً يف مباشرة دون وسطاء الوكالء أ
، سياسة رمسية للواليات "ليس معنا فهو ضدنا"، والذي جعل مبادئ القوة واحلروب االستباقية ومع "القومي للواليات املتحدة
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رت أن تكون أوىل حروب النفط يف القرن العشرين قد دا من املثري فعالً .٢٠٠٢ يلولأ /املتحدة األمريكية، كما أعلن يف سبتمرب
 ةمرباطورية الربيطانية، يف بدايلفارسية ومصفاة عبادان، أرسلت اإلجنليزية اشركة النفط اإل ةعلى أرض العراق، فمن أجل محاي

، )محلة بالد ما بني النهرين(ـة والعراق يف احلملة اليت عرفت باحلرب العاملية األوىل، باجليش اهلندي إىل املنطقة لالستيالء على البصر
، فإن قوات االستعمار "والذهب... اهللا... النفط": نطوين كييف براون يف كتابهأملا أورده املؤلف  وطبقاً. اليت دامت أربع سنوات

األمر الذي يعكس مدى األمهية اليت ألف جندي بني قتيل وأسري ومصاب يف واحدة من أسوأ الصراعات،  ٢٥٢الربيطاين فقدت 
، أن تكون آخر احلمالت النفطية اليت تشنها االمرباطورية كما أن املثري فعالً ."كانت توليها بريطانيا للخليج وثروته النفطية

 دت خططاًوكانت السلطات األمريكية قد أع .األمريكية اجلديدة يف أوائل القرن احلادي والعشرين موجهة ضد العراق وعلى أرضه
املباشر، بل إن مفصلة لالستيالء على النفط العريب يف أوائل السبعينات، سواء من خالل الشركات النفطية أو بالتدخل العسكري 

مر يعود إىل قبل ذلك بكثري، ففي احلرب العاملية الثانية، كتبت قيادة األسطول األمريكي مذكرة مرفوعة للرئيس احلديث عن هذا األ
باالستيالء على حقول نفط أرامكو يف السعودية، باعتبار أن احلصول على احتياطات نفطية خارج  من اقتراحاًروزفلت، تتض

وقبل ذلك يف احلرب العاملية األوىل، حصلت البحرية الربيطانية على . األراضي األمريكية أصبح من املصاحل احليوية للواليات املتحدة
يزية الفارسية للنفط، واليت أعيدت تسميتها لتصبح بريتش بتروليوم، وقامت بتعيني ضباط يف جنلاجلزء األكرب من ملكية الشركة اإل

صادق الرئيس األمريكي على إقامة مؤسسة االحتياطات  ،١٩٤٣حزيران  /يونيو ٣٠ويف . البحرية ضمن جملس إدارة الشركة
ني وزير الداخلية هارولد آيكس على رأس الشركة، ووزراء يف السعودية، ومت تعي "رامكوأ"البترولية، اليت ستتملك كامل امتيازات 

حبضور  ١٩٤٣آب  /غسطسأ ٩جتماع بتاريخ إس إدارة الشركة، حيث مت عقد أول احلرب واألسطول واخلارجية أعضاء يف جمل
العراق، نشرت أي قبل بضعة أيام من الغزو األمريكي واحتالل  ٢٠٠٣نيسان  /أبريل ٨وبتاريخ . نائب وزير احلرب جون مكلوي

 "لو سألت النائب جون كونيارز"جاء فية القول  "خطة كيسنجر"حتت عنوان  للكاتب جون مكسالني مثرياً الواشنطن بوست مقاالً
الواقع أن ما أثار اهتمام النائب الدميقراطي عن  ."مذر جونز"عن قراءته يف هذه األوقات املقلقة، فسيخرج لك نسخة من جملة 

وسط، لدرجة أن مة وجود أمريكي دائم يف الشرق األ الة، مقالة حديثة عن التحركات األمريكية اخلاصة بإقاوالية ميشيغان يف
فالنائب كونيارز يعتقد بأن النفط هذا، الذي حيرك القوة العسكرية ويدعم . النائب حرص على اصطحاب الة معه إىل قاعة الس

دولية، مل يعد جمرد سلعة تباع وتشترى ضمن حدود موازين العرض والطلب يف السوق امليزانيات القومية، ويثري السياسات ال
ومن أبرز ما جاء يف مقالة للكاتب روبرت  ."التقليدية للطاقة، بل حتول إىل عامل حسم يف قضايا األمن القومي والقوة العاملية

ر السياسي وراء السياسة األمريكية احلالية جتاه العراق، يكمن إن املفتاح الرئيسي لألمن القومي يف التصو": دريفوس يف الة القول
ويف سبيل حتقيق ذلك، فإنه ال يكفي أن تكون الواليات املتحدة قادرة على . يف اهليمنة العاملية والسيطرة على مجيع املنافسني احملتملني

ى املصادر الرئيسية، ومنها النفط ونفط اخلليج نشر قوا العسكرية يف كل مكان ويف أي زمان فحسب، بل إن عليها السيطرة عل
إن اإلدارة اجلديدة "وينقل املقال عن السفري األمريكي يف السعودية يف عهد الرئيس بوش األب، شاز فرميان القول  ."بوجه خاص

لنفطي يف أالسكا ويف ظل تراجع اإلنتاج ا ."تعتقد بأن السيطرة على املصادر هو وحده الذي يضمن القدرة على الوصول إليها
 ١.٥ترى يف نفط العراق مصدراً متاحاً ورخيصاً، حيث ال يكلف إنتاج برميل واحد أكثر من "واحمليطات، فإن اإلدارة األمريكية 
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ريكي ، إا خطة كيسنجر القدمية كما يرى السفري األم"على املستوى العاملي دوالر، األمر الذي جيعل النفط العراقي األرخص إنتاجاً
اعتقدت أن اخلطة ماتت، إال أا أعيدت إىل "كيرت أويضيف . الذي خدم يف عهد كيسنجر كيرت،أسابق لدى السعودية جاميس ال

كيرت إنه يف أعقاب الصدمات النفطية يف السبعينات، تسربت للصحف األمريكية أنباء عن وجود أ، ويقول "احلياة كما هو واضح
بعدها أقدمت على خطأ جسيم، فقد قلت يف مقابلة تلفزيونية بأن أي أحد "ط العربية، خطط أمريكية لالستيالء على حقول النف

كيرت أن أ، بعدها تبني للسيد "جيرؤ على اقتراح مثل هذا األمر سيكون إما شخصاً جمنوناً أو جمرماً أو عميالً لالحتاد السوفيييت
الذي قيل إنه عرض مقترحه الحتالل منابع النفط العربية خالل  الشخص انون أو ارم هذا مل يكن سوى رئيسه الوزير كيسنجر،

كيرت من أت قصري، قام كيسنجر بطرد السفري كيرت املثرية بوقأوبعد تصرحيات . إلدارة األمريكيةاجتماع رئيسي ضم كبار أركان ا
هداف اقتصادية وسياسية أمريكية أل ،١٩٧٣تشرين األول  /يف الترتيب حلرب أكتوبر لعب هنري كيسنجر دوراً رئيسياً .اخلدمة

، فقد مت اإلعداد للحرب يف سلسلة من االجتماعات اليت ضمت هنري كيسنجر وأنور %٤٠٠كان أحدها رفع األسعار إىل 
كانت خطة كيسنجر تقضي بترتيب . بالوزير األمريكي مرات عدة السادات الذي أرسل مبعوثه اخلاص حافظ إمساعيل لاللتقاء سراً

ومصر، والتسبب برفع  "إسرائيل"وكل من مصر وسوريا؛ لتمهيد الطريق أمام صلح منفرد بني  "إسرائيل"حمدودة بني  إشعال حرب
فعندما أقدم السادات على طرد املستشارين الروس من  .أسعار النفط، ومها هدفان يصبان يف صاحل السياسة األمريكية يف املقام األول

من الرئيس نيكسون املباشرة مبفاوضات سرية مع السادات، وهو ال يعلم بأن مثل هذه  مصر، طلب وزير الدفاع ميلفن ليارد
ولإلعداد للحرب واجلوالت املكوكية اليت أعقبتها، مت عقد اجتماعات مكثفة بني . القنوات مفتوحة مع مصر منذ بعض الوقت

رتب كيسنجر ملبعوث السادات حافظ  ،١٩٧٣اط شب /ويف زيارته للواليات املتحدة يف فرباير. كيسنجر واملبعوثني املصريني
، ومن مث عقد مشاورات روتينية مع كبار إمساعيل جدول زيارة تقليدي يف الظاهر، يشتمل على لقاء مع الرئيس نيكسون أوالً

ماعات سرية أما جدول الزيارة الفعلي، الذي مل يطلع عليه أحد يف اخلارجية، فكان يتركز على عقد اجت. مسؤويل وزارة اخلارجية
مل أشارك " عد هلذا الغرض يف إحدى ضواحي نيويورك، ويف ذلك يقول كيسنجر مستذكراًأُيف مرتل خاص مع كيسنجر ملدة يومني 

ويف الوقت ذاته، فإن وزارة اخلارجية مل تكن على علم بأي . أَياً من املسؤولني يف وزارة اخلارجية يف اجتماعات مبعوث السادات
، وقبل وصول "سرية اليت عقدا مع إمساعيل على مدار يومني، الستعراض شامل للعالقات املصرية األمريكيةمن االجتماعات ال

املتصلبة، فقد  "اإلسرائيلية"املواقف  ةلقد حان الوقت للتوقف عن رعاي"إمساعيل إىل واشنطن، كتب نيكسون إىل كيسنجر يقول 
جاءت خطة كيسنجر على  ."ننا سنقف إىل جانبهم حىت يف ممارسام الالمنطقيةأدت مواقفنا السابقة إىل ترسيخ انطباع لديهم بأ

الذي ينص على  ،١٩٦٧حزيران  /يونيو ١٩يف قرارها بتاريخ  "إسرائيل"عكس موقف الرئيس نيكسون وتوصياته، ومؤيدة خلط 
ردن كان كيسنجر خيطط إلمهال األ. وغزةإمكانية الدخول يف مفاوضات مع املصريني والسوريني ولكن ليس حول الضفة الغربية 

الواليات املتحدة بضرورة  "أصدقاء"واستبعاده من مفاوضات اخلطوة خطوة، بل وطلب من السادات والزعماء العرب اآلخرين من 
 ١٩٧٣ذار آ /مارس ٦بتاريخ  .إبعاد األردن عن موضوع الضفة الغربية، وهو ما حتقق يف القمة العربية املنعقدة يف الرباط بعد ذلك

كانت السعودية هي أكرب منتج للنفط، وسيكون هلا . مت إطالع السعوديني على ما جيري يف قناة مباحثات إمساعيل كيسنجر السرية
دور رئيسي يف عملية حظر النفط العريب عن الغرب وللزيادة املتوقعة يف أسعاره، ويف الوقت نفسه، حصل تطور آخر يف االخنفاض 
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وأصبح النظام املايل  ،١٩٧٣مقابل املارك األملاين خالل شهري فرباير ومارس % ٤٠على سعر الدوالر بنسبة  الكبري الذي طرأ
الواليات املتحدة، حيث  "إسرائيل"مائري، رئيسة وزراء  زارت غولدا ،١٩٧٣يف مارس . العاملي يعيش حالة من التقلب املتزايد

مائري  وأبلغت غولدا. املتعنت "إسرائيل"وع ألي ضغوط لتغيري موقف رفضت، وكما هو متوقع منها، أفكار نيكسون واخلض
 ١١بتاريخ  .مل يكن أفضل مما هو عليه اآلن "إسرائيل"ـنيكسون بأن العرب ال ميلكون أي خيار عسكري، وبأن الوضع بالنسبة ل

قد بدأت بعد اجتماعهما األول، حيث مت عقد االجتماع الثاين بني كيسنجر وإمساعيل، وكانت االستعدادات احلربية  ١٩٧٣أبريل 
ويف هذا الصدد، . مت حتريك قوات من دول عربية حليفة ألمريكا إىل اجلبهتني املصرية والسورية، بعلم وموافقة ضمنية من واشنطن

 "إيه.آي.سي"ـصدر عن ال ،١٩٧٣أبريل  ٢٠وهكذا ويف . مت حتريك طائرات سعودية إىل مصر، ووحدات مغربية إىل سوريا
  .رير سري يؤكد بأن عمالً عسكرياً يلوح يف األفق، وإن كانت ساعة الصفر مل حتدد بعدتق

  

  جلنة بيلدبريج
بعدها بأيام مت عقد اجتماع للجنة بيلدبريغ لوضع التفاصيل السياسية الدقيقة، وتوزيع املهام على املشتركني يف تنفيذ اخلطة اخلفية 

أحد أفالم هوليوود الناجحة، عملت واشنطن ولندن على ترتيب حرب السادس من ويف أقرب ما يكون إىل سيناريو . للمنظمة
من جانب آخر، لعب كيسنجر فيها دور املخرج واملمثل، كما شارك يف  "إسرائيل"بني مصر وسوريا من جهة، و ١٩٧٣أكتوبر 

هلم  السياسة واملال يف الغرب اجتماعاً من كبار رموز ٨٤عقد  ،١٩٧٣يف مايو  .كتابة النص الذي تولته يف األساس جلنة بيلدبريغ
يف جزيرة سولتجوبيدر، وكان من بني احلضور هنري كيسنجر  ةدية املتنفذة يف السويد، والواقعيف فيال عائلة والنبريغ املالية اليهو

كان املوضوع الرئيسي قيد البحث هو االستعداد . وعدد من كبار مديري الشركات النفطية واملصارف واملؤسسات املالية العاملية
رض من والتر ليفي حول هذا استمع احلضور إىل ع. الزيادة املتوقع تسجيلها يف أسعار النفط يف املستقبل القريب) وليس منع(

إىل  "إعادة تدوير تدفقات الدوالرات النفطية"املوضوع، وكان السؤال الذي حياول املشاركون اإلجابة عنه هو كيفية إدارة عملية 
  :كان من بني أبرز املشاركني يف االجتماع. البنوك األمريكية والربيطانية، على حد تعبري هنري كيسنجر

، )تالنتيك رشيفيلد النفطيةأرئيس جملس إدارة شركة (ندرسون أ، روبرت )البيت األبيض(كرت أجاميس : حدةمن الواليات املت* 
، وليام )مستشار األمن القومي الحقاً(، زبيغنيو برزنسكي )نائب وزير اخلارجية األسبق، ومدير دار ليهمان برذرز(جورج بول 

شريك (، آرثر ديني )كسون النفطيةإنائب رئيس شركة (كوالدو . جي .يأ، )س العالقات اخلارجية، نيويوركعضو جمل(بندي 
مستشار األمن القومي (، هنري كيسنجر )رئيس جملس إدارة شركة هيرت(هيرت . جي. ، هنري)قانوين لدار سوليفان آند كرومويل

، جون )ي وزارة اخلارجية سابقاًمن كبار موظف(، روبرت مرييف )مستشار نفطي ومعد ورقة بيلدبريغ(، وولتر ليفي )للبيت األبيض
  ).يت.آي.أستاذة يف جامعة ام(، وكارول ويلسون )سيناتور(  تاور
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مدير شركة بريتش (سري دينيس غدينهيل  ،)س جملس إدارة بريتش بتروليومرئي(سري إيريك دريبيك : من بريطانيا العظمى* 
عضو (، وسري رجينالد مالدينع )س شركة ووربريغ وشركاهنائب رئي(، سري إيريك رول )عضو برملان(، دينيس هيلي )بتروليوم

  ).برملان

  ). مصريف(دموند دي روتشيلد إ، البارون )ركة البترول الفرنسيةش(رينيه غداينري دو ليلياك  :من فرنسا* 

االشتراكي وزير املالية، احلزب (، هيلموت مشيدت )وزير وزارة احلزب االشتراكي الدميقراطي(يفون باهر إ: ملانياأمن * 
، اوتو )صحيفة دي زييت ناشر(، ثيو سومر )جملس مدينة هامبورغ، احلزب الدميقراطي املسيحي(، برجييت برويل )الدميقراطي

  ).غرف التجارة األملانية(مرينوجن أوولف فون 

دارة شركة وراييغو ليفي من رئيس جملس إ(، املركيز سيتاديين سيزي ورافائيل جيترويت )شركة فيات(غنيللي أجيفاين : يطالياإمن * 
  .)جريدة الستمبا

حاكم البنك (، كريستر ويكمان )بانكني رئيس جملس إدارة سي(س والنبريغ ، ماركو)رئيس الوزراء(أولوف بامله : من السويد* 
  ).املركزي

رئيس جملس إدارة (واجنر، وماكس كوهنستامن . ، غرييت أ)رئيس جملس إدارة شركة فيليبس(فيليبس . جي.اف: من هولندا* 
  ).شركة رويال دتش شل

  

  قنوات سرية
ويف حني كان االعتقاد السائد يف وزارة . ما سيناريو احلرب والدبلوماسية املكوكية اليت ستليها، فقد كان من مسؤولية كيسنجرأ

ويف ذلك . ورة خمتلفةخلطة روجرز، فإن كيسنجر كان يفكر بص طبقاً ١٩٦٧االنسحاب إىل حدود  "إسرائيل"اخلارجية بأن على 
فمع أنين لست ... بالنسبة يل من الطيف العاطفي ةكانت نقطة البداي" ":سنوات اجليشان"كتب كيسنجر يقول يف كتابه املعنون 

وهلذا ال أحتمل . من أفراد عائليت ماتوا يف معسكرات االعتقال النازية ١٣باليهودي امللتزم، إال أنين مل أستطع أن أنسى حقيقة أن 
، كما أن أجندة كيسنجر "لتفكري بتشجيع حصول حمرقة أخرى من خالل سياسات حسنة النوايا ميكن أن خترج عن نطاق السيطرةا

كان نيكسون يؤمن بالكثري من األفكار العنصرية املتجذرة يف أبناء الطبقة "كانت ختتلف عن الرئيس نيكسون، حيث يقول يف كتابه 
وبأن ... تمي إليها، فقد كان يرى بأن اليهود يشكلون مجاعة متنفذة مترابطة يف اتمع األمريكياملتوسطة يف كاليفورنيا اليت ين

على القبول بتسوية  "إسرائيل"وفوق ذلك، كان نيكسون يعتقد بأنه جيب إجبار . هيمنتهم على اإلعالم جتعل منهم خصوماً خطريين
، ومع أن خطة كيسنجر كانت ختتلف عن تفكري الرئيس وعن تصورات "خطرسلمية، وبأنه ال يسمح هلا بتعريض عالقاتنا العربية لل
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وزارة اخلارجية، إال أنه مع ذلك مضى يف تنفيذها، فكان أن فتح قنوات تفاوضية سرية مع الرئيس املصري أنور السادات دون علم 
كبار موظفي اخلارجية باعتبارهم مؤيدين كان كيسنجر ينظر إىل . وزاريت اخلارجية والدفاع وال السفارة األمريكية يف القاهرة

 أو اللويب اليهودي يعد حليفاً "إسرائيل"كان كل من هو على خالف بالرأي مع . نفسها إليهم "إسرائيل"للعرب، وهي نظرة 
  .للعرب، وبالتايل جيب جتنبه

  
ففي الصفحة رقم . حرب اخلليج األوىل عاماً من ١٢الواقع أن خطط احلرب األمريكية اخلاصة بالتدخل العسكري القادم بدأت قبل 

عن ردة الفعل  "ماذا لو غزت العراق الكويت؟"حتدثت مقالة بعنوان  ،١٩٧٩مايو  ٧من عدد جملة فورتشني، الصادر بتاريخ  ١٥٨
ودية، وحوايل وأعرب معد املقالة عن الرأي األمريكي القائل إن العمال اليمنيني يف السع. األمريكية جتاه غزو عراقي حمتمل للكويت

وهكذا جاءت حرب اخلليج األوىل لتخلص البلدين من . ألف فلسطيين يف الكويت، يشكلون عناصر عدم استقرار يف اخلليج ٤٠٠
وقع وزير اخلارجية  ،١٩٧٤يونيو  ٨بتاريخ  .عبء مئات األلوف من أبناء اجلنسيتني الذين غادروا دول اخلليج النفطية بعد احلرب

نجر اتفاقية خاصة بتشكيل جلنة أمريكية سعودية مشتركة للتعاون االقتصادي، ودف رئيسي هو التعاون يف األمريكي هنري كيس
إقامة عالقات جديدة مع "ويف هذا السياق، وقعت وزارة اخلزانة األمريكية اتفاقية مع سلطة النقد السعودية دف . اال املايل

، ومبوجب هذه االتفاقية، فإن "راض، وذلك من خالل بنك االحتياط الفيدرايل نيويوركاخلزانة األمريكية فيما يتعلق بعمليات اإلق
تأثرت الدول املتقدمة يف أوروبا  .سلطة النقد السعودية ستشتري سندات خزانة أمريكية جديدة مع فترة استحقاق سنة على األقل

صادياا املتطورة وحقيقة أا كانت على علم مسبق مبا ن اقتأإالّ  ،١٩٧٣واليابان بالصدمة النفطية اليت أعقبت حرب أكتوبر 
سيحدث، حيث تلقت حتذيراً بذلك قبل ستة أشهر من احلرب، وحتديداً بعد اجتماع جمموعة بيلدبريغ يف مايو، األمر الذي مكن 

ت األشد تأثراً مبا حصل، وحدها الدول النامية كان. هذه الدول من استيعاب الصدمة من خالل تعديل سياساا االقتصادية بسرعة
فقد أوقعتها آثار الصدمة النفطية يف مصيدة الديون، اليت ال تزال تعاين منها حىت الوقت احلاضر، بل إن أغىن الدول النفطية وجدت 

حيدون من أما الراحبون الو. نفسها، وبعد شهر عسل قصري، تنضم إىل نادي الدول املدينة مبا فيها السعودية بعد حرب اخلليج األوىل
  . الوول ستريت وبنوك نيويورك ولندن والشركات النفطية العمالقة: خطة كيسنجر تلك فكانوا

  

  العد التنازيل الحتالل منابع النفط يف اخلليج خطوة خطوة ءبد
ى املدى هي أكرب ديد لألمن القومي األمريكي عل"صرح وزير الدفاع األمريكي هارولد براون أن مشكلة النفط  ١٩٧٧يف سنة 

 احلرب هذه يف اخلليج العريب، حيثالسيناريو املتوقع للعبة  ٧/٥/١٩٧٩مث نشرت جملة فورتشن يف عددها الصادر يف  ."البعيد
ويف . ريكي يف حال قيام العراق بغزو الكويت بسبب الرتاعات احلدودية وغريهااليت سيكون عليها رد الفعل األم وصفت الكيفية
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تتمكن القوات املدرعة العراقية مستخدمة ": ، قالت الة"...إذا قام العراق بغزو الكويت والسعودية"ن وحتت عنوا ،١٥٨الصفحة 
ويف حال طلبها، فإن املساعدة األمريكية ستكون يف البداية . ي من الدولتني بكل سرعةأظمها معدات سوفييتية، من اجتياح يف مع

القوات املدرعة العراقية وقواا اجلوية، ورمبا بعض التهديدات بتدمري املنشآت النفطية عبارة عن ضربات جوية تكتيكية أمريكية ضد 
ولطرد القوات الربية العراقية، فستكون هناك حاجة إىل قوات املاريرت من األسطولني السادس والسابع، ولقوات املشاة من . العراقية

لتحريك القوات واستخدام اجلسر اجلوي االستراتيجي  "السماءجيشاً يف "، وصورت هذه اخلطة "١٠١ـوال ٨٢ـالفرقتني ال
من  ٧٠٠األصغر حجماً، إىل جانب  -١٤١طائرة  ٢٣٤العمالقة و -٥من طائرات ء ٧٠مريكي املكون من ات سالح اجلو األلقو

بأن عرب الشمال  رأت تلك الدراسة نفسها. "ث املستخدمة يف تزويد الطائرات بالوقود أثناء حتليقها يف اجلو-١٣٥طائرات 
يف اخلليج، واليمنيني يف اجلزيرة العربية يشكلون عناصر عدم استقرار، ويفضل العيش دون وجودهم يف أول ) خصوصاً الفلسطينيني(

بعد انتهاء حرب اخلليج األوىل قامت جمموعة من موظفي وزارة الدفاع األمريكية يف عهد الرئيس بوش األب بإصدار  .فرصة ساحنة
ز، ، بول ولفويت)وزير الدفاع آنذاك(شارك يف إعداد تلك التوجيهات ديك تشيين . ١٩٩٢وذلك سنة ) خطط الدفاع توجيهات(

. ريك إديلمان، وكولن باول، ومجيعهم خدموا يف إدارة بوش األول، مث جاءوا إىل إدارة بوش الثاينازملاي خليل زاد، سكوتر لييب، 
تبقى الواليات املتحدة القوة اخلارجية "دف الواليات املتحدة يف الشرق األوسط أن أن ه: ومن ضمن ما جاء يف تلك التوجيهات

كما أن هذه التوجيهات قد أفصحت عن أحادية القطبية للواليات املتحدة . "املهيمنة للمحافظة على حصوهلا على إمدادات النفط
روب االستباقية وعدم ضرورة العمل ضمن أطر األمم وضرورة احملافظة عليها بسائر الوسائل، كما أشارت إىل اللجوء إىل احل

احتد فريق جمموعة بوش األول املذكور أعاله،  ١٩٩٧يف سنة  .املتحدة، بل ضمن جمموعات من التحالفات لذوي املصاحل املشتركة
ع هو مع اآلخرين كان من بني أعضاء هذا املشروع أيضاً دونالد رامسفيلد، حيث وق. "مشروع القرن األمريكي اجلديد"وأسسوا 

  .يف تلك السنة على رسالة إىل الرئيس كلينتون يطالبون فيها بتغيري النظام يف العراق

  

  القوات املسلحة األمريكية يف خدمة شركات النفط
أطل علينا القرن الواحد والعشرون وأطل معه جورج دبليو بوش، والذي مت ترشيحه داخل احلزب اجلمهوري من جورج شولتز، 

كانت عملية التدريس تتم . ومت تدريبه على الشؤون العامة واخلارجية أثناء محلته االنتخابية من قبل كوندوليزا رايس وبول وولفويتز
. في مشترك وحىت بعد مرحلة التدريب هذه، بقي الرئيس بوش قليل املعرفة بشؤون التاريخ واجلغرافياكل يوم اثنني عرب اتصال هات

. ، أجاب بوش بأنه مسع ذا االسم من قبل)طالبان(إن كان يعرف ما هي ) ٢٠٠٠عدد مايو (فعندما سأله مراسل جملة غالمور 
إذا كان بوش الثاين قليل املعرفة بشؤون الدنيا واآلخرة، فإن القوى اليت ف! أظن أا فرقة روك آند رول: وبعد فترة من التفكري قال
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تتغري "لقد علق أحد القادة البارزين األمريكيني أثناء تنصيب كلينتون للرئاسة . أوصلته إىل احلكم لينفذ أجندا تعرف متاماً ماذا تريد
عندما كان ال يزال على رأس أكرب شركة . "أنفسهم ال يتغريونالوجوه يف البيت األبيض، أما القابضون على زمام األمر فهم هم 

 تماع مغلق نظمه املعهد الربيطاين، حتدث نائب الرئيس األمريكي ديك تشيين يف اج"هاليربتون"خلدمات النفط يف العامل 
من الواضح لنا مجيعاً "ول عن اختالل التوازن بني العرض والطلب للبترول، ومما جاء يف حديثه الق ١٩٩٩لندن يف خريف  للبترول

بأن إنتاج النفط آيل للنضوب، وهلذا يترتب استكشاف املزيد من االحتياطات النفطية وتطويرها كل عام، مبا يعادل حجم اإلنتاج 
يف ذلك العام، وذلك لتحقيق التعادل املطلوب، وهي حقيقة ال متس الشركات النفطية فحسب، بل متس القطاع االقتصادي على 

مطالبة بتأمني احتياطات نفطية جديدة حبجم   وعلى سبيل املثال، فإن شركة نفطية مثل ايكسون موبيل. العامل بشكل عام مستوى
 ٥٠٠وهذا يعين استكشاف حقل نفطي رئيسي جديد حبجم .. مليار برميل سنوياً لتعويض حجم إنتاجها السنوي احلايل ٥.١

العاملي، فإن الشركات النفطية مطالبة باستكشاف ما يكفي من النفط واستخراجه  أما على املستوى. مليون برميل كل أربعة أشهر
، باإلضافة إىل تلبية الزيادة على الطلب )١٩٩٩ذلك يف (مليون برميل يومياً  ٧١لتعويض االستهالك السنوي، الذي يتجاوز حالياً 

هي نسبة التراجع الطبيعي يف اإلنتاج من % ٣إليها  سنوياً، تضاف% ٢اآلخذ يف التعاظم، واليت تضعها بعض التقديرات حبدود 
مليون برميل اضافية يومياً لتلبية الزيادة يف االستهالك  ٥٠حباجة إىل  ٢٠١٠االحتياطات احلالية، وهذا يعين أننا سنجد أنفسنا عام 

فرصاً حقيقية، يظل الشرق األوسط، مبا  يف الوقت الذي توفر فيه بعض املناطق يف العامل": تشيين قائالً  ويضيف. "العاملي من النفط
  .“ميلكه من ثلثي حجم االحتياط العاملي من النفط، يشكل منطقة اجلائزة الكربى

سيتطلب اكتشافات جديدة، تقوم بإنتاج مخسة أضعاف ما  ٢٠١٠تشيين فإن حجم الزيادة من استهالك النفط عام   طبقاً حلسابات
توقعات ديك تشيين قام  .الوقت احلاضر، وهو أمر لن يتحقق كما تؤكد الدراسات كافةتنتجه اململكة العربية السعودية يف 

لعام  ٣العدد (بتكرارها هاري لوجنويل، مدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ايكسون موبيل، الذي كتب يف جملة وورلد انيريجي 
وبلغة األرقام، تشري . بله نضوب يف اإلنتاج احلايلالفكرة األساسية هنا هي أن ازدياد الطلب على النفط يقا": يقول) ٢٠٠٣

سيحتاج العامل إىل رفع اإلنتاج مبعدل يزيد على نصف حجم اإلنتاج احلايل لتلبية الزيادة املتوقعة  ٢٠١٠التوقعات إىل أنه حبلول عام 
رئيس شركة   أما جون ثومبسون. "اً هلميف الطلب على النفط، وهي زيادة تفوق قدرة املنتجني احلالية، األمر الذي يشكل حتدياً كبري

سنكون يف وضع حيتم علينا  ٢٠١٥حبلول عام ": ٢٠٠٣ايكسون موبيل لالستكشاف، فقال أمام اجتماع للهيئة العمومية عام 
وهو الرقم نفسه الذي  "من حجم اإلنتاج احلايل% ٨٠استكشاف كميات من النفط والغاز وتطويرها وإنتاجها، تعادل 

 ،٢٠٠١تشيين نفسه بعد أن أصبح نائباً للرئيس ونشر عام   وجاء تقرير جلنة دراسة الطاقة اليت أمر بتشكيلها. من قبل تشيين أورده
الفرق األهم بني احلاضر وما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمان "على القدر نفسه من التشاؤم والتحذير، حيث جاء يف التقرير 

  . "اصل للطاقات االحتياطية يف بعض قطاعات سالسل الطاقة، وخباصة يف قطاع النفطهو التآكل السريع وغري العادي احل
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  الذروة النفطية
من إمجايل اإلنتاج العاملي، يف حني أن % ٢٩كان ميثل  ٢٠٠١وطبقاً للتقارير، فإن حجم إنتاج دول اخلليج من النفط لعام 

ما يعين بأن احلياة االقتصادية  ،٢٠٢٥ن اإلنتاج العاملي حبلول عام م% ٦٠التوقعات، تشري إىل أن حصة دول اخلليج سترتفع إىل 
للواليات املتحدة ستعتمد وبشكل كبري على الشرق األوسط، وكذلك األمر بالنسبة لنجاح أجندا اخلاصة بالرأمسالية والعوملة 

لعمالء كافية حبد ذاا، بل حان وقت االحتالل واالمرباطورية، وهلذا مل تعد اهليمنة على املنطقة بالوكالة بواسطة األصدقاء أو ا
املباشر، وقد وقع االختيار على العراق لتوافر ظروف مواتية جعلت من هذا البلد الضحية األوىل واألسهل للمخطط األمريكي 

إذا كانت جتربة العراق  ولو أن هناك تغيرياً سيطرأ على هذه االستراتيجية فسيكون يف األسلوب ال يف اهلدف نفسه، اللهم إالّ. الكبري
. املريرة قد استدعت إىل مراجعة، لكن املشكلة هي أن املوضوع برمته يتعلق مبصري االمرباطورية األمريكية ومشروع قرا اجلديد

 ١١قبل هجمات ( ٢٠٠١وعودة إىل التقرير الصادر عن جلنة دراسة الطاقة، اليت أمر ديك تشيين بتشكيلها، والصادر يف أبريل 
فبعد توضيح حقيقة أن . ، فإن التقرير يتحدث عن خطط أمريكية للتعامل مع مشكلة النقص املتوقع يف اإلمدادات النفطية)تمربسب

الشعب األمريكي مستمر يف املطالبة بتوفري كميات وافرة من النفط الرخيص، دون االستعداد لتقدمي أي تضحيات، ينتقل التقرير إىل 
. لتأمني إمداداا النفطية "التدخل العسكري"رية معضلة الطاقة، األمر الذي سيدفعها إىل اإلقدام على القول بأن أمريكا تبقى أس

إن السبب يف االندفاع املفاجئ حنو العراق، واستعجال بوش يف اختاذ . سبتمرب ١١ورد قبل  "التدخل العسكري"وهكذا فإن خيار 
ويعود التوقيت وسرعة  "الذروة النفطية"قرار احلرب، وعلى الرغم من معارضة أكثر دول العامل له، يتعلق مبا أطلق عليه اخلرباء اسم 

اخلطط السياسية األمريكية اخلاصة بنفط حبر قزوين، حيث انتهت األحالم اختاذ القرار باحلرب إىل الصدمة القاسية اليت تلقتها 
الواقع أن بعض الصقور يف  .األمريكية بالعثور على احتياطات نفطية هائلة تعوضها عن االعتماد على نفط الشرق األوسط ولو مؤقتاً

فهذا . أسلحة الدمار الشامل العراقية املزعومةالبنتاغون حتدثوا صراحة عن أن احلرب على العراق هي من أجل النفط وليس نزع 
دعونا ننظر إىل األمر ببساطة، فالفرق " ٢٠٠٣أيار  /مايو ٣١يقول يف مقابلة يف سنغافورة بتاريخ  ائب وزير الدفاع بول وولفوتزن

 راق، فتلك البالد تطفو على حبرلعاألهم بني كوريا الشمالية والعراق يكمن يف الناحية االقتصادية، مل يكن أمامنا من خيار آخر يف ا
حقالً أثبتت الدراسات عن وجود كميات  ٨٠حقالً من أصل  ١٧علماً بأن احلقول املستغلة يف العراق لتارخيه هي فقط . "من النفط

لعلنا و. ال داعي لنا حنن لنسهب يف اإلشارة إىل األكاذيب والذرائع اليت استخدمت الحتالل العراق !هائلة من البترول داخلها
لقد كانت حرباً ال مربر هلا على "فقد قال الرئيس األمريكي كارتر . نكتفي مبا كتبه بعض كبار السياسيني األمريكيني أنفسهم

سكي فقد كتب يف صحيفة زبيجيو برجين  أما مستشار األمن القومي السابق. "ولقد مت تربيرها بناًء على ادعاءات كاذبة. اإلطالق
بأن ) دراسة التاريخ(سنة خلص آرنولد توينيب حبثه الكبري  ٦٠قبل حوايل ": ٢٠٠٥تشرين األول  /كتوبرأ ١٤بتاريخ   استراليان

وبكل أسف سيدخل جورج بوش التاريخ، بل وبكل أسف على ). سياسام االنتحارية(السبب النهائي اليار اإلمرباطوريات كان 
 ١١تبدو أكثر فأكثر وصفاً ينطبق متاماً على سياسات الواليات املتحدة منذ  )السياسة االنتحارية(مستقبل الواليات املتحدة، فإن 

كانت الدعوة إىل احلرب على العراق من قبل دائرة ضيقة من أصحاب القرار ألهداف مبهمة مل ": ويضيف برجينسكي. "سبتمرب



12 
 

وهكذا مت احتالل دولة عربية ذات سيادة . "يتم اإلفصاح عنها بعد، لكن حججها كانت دموية وكلفتها كانت أكثر مما كان متوقعاً
  .جهاراً واراً حبرب استباقية، وحبجج كاذبة، وسيذكر اآلخرون يوماً يرونه بعيداً ونراه قريباً أم أُكلوا يوم أُكل الثور األبيض

  

  صالحيات برمير
د فترة قصرية من حكم جي غارنر الذي بع  حكم العراق بول برميري ،٢٠٠٤حزيران  /يونيو ٢٨وحىت  ،٢٠٠٣مايو  ٦ابتداء من 

عمل مع جورج شولتز، . عقود من العمل يف القطاعني العام واخلاص ٤وبول برميري يتمتع خبربة . عزله وزير الدفاع لتباين أرائه معه
ل الغزو قب. ودونالد رامسفيلد يف الدولة، ويف القطاع اخلاص عمل مع شركة كيسنجر ومشاركوه كعضو جملس اإلدارة املنتدب

بإعداد خطة إلعادة هيكلة االقتصاد العراقي ليصبح نظاماً اقتصادياً  برينج بوينتبشهور قامت الواليات املتحدة بتكليف شركة 
بعد احتالل . برينج بوينت حبذافريها كانت مهمة برمير هي تنفيذ خطة. مليون دوالر ٢٥٠وكانت كلفة إعداد الدراسة . حراً

أما سيطرة السوق فهي االسم . العراق كانت اخلطة تقتضي تغيري النظام االقتصادي العراقي من سيطرة الدولة إىل سيطرة السوق
غاء قوانني كان برمير يتمتع بصالحيات ال حدود هلا، ويستطيع إصدار قوانني جديدة أو إل. املستعار لسيطرة الشركات عرب القطرية

أما تلك التعليمات فهي . تعليمة أو أوامر لتغيري اخلارطة السياسية واالقتصادية العراقية ١٠٠وهذا ما فعله بإصداره . قائمة جبرة قلم
كان األمر األول من أوامره املائة اليت صدرت أثناء حكمه، يقضي باالستغناء عن . حتمل قوة القانون وتلغي كل ما يتعارض معها

موظف عراقي كبري يف وزارات الدولة كافة، ذلك أنه قد ال ميكن إحداث التغريات اجلوهرية املطلوبة  ١٢٠.٠٠٠ت خدما
. شخص ٥٠٠.٠٠٠جاء بعد ذلك أمر تسريح سائر قوى وزارة الدفاع واجليش العراقي، والبالغ عددهم أكثر من . بوجودهم

  : وهذه بعض من األوامر والقرارات. م السياسي واالقتصادي برمتهتتالت األوامر الواحد بعد اآلخر، حبيث مت تفكيك النظا

السماح لألجانب بامتالك ) ب. (شركة عامة مملوكة من الدولة لتصبح قطاعاً خاصاً ٢٠٠يسمح خبصخصة ) أ): (٣٩(األمر 
ل األجانب واألرباح بال قيود حتويل أموا) د. (إلغاء تفضيل العراقيني على غريهم لعقود الدولة) ج. (من الشركات العراقية% ١٠٠

  . أو ضرائب

تعيني مفتشني عامني ومدققني من قبل الواليات املتحدة على سائر الوزارات ودوائر الدولة، ولعقود ): ٧٧(واألمر ) ٥٧(األمر 
  . سنوات، وذلك لتنفيذ أوامر االحتالل بشأن مجيع الربامج والعقود واملوظفني ٥مدا 

حىت لو قتل أحد . ولون األجانب، مبن يف ذلك املرتزقة املسمون مقاولو الدفاع، احلصانة ضد القانون العراقييعطى املقا): ١٧(األمر 
  . هؤالء عراقياً، فاحملاكم األمريكية فقط هي املخولة مبحاكمتهم

  . يسمح للبنوك األجنبية بشراء حصص كربى يف البنوك العراقية): ٤٠(األمر 
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  %. ١٥إىل % ٤٠ضرائب على الشركات من يقضى بتخفيض ال): ٤٩(األمر 

الشركات العراقية املنهكة منذ أكثر من عشر سنوات من احلصار االقتصادي صار عليها أن تتنافس مع الشركات األمريكية عرب 
ولقد أحضرت تلك الشركات ). إعادة اإلعمار(القطرية العمالقة، وبناًء عليه استحوذت تلك الشركات األجنبية على عقود 

وظفيها من اخلارج، عدا بعض الوظائف الدنيا فكانت للعراقيني الذين رفعت عنهم حقوق أفضلية املواطنة للعمل داخل أوطام، م
ولقد مت إدخال العديد من أوامر برمير ضمن . ما زاد يف البطالة لتصبح أكثر قسوة حىت من أحلك أيام احلصار إبان النظام السابق

الذي حيقق االستثمار الكامل للموارد، ) أي الرأمسايل(مبادئ االقتصاد احلديث "تتطلب اعتماد  ٢٥املادة . الدستور العراقي اجلديد
يف سائر ااالت، ) للعراقيني واألجانب على قدم وساق(فتشجع االستثمار  ٢٦أما املادة . "والذي يشجع تطوير القطاع اخلاص

 "استعمال العراق كقاعدة أو ممر للقوات األجنبية"مت حذف الفقرات اليت متنع  ولقد. تسمح خبصخصة ممتلكات الدولة ٢٧واملادة 
  .وكانت هذه الفقرات موجودة يف املسودة األوىل للدستور. "منع إمكانية وجود قواعد عسكرية يف العراق"وحذف 

  

  السيطرة على النفط
لقد . به لشركات البترول األجنبية بالسيطرة على نفط العراقكانت املرحلة الثالثة هي إصدار قانون النفط، والذي يتم السماح مبوج

جمموعة "كذلك قامت . أحضرت اإلدارة األمريكية شركات البترول األمريكية للتشاور معها قبل ستة شهور من غزو العراق
شركات النفط العاملية بأسرع ل"التابعة لوزارة اخلارجية، بالتوصية بأن يتم فتح األبواب  "مستقبل قطاع النفط والطاقة يف العراق

كان أحد أعضاء هذه اموعة العاملة يف واشنطن إبراهيم حبر العلوم، والذي أصبح وزيراً للنفط العراقي . "وقت ممكن بعد الغزو
اق، مبادئ لقانون النفط اجلديد يف العر ٢٠٠٤بعد االحتالل مرتني، أما رئيس الوزراء املؤقت إياد عالوي فقد قدم يف سبتمرب 

. "احلكومة العراقية لتتوقف عن إدارة عمليات قطاع النفط"وحث  "إاء التخطيط املركزي وهيمنة الدولة على االقتصاد"اقترح فيه 
بشكل كامل مبنية على القطاع اخلاص، حبيث يتم التدرج أيضاً "كما أنه أوصى باخلصخصة حيث وجه األمور لتكون الصناعة 

ومنتجاته، كما تكون سائر التوسعات للمصايف أو املصايف اجلديدة مقامة على أساس القطاع  خبصخصة عمليات تسويق النفط
كما متت التوصية بأن يتم تطوير احلقول اجلديدة غري املستغلة من قبل شركات النفط الدولية، علماً . "اخلاص احمللي منه واألجنيب

 ١٠٩وهكذا فإن املادة . قالً نفطياً كبرياً مثبتاً ملخزون هائل من النفطح ٨٠حقالً من أصل  ١٧بأن احلقول املستغلة يف العراق هي 
من الدستور العراقي اجلديد تؤكد هذا التوجيه، حني تقول بأن الدولة العراقية ستدير احلقول احلالية فقط؛ ولقد قام عادل عبد 

  . املهدي باإلعالن عن قانون النفط اجلديد يف واشنطن

بري حتمل يف ثناياها تأسيس منطقة جتارية شرق أوسطية حرة تسمى مفتا، على غرار نافتا للقارة األمريكية خطة الشرق األوسط الك
، وذلك بدخول جلنة التصدير "النظام العام للتفضيل”واخلطة تقضي بالسماح لكل دولة على حدة لكي تتمتع بامتيازات . الشمالية
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بعد حرب اخلليج األوىل  !"إسرائيل"ثالثية بني الواليات املتحدة والدولة املعنية ومبيزات خاصة لسوق الواليات املتحدة، باتفاقات 
استطاع العراقيون والشركات العراقية بإمكانات متواضعة، وضمن حصار قاس، إعادة أنظمة الكهرباء واملاء إىل  ،١٩٩١سنة 

الث سنوات وعشرات باليني الدوالرات إرجاع أما الشركات عرب القطرية فلم تستطع بعد ث. مستوى مقبول خالل ثالثة شهور
لدينا األر وليس لدينا اآلن ماء لنشربه، ولدينا : خدمة الكهرباء واملاء، ما حدا بأحد العراقيني ألن يقول إلحدى االت األمريكية

كاتبة اهلندية املبدعة أروندهايت هذه هي بركات الدميقراطية واحلرية األمريكية، واليت وصفتها ال. البترول وليس عندنا اآلن برتين
اشتر واحدة وخذ أخرى باان، يتم إيصاهلا للشعوب كما يتم إيصال البيتزا للبيوت، ولكن ": ي بأا دميقراطية سريعة الذوبانرو

   .أو أن منوت... فاًهذا هو النظام العاملي اجلديد الذي بات علينا أن منوت به حباً وشغ. "على رؤوس صواريخ الكروز
 .لديين يف استنفار التأييد للحربن بوش مل يكن أول رئيس أمريكي يزور احلقائق يف سبيل تربير احلروب، أو يستخدم العامل اإ

سبتمرب كمربر لشن حرب على العراق، ألسباب سرعان ما ثبت زيفها، فإن  ١١وكما كان عليه احلال يف استخدام هجمات 
يف   دمرة األمريكية مينيمت خوضها بناًء على ادعاء بأن العدو هو الذي فجر امل ١٨٩٨ارية عام سبانية االستعماإل احلرب األمريكية

بأن االنفجار الذي تعرضت له املدمرة مل يكن من فعل اإلسبان ) بعد احتالل كوبا بالطبع(كوبا، ليتبني من التحقيقات الحقاً  هافانا
وهنا يربز السبب الرئيسي وراء احلرب األمريكية . ادثاً فنياً على األغلببل كان مرده ألسباب داخلية، قيل بأا قد تكون ح

والذي مل يكن انفجار املدمرة، بل انفجار الثورة الصناعية وحاجة أمريكا ألسواق الشرق األقصى وخباصة  ،١٨٩٨اإلسبانية عام 
وهنا يظهر كيف أن الرئيس مكنللي، . احتالل الفلبنيالصني، ولتأمني حركة املالحة البحرية للسفن األمريكية إىل تلك املنطقة، بل 

كما هو احلال مع بوش، ادعى بأنه حترك بوازع ديين، حامالً رسالة مساوية تربر له احتالل أراضي اآلخرين وضمها، وكيف أنه 
أود أن ": بيض ذا الشأنومما قاله الرئيس مكنللي أمام جمموعة من زوار البيت األ. تعرض إلهلام مفاجئ جعله يسارع لضم الفلبني

قول لكم شيئاً حول موضوع الفلبني، فاحلقيقة أنين مل أكن أريد اجلزر الفلبينية، وعندما هبطت علينا هدية من السماء، مل أكن أ
فاء كتفكرت يف البداية يف اال. حاولت احلصول على مشورة الدميقراطيني واجلمهوريني ومل أخرج بفائدة تذكر... أدري ما أفعل ا

شغلين هذا املوضوع معظم الليايل، وال يراودين ! ، وبعد ذلك قلت يف نفسي مل ال نسيطر على بقية اجلزربالعاصمة مانيال مث لوزون
إذا قلت لكم أيها السادة بأنين كنت أركع على ركبيت وأصلي هللا العظيم طالباً منه الرشد، وفعلت ذلك يف ... أي شعور باخلجل

ولقد نتج عن االحتالل األمريكي . "من أين، ال أدري ولكن هذا ما أهلمين به اهللا... إحدى الليايل جاءين اإلهلامأكثر من ليلة، ويف 
  .من أفراد املقاومة الفلبينية ٦٠٠.٠٠٠أن ذبح اجليش األمريكي أكثر من 

مريكي، وطلب منهم تغيري اخلرائط استدعى الرئيس األمريكي مهندسي اجليش األ  السماوية اليت نزلت على مكنللي،بعد تلك الرؤيا 
وهكذا أصبحت الفلبني حتت االحتالل األمريكي، إىل أن احتلها .. بشكل تظهر فيه الفلبني جزءاً من أراضي الواليات املتحدة

منذ انتهاء احلرب يف احلرب العاملية الثانية بعد ذلك خبمسني سنة، وبقيت القواعد العسكرية األمريكية يف اليابان وأملانيا    اليابانيون
ومن ناحية عملية أصبحت . أصبحت البنتاجون األكثر نفوذاً يف تقرير السياسة األمريكية يف اخلارج .العاملية الثانية وحىت يومنا هذا

 .مرباطورية األمريكيةمهمة القوات املسلحة األمريكية هي االستيالء على املصادر الطبيعية يف الدول املغلوب على أمرها من اال
طى مت توسيع القيادة املركزية الوس: وقسمت العامل إىل أباطرة عسكريني صغار من اجلنراالت قادة مراكز القيادة العسكرية األمريكية



15 
 

لتشمل غرب    ومت توسيع مهام القيادة األوروبية. ضافة إىل دول نفط الشرق األوسط العريبلتشمل دول نفط أواسط آسيا باإل
نيجرييا، حيث ستقوم الواليات املتحدة ببناء قاعدة ضخمة يف جزر ساو تومي حيث هناك عمليات حفر إفريقيا، لتأمني حقول 

وتقوم قيادة اجلنوب حبراسة خطوط النفط التابعة لشركة النفط يف . وتطوير حلقول واعدة يف املياه بني تلك اجلزر ونيجرييا
  . املهمة كولومبيا، كما تقوم مبساعدة ميليشيا وطنية لتفويضها ذه

وتقوم قيادة الباسيفيك بتوظيف جمموعة من الطرادات العسكرية البحرية ملراقبة خطوط إمدادات النفط يف املمر املائي بني ماليزيا 
كما أقامت الواليات املتحدة قواعد عسكرية على طول أنابيب النفط املمتدة من أواسط آسيا إىل تركيا حىت قبل البداية . وسومطرا
  .اخلط، والذي مت استكماله حديثاً يف إنشاء

أصبحت نظرية ايار االمرباطورية األمريكية، وبطريقة فجائية كما اار االحتاد السوفيييت، مقبولة من العديد من األكادمييني 
بالسقوط الذريع متنبئاً  ١٩/١٠/٢٠٠٥والسياسيني الغربيني أيضاً، فهذا اريك جيه هوبسبون حياضر يف جامعة هارفارد بتاريخ 

حيث تنبأ بأن االمرباطورية األمريكية ستسبب  ٢٠/١٠/٢٠٠٥لإلمرباطورية األمريكية، وكما ورد يف صحيفة جامعة هارفارد 
يكاد يكون من املؤكد سقوط االمرباطورية األمريكية، فهل "الفوضى والوحشية بدالً من السالم واالستقرار، ومما قاله هوبسبون 

تاريخ أم أا ستحاول االحتفاظ مبركزها العاملي الذي يزداد تآكالً، معتمدة على قوا السياسية الفاشلة وقوا تتعلم من دروس ال
هوبسبون أيضاً هو مؤرخ متميز، خترج من جامعة كامربدج . "العسكرية اليت ال تكفي لتنفيذ أغراض احلكومة األمريكية احلالية؟

سيكون ايار  .لغة ٣٦متت ترمجته إىل  "عصر التطرف"، كورنيل، وكتابه فوردعات لندن، ستانودرس يف جام ١٩٣٩سنة 
تبادل االعتماد على اآلخر، فأصبح االقتصاد األمريكي رهينة حتويالت  ئاً؛ لقد خلقت العوملة ما يسمىاالمرباطورية األمريكية مفاج

كذلك لو كان . يار النظام األمريكي والرأمسايل العامليخارجية من الصني واليابان، ميكن أن يؤدي توقفها لسبب أو آلخر إىل ا
ك مبقدور دول النفط حترير العملة الرمسية لشراء النفط بعيداً عن الدوالر الار االقتصاد األمريكي ومعه االمرباطورية األمريكية، فذل

مليون  ٨٥ع الدوالر األمريكي إمكانية شراء سالح دمار شامل، حيث أن إجبار العامل على شراء الدوالر لشراء البترول يعطي مطاب
سنتات لكل  ٥دوالر كل يوم وبدون غطاء، أي بكلفة  ٥.٩٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ، الربميل أي ما يساويدوالراً ٧٠برميل يومياً بسعر 

سيكون  .وظلهمائة دوالر تتم طباعتها، لكن هذا حيتاج إىل امجاع عريب، يف وقت أصبحت الفرقة بيننا قد وصلت إىل ما بني املرء 
انرون أو شركة  اا العمالقة، كما اارت شركةايار االمرباطورية األمريكية مفاجئاً وسريعاً على غرار ايار امرباطوريات شرك

شركتا السيارات العمالقة جنرال موتورز وفورد مها على شفا االيار، ولقد مت تصنيف سنداما مؤخراً بأدىن  "ال يت سي ام"
 ٢٠٠٠ما بني سنيت . ملال األخرىيف حني أن أرباحهما تأيت من فروعهما املالية اليت تعمل باإلقراض وأعمال ا   Junk الدرجات

القابضون على السلطة من وراء ستار يف الواليات املتحدة من أصحاب التجمع النفطي الصناعي  .اار سوق املال ٢٠٠١و
فالرئيس جورج دبليو بوش يأيت من إحدى أكرب الواليات . اقماً رائحته البترولط ٢٠٠٠العسكري، قدموا لواشنطن والعامل سنة 

وهو ووالده من أصحاب شركات البترول، ونائب الرئيس ديك تشيين كان لتوه ) تكساس( تج البترول يف الواليات املتحدةاليت تن
لقومي كوندوليزا رايس جاءت لتوها من عضوية ، ومستشارة األمن ا)هاليربتون(الرئيس التنفيذي ألكرب شركة خلدمات البترول 
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، B52  ،F16النفط الذي حيرك طائرات. جملس إدارة شركة شيفرون تكسسو العمالقة، ولقد دشنت ناقلة نفط كربى بامسها
  .والغواصات احلاملة لصواريخ كروز بدأ بالنضوب داخل الواليات املتحدة

حيسب هلا األمريكيون أي حساب يف خططهم، هي احللقة األوىل من مسلسل التغريات كان العراق، لوال أعمال املقاومة اليت مل 
 .وكانت اخلطط تستهدف أصدقاء واشنطن متاماً كما تستهدف أعداءها. لدول أخرى بالقوة العسكرية حيناً، وباجلزرة حيناً آخر

ستقراؤنا ألعظم وأعىت قوة يف التاريخ بأساطيلها وأسراب إذا كانت قراءة التاريخ هي أداة الستقراء احلاضر واملستقبل، فماذا يكون ا
طرياا، وترساناا النووية، وهيمنتها االقتصادية والسياسية، وجربوت وكاالا االستخبارية اخلمس عشرة، كوا مل تستطع أن زم 

من عدد سكان % ٩سكانه من سكان بلد صغري كالعراق ال يساوي يف جمموع % ٢٠مقاومة مكونة من السنة، وهم حوايل 
من حجم االقتصاد األمريكي؟ أجاب عن هذا السؤال الكاتب األمريكي املعروف % ٣الواليات املتحدة، وال يساوي اقتصاده 

فلقد ماتت ) االبن(متوت األحالم بصعوبة، وأما أحالم إدارة بوش ": جيمس رايزن يف كتابه األخري حالة حرب كان آخر مجلة فيه
ممن يسمون بالنخبة يف العامل  "املنبطحني"أو  "املضبوعني"جواب اوجهه إىل النخبة من . "الفلوجة والرمادي وتل عفر يف أماكن مثل

بينما كان ": "امرباطورية الشر اجلديدة"ودعنا نذكرهم ناصحني لو نفعت الذكرى مبا جاء يف الصفحة الرابعة من كتابنا . العريب
لعرب يقاتلون الدولة العثمانية إبان احلرب العاملية األوىل، كانت حكومة صاحب اجلاللة ختطط سراً حلفاء االمرباطورية الربيطانية ا

وكان حلفاء االمرباطورية العرب . وأعطيت فلسطني ممن ال ميلك ملن ال يستحق. لنظام ما بعد احلرب، نظام دويالت سايكس بيكو
ن حلفاء االمرباطورية اجلديدة اليوم لن أقد علمنا التاريخ قدميه وحديثه بل. نهارفكالم اإلمرباطوريات يف الليل ميحوه ال: أول الضحايا

للشرق األوسط اجلديد يرمسها  "خريطة طريق"يكونوا أكثر حظاً من حلفاء األمس، فاليوم ينتظر حلفاء االمرباطورية اجلديدة العرب 
وإىل أين ستأخذنا وتأخذهم هذه اخلارطة؟ كانت . ورية اجلديدةالصهاينة والصهاينة املسيحيون، الذين استولوا على حكم االمرباط
  . آنئذ امسها اتفاقية سايكس بيكو واليوم فإا اتفاقية شارون بوش

وخالل عشرات سنني حكمه مل ينعم العراق ال باحلرية . شعارات احلكم يف عهد صدام حسني كانت احلرية، الوحدة، واالشتراكية
. وشعارات النظام اإلمربيايل األمريكي وغزواته االستباقية كانت احلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان. كيةوال بالوحدة وال باالشترا

وبعد أكثر من ثالث سنوات يف العراق، وقرن كامل من التدخل األمريكي يف الشؤون العاملية، مل ينعم العراق، وال العامل من قبله ال 
  .اإلنسان واليت مت انتهاكها اآلن حىت يف عقر الدار األمريكيةباحلرية وال بالدميقراطية وال حبقوق 

  

 العراق يف ظل االستعمار الربيطاين

إالّ أن بريطانيا مل تعلن احلرب على  ،١٩١٤آب سنة / غسطسأة األوىل بدأت يف أوروبا يف شهر على الرغم من أن احلرب العاملي
ولكن قبل أن تعلن احلرب رمسياً، اعترفت بريطانيا بالكويت، . تشرين الثاين/ اإلمرباطورية العثمانية حىت اخلامس من شهر نوفمرب
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وبعد ذلك، يف السادس . اليت كانت يف ذلك الوقت جزءاً من اإلمرباطورية العثمانية، بوصفها دولة مستقلة حتت احلماية الربيطانية
وتقدمت هذه القوة إىل الداخل، . اء الفاو اجلنويبهندية يف مين -من نوفمرب، أنزلت بريطانيا قوة عسكرية مشتركة بريطانية 

وقد قام الربيطانيون ذه اخلطوات متذرعني ظاهرياً حبماية حقل النفط يف إيران ااورة الذي . وسيطرت على املنطقة حول البصرة
وبدأوا فوراً بفرض القوانني . اً متاماًولكن منذ األيام األوىل، كان احتالهلم يتوخى هدفاً خمتلف. كانوا حيتاجون إىل إنتاجه لبحريتهم

وبعبارة أخرى، فإم بدأوا . اهلندية، والشرطة، واإلدارة البريوقراطية، واحلكومة، يف املنطقة اليت يسيطرون عليها -الربيطانية 
احتالل العراق؟ األجوبة  ملاذا قرر الربيطانيون .يتعاملون مع اجلزء الذي يسيطرون عليه من العراق كجزء من إمرباطوريتهم اهلندية

املعاصرة عن هذا السؤال كانت غامضة ومعقدة ومتحيزة، وشبيهة متاماً باألسباب واألعذار اليت استخدمتها أمريكا يف تربير غزوها 
 يف املراسالت الدبلوماسية اليت .ومبا أا سامهت يف تشكيل شطر كبري من املستقبل، فإا تستحق اإليضاح. ٢٠٠٣للعراق سنة 

تبودلت بني لندن ودهلي خالل السنوات اليت سبقت احلرب، كان التهديد املنبعث مما مسي حينذاك بالدعوة إىل الوحدة اإلسالمية 
وكل . كانوا يسيطرون على عدد كبري من السكان املسلمني يف أفريقيا وآسيا) بريطانيا وفرنسا وروسيا(احللفاء . يشغل حيزاً بارزاً

عندما أشعلت بريطانيا نار احلرب مع اإلمرباطورية العثمانية . أن حياول رعاياه املسلمون طرده إىل اخلارج واحد منهم كان خيشى
وجواب السلطان العثماين بعد أسبوع من اإلنزال . بغزوها للعراق، كان من احملتوم أن تترتب على ذلك مجلة من التداعيات العملية

ما خيشاه الربيطانيون والفرنسيون والروس، ومتثل الدعوة إىل إعالن اجلهاد املقدس، وكان  الربيطاين يف العراق بطريقة كان هو أكثر
مل حتدث انتفاضة كبرية بني الشعوب . وكان الربيطانيون والفرنسيون حمظوظني، ولكنه كان حظاً أعماه الغباء. ال بد أن يفعل ذلك

ومن هنا، عندما . يا أن جتهز جيوشها اجلرارة ال بالغذاء وال بالسالحاخلاضعة هلم، إالّ أن احلظ مل ينقذ الروس، ومل تستطع روس
أغلق األتراك طريق التموين من خالل جزر الدردنيل ومضيق البسفور، بدأت روسيا تعاين من ااعة، وبدأت جيوشها تتعرض إىل 

كامالً للقتال على اجلبهة الغربية اليت كانت  وهذه الواقعة حررت جيشاً أملانياً. شبه حمتومة ١٩١٧عندئذ أصبحت ثورة . االيار
  .تتعرض إىل ضغط شديد

بعد أن قرر الربيطانيون أن يدخلوا احلرب، كان بوسعهم أن حيققوا ما كان مهماً هلم . أعقبت ذلك إخفاقات سياسية أخرى
وبدالً من ذلك، .  حتيط بالكويت والبصرةبالفعل، أي محاية إنتاج إيران من النفط، عن طريق االكتفاء باحتالل املنطقة الصغرية اليت

/ ويف يونيو). املترجم -بالد ما بني النهرين ( "تلك الرقعة من األرض املعروفة باسم ميزوبوتاميا"قرروا أن يأخذوا ما كانوا يسمونه 
  ك؟ملاذا فعلوا ذل. قام اجليش الصغري الذي أنزلوه يف البصرة بتقدم متهور حنو بغداد ،١٩١٥حزيران سنة 

تلك هي الطريقة اليت تتيح هلم أن . أحد األسباب اليت ال ميكن استبعادها يف احلروب هو أن اجلنراالت يتم توظيفهم لكي يقاتلوا
ومن الواضح أم شعروا أن اآلخرين يسبقوم إىل هاالت . اجللوس يف البصرة كان باعثاً على امللل. حيصلوا على الترقيات واألومسة

الغار، وأم يبعدون عن مراكز الضوء إىل الظالل، وأم يتعرضون إىل التهميش باألحداث الكربى اليت تتكشف على اد وأكاليل 
وفضالً عن ذلك، مهما كان ما يريدونه، فإم مل يكونوا يتمتعون . وكانوا ال يريدون أن خيسروا حلظتهم يف التاريخ. اجلبهة الغربية
وكما أفاد الضابط . ليات العسكرية، حىت متيل إىل توليد زمخها اخلاص ويصبح من الصعب إيقافهافما إن تبدأ العم. بسيطرة كلية
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ميكننا أن نتجنب احتالل "السياسي األقدم يف القوة الربيطانية، ما إن نزل اجلنود إىل الرب يف البصرة، فإنه مل يستطع أن يرى كيف 
األتراك على االرتداد إىل الوراء، وحاصروا فرقة بريطانية كاملة يف مدينة وعندما زحف اإلنكليز حنو بغداد، أرغمهم  ."بغداد

جندي يف  ٧٠٠٠وطيلة أربعة أشهر حاول الربيطانيون كسر احلصار، وخسروا . الكوت على مسافة مائة ميل إىل اجلنوب من بغداد
وشعر . مح للجنود احملاصرين باخلروج أحراراًويف اليأس الذي أطبق عليهم، جربوا رشوة القائد التركي لكي يس. هذه احملاوالت

وسيستغرق احتالل العراق . جنود بريطانيني على االستسالم ١٣٣٠٩القائد التركي بأنه قد أهني، ورفض العرض الربيطاين، وأرغم 
زدياد، ما إن بدأت تكاليف محلة العراق يف اال .إصابة بريطانية أخرى، معظمهم من اهلنود ٢٠٠٠٠أربع سنوات، وسيكلف 

وأضيفت إىل النفقات اهلائلة للحرب يف أوروبا، حىت أصبح واضحاً للحكومة يف لندن أنه ينبغي العثور على وسائل إضافية 
وطاملا أم . ولكن، خالل السنوات األوىل من احلرب، مل تصل هذه الرسالة إىل أذهان املوظفني الربيطانيني يف العراق. لالقتصاد

تشرين / أكتوبر ٣٠اك بالفعل، فإم كانوا يستطيعون تربير ما كانوا يفعلونه، إالّ أن حرم انتهت باهلدنة يف كانوا يقاتلون األتر
  . ١٩١٨األول سنة 

  

  االنتداب
العراقيون مل يكونوا . ومرت سنوات عديدة قبل أن يعترف الربيطانيون مبا كان واضحاً حىت يف ذلك الوقت للمراقبني احملايدين

واإلنكليز الذين فهموا، اعتقدوا أنه ينبغي أن يضعوا حجاباً خيفي وجه حكمهم، وكانت عصبة . كم بريطانيا بالدهميريدون أن حت
الذي  "لالنتداب"العراق لن يكون مستعمرة بريطانية، بل سيكون بلداً خاضعاً . األمم هي اليت ستزودهم باحلجاب املطلوب

وقام بوضع اخلطة فريق من املوظفني الربيطانيني . أهيل الشعب العراقي للحكم الذايتستمنحه العصبة إىل بريطانيا، اليت ستتوىل ت
الثورة يف "، ألم كانوا يعملون مع أسرة شريف مكة يف "بالشريفيني"ويعرفون بني اإلنكليز (لورنس . يت .بينهم العقيد يت

نيسان / بريلإية يف مؤمتر عقد يف سان رميو يف لرئيسوصادقت على االنتداب الدول املتحالفة ا .١٩١٩يف ربيع عام ) "الصحراء
ويف نظر العديد من العراقيني، الذين اعتادوا أن يقرأوا ما بني السطور، كان ذلك يبدو برهاناً على أن بريطانيا تعتزم البقاء  ،١٩٢٠

منذ البداية، كانت فكرة ": ١٩٢٨ وكما اعترف أخرياً التقرير الرمسي الربيطاين لسنة. شعر العراقيون بقلق شديد .يف العراق
ومع أن معظم املعارضة اليت واجهتها بريطانيا كانت . "االنتداب فكرة كريهة ومقيتة لدى مجيع الفئات املتعلمة يف البالد تقريباً

الربيطانيني يف وهذه احلقيقة أتاحت للموظفني . عراقية أصيلة، كما أوضح هذا التقرير، إالّ أنه كانت هناك بعض اإلثارة اخلارجية
 "فلول"ذلك الوقت، كما أتاحت للموظفني األمريكيني يف وقت الحق، أن يزعموا أن املعارضة احمللية كانت ضعيفة، وتتألف من 

  .دعونا نتفحص هذا الزعم، ألنه كان مهماً حينذاك كما هو يف وقت الحق. ساخطة، حيرضها األجانب الغرباء
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  الثورة
أدى هذا بدوره إىل التقارب بني السنة والشيعة . عمد الربيطانيون إىل الرد باستخدام القوة العسكريةمع ازدياد الغضب وتفاقمه، 

، )رمضان(وخالل الشهر الفضيل  ،٢٠٠٤و ٢٠٠٣ومرة أخرى، كما سيحدث يف  -بعد أن كانا يتبادالن العداء يف السابق 
وكما هي العادة التقليدية يف .  االحتاد ضد الربيطانينيشيعية، وألقيت خطابات تدعو إىل -عقدت اجتماعات، مشتركة سنية 

وأصدر زعماء الطائفة الشيعية تعليمام إىل إخوام وأتباعهم، . أوقات اخلطر، أغلقت األسواق، وهوجم اجلنود الربيطانيون
انفجر العراق يف ثورة عارمة  ،١٩٢٠ويف الثالثني من يونيو سنة . باألخص من أبناء العشائر يف اجلنوب، بالثورة ضد الربيطانيني

جندي يف العراق، وكانت تقف ضدهم يف أي وقت حمدد من األوقات  ١٣٣٠٠٠كان لدى الربيطانيني حينذاك  .ضد الربيطانيني
وبدقة خارقة، كانت أعداد اجلنود واملقاومني يف ذلك احلني تكاد تتطابق تقريباً مع . نسبة ضئيلة من ذلك العدد من العراقيني

ينتشرون على مساحة  ١٩٢٠كان اجلنود اإلنكليز يف سنة  ،٢٠٠٤ولكن، على خالف اجلنود األمريكيني يف . ٢٠٠٤ادهم يف أعد
حرب العصابات ال جييدها اجلنود النظاميون، يف حني أن تكتيكات اضرب . واسعة، ويفتقرون إىل القدرة على احلركة السريعة

مبن يف ذلك  -ل الشهور الستة التالية، قاتل الربيطانيون الشعب العراقي كله بالفعل وطوا. واهرب هي صنعة يتقنها رجال العشائر
رجالً، وأنفقوا من األموال ما يزيد على ستة أضعاف ما  ١٦٥٤وخسر الربيطانيون  - األكراد الذين يفترض أم معادون للعرب

مل تكن هذه . احلكومة الربيطانية شعرت باالرتياع .العراق أنفقوه على محلتهم العسكرية بكاملها خالل احلرب العاملية األوىل يف
ولكن كان يقودهم . ال شك يف أن العشائر قامت بقسط كبري من القتال. ثورة عشائرية، كانت حرباً وطنية من أجل االستقالل

الذين كانوا  "املدجنون"رجال دين حمترمون، سنة وشيعة معاً، وأطباء، ومعلمون، وجتار، وصحافيون، وحىت أولئك العراقيون 
وقرر الربيطانيون أن ينفذوا خطتهم لالنتداب، وكانت تلك اخلطة تقضي أن يصبح  .يتدربون لكي يصبحوا موظفني حكوميني

مىت بالتحديد سيتحقق ذلك، كان أمراً . "...دولة مستقلة بضمان من عصبة األمم، وأن يكون خاضعاً لالنتداب الربيطاين"العراق 
حىت حيني الوقت الذي يستطيع العراق فيه أن يقف على قدميه، وعندها "، أو، بعبارة أخرى، سيستمر احلكم الربيطاين ترك غامضاً

واجلنود . شبه املستقلة) بفتح امليم(الظروف مل تكن مواتية على اإلطالق ملثل هذه الدولة شبه املستعمرة  ."سينتهي االنتداب
امللفات . ني يف القتال يف سائر أحناء البالد، واملتمردون كانوا ما يزالون يشنون غارات مثريةالربيطانيون كانوا ما يزالون مشتبك

وكنوع من ورقة توت ال تستر عارياً، كائناً . احلكومية اختفت، وكانت سحب الدخان ما تزال تنبعث من األبنية احلكومية املدمرة
يقوم على انتقاء  "جملس دولة مؤقت"السامي، سريبريسي كوكس، تأليف ما كان الوضع الذي سيصبح العراق عليه، قرر املندوب 

وكان . ويف خطوة كانت تستبق خطوات أمريكية مماثلة بعد أربعة ومثانني عاماً، اختار بنفسه األعضاء العراقيني فرداً فرداً. األعضاء
وكرئيس امسي ومؤقت للدولة، . ظفني الربيطانينياملو "نصائح"عليهم أن يعملوا يف جماالت معينة، بسلطات حمدودة، وأن يقبلوا 

ويف جانب من حتركاته مل ينل يف . نصب كوكس رجالً عراقياً طاعناً يف السن، شخصية تقليدية يعرف صاحبها بنقيب األشراف
رضاً من ورفض ع. ذلك الوقت إالّ القليل من التمحيص، قرر كوكس أن الفئة اليت يستطيع العمل معها يف العراق هم السنة

وأدت حتركاته املبكرة بالتراكم إىل إبعاد . اتهدين الشيعة القياديني يف النجف وكربالء للتفاوض حول إاء االضطراب العشائري



20 
 

والتيار الذي حركته كانت له نتائج عميقة . الطائفة الشيعية عن احلكومة الربيطانية، ويف وقت الحق، عن احلكومة العراقية أيضاً
بعد ذلك، هدأت البالد اليت أكها التمرد، وبدأ الربيطانيون يف تنظيم الدوائر واإلدارات لتقدمي اخلدمات  .ىل أيامنا الراهنةامتدت إ

وبدا أن الوضع يتطلب ترتيباً دائماً ليس . ما كانوا يفعلونه حىت ذلك الوقت كان سلسلة من التدابري املؤقتة والبدائل املرجتلة .األولية
عقد وزير املستعمرات حينذاك، املستر وينستون  ،١٩٢١آذار / وهكذا، يف مارس. ق بل أيضاً للمنطقة الربيطانية برمتهافقط للعرا

تشرتشل اجتماعاً مع مجيع اخلرباء الربيطانيني الكبار يف شؤون الشرق األوسط يف القاهرة؛ لتنظيم ليس العراق فقط بل الشرق 
اجلانب . لرئيسي بالنسبة إىل اجلزء العراقي من جدول األعمال كان يتعلق بكيفية تقليص النفقاتالسؤال ا .األوسط الربيطاين بكامله

وافق . العسكري ينبغي ختفيضه إىل أدىن حد، وهذا ال ميكن أن حيدث إالّ إذا أمكن إقناع املتنفذين من العراقيني أن لديهم حكومة
كان . احلكومة؟ كان هناك مرشحان حمليان جرى تقييمهما ورفضاتشرتشل على كل ذلك، ولكن من هو الذي سيقود مثل هذه 

وكان الثاين وزير الداخلية االنتقايل . األول هو نقيب األشراف ورئيس احلكومة االنتقالية، وصرف النظر عنه ألنه طاعن يف السن
رجل . ل احلرب وأثناء التمرد الالحقالذي عينه الربيطانيون، السيد طالب النقيب، وهو رجل قدم خدمات جلى للربيطانيني يف خال

وكان اختياره . وكان وجيهاً بارزاً يتمتع بشعبية واسعة ال يدانيه فيها أحد من وجهاء العراق. ليست مقدرته موضعاً للشك
وعندما تكلم باملكشوف أمام صحايف انكليزي عن أمله بأن خيتار العراقيون . "العراق للعراقيني"، كان صاحب شعار مستحيالً

ونوقش اختيار عدد . قائدهم من بينهم، ألقى الربيطانيون القبض عليه، وساقوه خمفوراً إىل سيارة مدرعة، ونقلوه بسرعة إىل املنفى
كان قد أصبح واضحاً أن قراراً قد اختذ بتقدمي العرض اىل قليل آخر من املرشحني، ولكن يف الوقت الذي انعقد فيه مؤمتر القاهرة، 

وهذا الرجل هو فيصل بن احلسني، الذي كان الربيطانيون قد . الرجل الذي نفاه الفرنسيون أخرياً حينما كان ملكاً على سوريا
على نطاق واسع يف سوريا وفلسطني  فيصل، الذي كان معروفاً. عملوا معه إبان الثورة العربية، والذي بدأوا يدفعون له معونة مالية

ومصر بوصفه قائداً للثورة العربية، كان معروفاً على نطاق ضيق يف العراق، ألن العراق كان معزوالً إىل حد بعيد عن بقية أحناء 
عرون بأنه سنة، شخصاً يف العراق يش ٨٣ومل جيد الربيطانيون يف ذلك الوقت، وال األمريكيون بعد . العامل العريب خالل احلرب

أوالً على أمحد اجلليب وبعد ذلك على إياد عالوي، ومل يكن أحدمها  ٢٠٠٣وهكذا، متاماً كما ركّز األمريكيون يف سنة . يناسبهم
ويف حماولة دف إىل كسب أنصار له، شن . قد عاش يف العراق طوال عقود من الزمن، كذلك استورد الربيطانيون فيصالً

  .الذي لقيه "الفاتر"ترمي إىل تكوين رأي عام يؤيده بوضوح، ولكن فيصل شعر خبيبة أمل لالستقبال  الربيطانيون محلة دعائية

  

  دور اجليش
يف الثالثينات من القرن املاضي، كان ختفيض قيمة احلكومة التمثيلية، واالفتقار إىل تطوير املؤسسات املدنية، واالختالل يف التوازن 

اء والفقراء، وبني من ميلكون أرضاً ومن ال ميلكون أرضاً، وبني املتعلمني واألميني، قد أدى إىل بني املدن واألرياف، وبني األغني
ورمبا كان األهم حىت من ذلك، أن تلك العوامل قد شجعت البحث عن الطرق األسهل . ظهور شعور من اإلحباط والغضب
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ي األكثر كفاءة، واألكثر حداثة، واألقرب إىل متناول ويف ذلك البحث، ظهر اجليش كما لو أنه يوفر وسيلة للعمل ه. واألقصر
ويف خالل تلك . كان اجليش دائماً مرجعاً أساسياً يف احلياة السياسية ،١٩٤١إىل سنة  ١٩٣٦وهكذا، يف الفترة من سنة . اليد

روح الوطنية احلقيقية، أو وكان الشباب باألخص يعتقدون أن اجليش جيسد ال. الفترة، قام اجليش بتنفيذ أو تأييد سبعة انقالبات
يأملون أن يكون كذلك، مدفوعني بشعور من السخط واالستهجان ملا كانوا يرونه يف الطبقة السياسية من جشع وفساد، وعدم 

 وافق الربيطانيون على إاء انتدام، وعرب ،١٩٣٢يف سنة . كفاءة، وما يعتقدونه من أن السياسيني قد باعوا أنفسهم إىل الربيطانيني
وبعد سنة واحدة فقط، سافر الرجل الذي أحضره الربيطانيون إىل . العراق عن وضعه الرمسي اجلديد باالنضمام إىل عصبة األمم

وخلفه . حمبوباً لدى العراقيني، وتويف يف سويسرا) األول(ومل يكن امللك فيصل . العراق لكي يكون ملكاً، إىل اخلارج للعالج الطيب
وجرب طرقاً جديدة لاللتفاف حول ). ألنه كان أكثر متسكاً باملبادئ القومية(كان يتمتع بشعبية أكرب  ابنه امللك غازي الذي

الربيطانيني والتواصل مع العراقيني، فأقام إذاعة موجهة ينشر منها عرب األثري نداءاته القومية إىل العراقيني، الذين كان معظمهم ما 
ويف  .أنه كان مياالً إىل تشجيع اجليش للتدخل يف الشؤون املدنية والسياسية على حنو متزايد يزالون مجهوراً أمياً إىل حد بعيد، كما

قتل امللك فيما قيل إنه حادث مؤسف وقع للسيارة اليت كان يقودها، وأعتقد العراقيون بوجه عام أنه اغتيال مدبر نفذه  ١٩٣٩سنة 
فيصل (وتوج ابنه الطفل ملكاً على العراق . قنصل الربيطاين يف املوصلالربيطانيون؛ فخرجت املظاهرات إىل الشوارع، واغتيل ال

 .الذي مل يكن حيظى بشعبية واسعة، والذي كان معروفاً مبيله الشديد للربيطانيني) األمري عبد اإلله بن علي(حتت وصاية ) الثاين
وكان يقود املعارضة ضد بريطانيا رئيس . له وتفاقمهالعداء حنو بريطانيا كان عاماً، وأدت أعمال بريطانيا وتصرفاا إىل استفحا

السري كينهان (وكان يتكلم نيابة عن بريطانيا سفريها يف بغداد حينذاك . الوزراء العراقي يف ذلك الوقت رشيد عايل الكيالين
السعيد، ) باشا(العراقي نوري  وعندما تدهورت العالقات بني الطرفني، قام السفري الربيطاين بزيارة إىل وزير اخلارجية). كورنواليس

الذي كانت تربطه دائماً عالقات وثيقة مع بريطانيا، والذي كان سيلعب دوراً رئيسياً يف مجيع األحداث الالحقة حىت العام 
رئيس  على العراق أن خيتار بني الصداقة مع بريطانيا العظمى وبني": رب الوزير العراقي باحلرف الواحدالسفري الربيطاين أخ ،١٩٥٨
وحاول رشيد عايل أن يلجأ إىل حلول وسط، فوافق على مطلب بريطاين بالسماح بإنزال قوات كانت قد بدأت بالرتول . "الوزراء

ولكن الكراهية ضد الربيطانيني كانت عارمة إىل احلد الذي دفع الربملان، الذي مولته وأنفقت عليه السياسة . فعالً يف البصرة
 ).الشريف شرف(املؤيد الرئيسي لربيطانيا، واستبداله بقريبه ) اإلله األمري عبد(إلمجاع خبلع الوصي على العرش الربيطانية، أن يقرر با

الوزير املفوض األمريكي . مع نشوب احلرب العاملية الثانية، بدأت احلكومة األمريكية تتدخل، للمرة األوىل، يف الشؤون العراقية
يف وسعها ملساعدة  مع الربيطانيني، قائالً إن أمريكا ستبذل كل ما "تتعاون"كومة العراقية أن فيها احل "ينصح"قدم مذكرة ) نابنشو(

العراقيون املنشغلون بالشؤون اليت ختصهم، فهموا هذا على أنه إشارة تدل على أن وضعهم شبه . "دون إعالن احلرب"بريطانيا 
ومع اتساع اهلوة بني الطرفني، قطعت بريطانيا ما . كا إىل قائمة أعدائهموالقوميون العراقيون أضافوا اسم أمري. االستعماري سيستمر

هذه األعمال دفعت جمموعة من الضباط الكبار إىل القيام . كانت تقدمة للجيش العراقي من جتهيزات عسكرية ومعونات مالية
الوصي على  .الوزراء رشيد عايل الكيالينبانقالب عسكري ضد النظام امللكي الذي كانت بريطانيا تدعمه، يف بادرة تأييد لرئيس 

العرش املوايل للربيطانيني هرب من البالد مبساعدة املفوضية األمريكية، وتبعته بسرعة جمموعة من السياسيني وضباط اجليش 
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الدعايات ضد ويبدو أن ذلك قد أخلى الساحة هلؤالء الذين كانوا يروجون . السابقني، الذين كانوا دائماً متعاطفني مع بريطانيا
وهؤالء سرعان ما ركزوا غضبهم على رمز اهليمنة الربيطانية، القاعدة اليت أقامتها القوة اجلوية امللكية على . بريطانيا منذ وقت طويل

وبالغوا يف تقدير قدرام . العراقيون اعتربوا هذه القاعدة كخنجر مصوب حنو عاصمتهم .من بغداد) إىل الغرب(مبعدة مخسني ميالً 
زال صغرياً جداً إىل املنطقة احمليطة بالقاعدة، وأصدروا أمراً  وأرسلوا جيشهم الذي كان ما. الذاتية، فقرروا أن يغلقوا تلك القاعدة

ورفض الربيطانيون، وكان الربيطانيون ينظرون إىل العسكريني العراقيني نظرة استصغار واحتقار؛ فعقدوا . مبنع حتليق الطائرات هناك
زال يأمل يف التوصل  وكان رشيد عايل ما .١٩٤١احملافظة على وضعهم، وهامجوا اجليش العراقي يف الثاين من مايو عام العزم على 

أخذوا وضعاً قيادياً غري مألوف  "اتهدون"ولكن زعماء الطائفة الشيعية . إىل حل وسط، فبعث إىل بريطانيا برسالة استرضائية
، وهو سين، وكان قد هرب من فلسطني )احلاج أمني احلسيين(عهم يف دعوم مفيت القدس األكرب وتاب. وأعلنوا اجلهاد ضد بريطانيا

أخذ رشيد عايل يبحث عن مساعدة أجنبية ضد بريطانيا، ومل تكن أمريكا تريد أن تساعده، . اليت كان يسيطر عليها الربيطانيون
يف البداية رفض األملان أن ميدوا يد العون إىل . ق إالّ األملان أو الروسفلم يب. وفرنسا كانت مهزومة وحتت السيطرة األملانية املطلقة

ولكن االحتاد السوفيييت قام مببادرة رمزية تنطوي على الدعم الدبلوماسي، مما شدد يف تلك الظروف من عزم بريطانيا . رشيد عايل
أم قد حيصلون على بعض الفائدة من إحراج ويف وقت متأخر عن األوان الصحيح، رأى األملان . على اإلطاحة برشيد عايل

ومن هنا، دبروا قيام الفرنسيني، الذين كانوا حينذاك حتت حكومة فيشي، بإرسال شحنة من األسلحة واألعتدة بالقطار . الربيطانيني
) اللوفتوافة(ة للقوة اجلوية األملانية كما أرسل األملان سرباً من الطائرات املقاتلة التابع. من سوريا إىل اجليش العراقي عرب تركيا احملايدة

ويف رد الفعل على هذه التحركات، قامت احلكومة األمريكية، اليت كانت ما تزال حمايدة رمسياً يف ذلك . عرب سوريا إىل العراق
اللتني كانتا حتت  الوقت، مبصادرة السفن الفرنسية التجارية يف املوانئ األمريكية، بينما استعد الربيطانيون لغزو سوريا ولبنان

وهزموا اجليش . ويف هذا الوقت نفسه، حشد الربيطانيون قوام يف قاعدم اجلوية استعداداً للهجوم على بغداد. االنتداب الفرنسي
آثوري، وجنود من اهلنود، وبعض من اجلنود األردنيني التابعني للفيلق العريب، وجمموعة صغرية من  ١٥٠٠العراقي بقوة تتألف من 

وهرب  ،١٩٤١مايو  ٢٩الشيعية من بغداد اليت تدعى الكاظمية بتاريخ ) الشمالية(جلنود اإلنكليز، يف معركة نشبت يف الضاحية ا
الوصي على . أملانيا، وقبض على قادة اجليش العراقي وأعدموا شنقاً "عدو عدوه"رشيد عايل الكيالين إىل إيران أوالً، وبعد ذلك إىل 

ومل يساور الشك أحداً من العراقيني يف أن . ، ونوري السعيد، أعيدوا إىل العراق مدعومني بالفوالذ الربيطاينالعرش، واملليك الطفل
سنوات احلرب كانت مبثابة فجوة بني مرحلتني، إذ توقفت مجيع األنشطة السياسية حتت االحتالل . كانت بريطانية "حكومتهم"

. مع عنيف، بدأ العمال يقومون بإضرابات للمطالبة بتحسني الظروف املعيشيةعلى الرغم من تعرضهم إىل ق. الربيطاين املسلح
وكانت إضرابات صغرية قليلة قد حدثت أثناء احلرب، ولكن مع انتهاء احلرب، ازدادت وترية نشاطات العمال من حيث املستوى 

فاعها إىل اخلانة األمامية من اهتمامات الوعي وكانت هذه اللحظة بالذات هي حلظة فوران القضية الفلسطينية واند. واالنتشار معاً
. وكان املشهد يبدو للعراقيني يف ذلك الوقت قوامه أن ما فعله الربيطانيون يف انتدام على فلسطني شبيه مبا فعلوه يف العراق. العراقي

اً منحوا أرض هؤالء السكان األصليني والربيطانيون يف فلسطني مل يكتفوا بالسيطرة على العرب السكان األصليني يف البالد، بل أيض
وبالنسبة إىل اجليل العراقي الذي بلغ سن . إىل أوروبيني آخرين ألسباب ال عالقة هلا على اإلطالق بآمال السكان األصليني ورغبام
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اجلزء العراقي من  .العربية "لألخوة"الرشد يف اية احلرب العاملية الثانية، كان الدفاع عن الفلسطينيني قد أصبح االختبار النهائي 
كان يبدو للشبان الناشطني سياسياً يف العراق بوصفه ليس  ١٩٤٩-١٩٤٨سنة  "اإلسرائيلية" –الفشل العريب يف احلرب العربية 

دق وجنودهم قد سيقوا إىل القتال يف تلك احلرب بتدريب قليل، وكثريون منهم مل تكن لديهم بنا. هزمية فقط، بل عاراً قومياً أيضاً
والثقافة . وشعر العراقيون بأن حكومتهم قد خانتهم، وأحسوا باملذلة. أو عتاد، وبعضهم مل تكن لديه حىت أحذية أو سترات

وكانت فلسطني جرحاً غائراً يف أعمق ). واحلرص على الشرف(العراقية، مثل الثقافة العربية بوجه عام، مشبعة باخلشية من العار 
حاسيسهم، وساورهم االعتقاد أن مصدر العار الذي يقض مضاجعهم كان بالتحديد الفئة احلاكمة أعماق عواطفهم ومشاعرهم وأ

وعلى قمة ذلك النظام، كانت . املوالية للربيطانيني، الذين حكموا البالد دون انقطاع باستنثاء فترات قليلة منذ احلرب العاملية األوىل
مع  .دور رئيس الوزراء ودور احلاكم األلعوبة يف يد اآلخرين، نوري السعيدجتلس تلك الشخصية الصارمة للرجل الذي تناوب بني 

حصول العراقيني الشباب على تعليم أفضل واحتكاكهم املتزايد باملصادر األوروبية واألمريكية للمعلومات، بدأوا يدركون األمهية 
وحىت خائنة، يف السياسة النفطية كما يف الشؤون وأصبحوا يعتقدون أن حكومتهم فاسدة . الفائقة للنفط بالنسبة إىل مستقبلهم

ومن هنا، فإن ازدياد حصتهم، مل جيعلهم يشعرون . أن تأخذ حصة األسد من األرباح) IPC(األخرى، ومسحت لشركة نفط العراق 
وضوعية، حتققت من الناحية امل .لسنوات عديدة متعاقبة "حبصة ابن آوى"باالمتنان، بل دفعهم إىل انتقاد حكومتهم ألا قبلت 

إجنازات مهمة يف تلك السنوات، ولكنها مل جتد تقبالً لدى عدد متزايد من الشبان والشابات، الذين كانوا يعودون من الدراسة يف 
ويف ضوء التجاوب املتصاعد مع السياسات القومية العربية باإلضافة إىل ما . اخلارج، مسلحني باملهارات اليت حيتاجها تنفيذ اخلطط

ويف هذه اللحظة . وجات احلكومة انتقادهم بفرض األحكام العرفية. م، فإن تلك اخلطوات اإلجيابية تناقصت واخنفضت قيمتهاتقد
وحىت أفضل ما حتقق يف العراق سيبدو سيئاً وتافهاً إذا . ١٩٥٢متوز  /يوليو ٢٢بالذات، تأثر الشباب العراقي باالنقالب املصري يف 

ومن الناحية . وكل بوصة من التقدم إىل األمام مل تعد حتسناً، بل اعتربت فشالً ألا مل تكن ياردة. الناصر ما قيس مبيزان مجال عبد
 ١٩٢٠السياسية، شعر كثريون أن احلركة مل تتوجه حنو مستقبل رائع، ولكنها جمرد خطوة أخرى على الطريق الذي اختري يف سنة 

أصبح العراق واسطة العقد يف حلف بغداد  ،١٩٥٥يف هذه اللحظة سنة . ورية الربيطانيةحنو عراق ليس إالّ خمفراً أمامياً لإلمرباط
يف احلرب الباردة ضد االحتاد  "أن حيسب هلم حساب"ومطالبة جون فوستر داالس املصريية بأن العراقيني ينبغي . أمريكي -األنكلو 

  ."للعراق الثوري"وكان مدخالً  ،١٩٥٨ة السوفيييت، كانت اخلطوة اليت هيأت املسرح لالنقالب الذي وقع سن

  

 الكرمي قاسم إىل صدام حسني من عبد.. العراق

طوال نصف قرن من الزمان، منذ األيام األخرية لإلمرباطورية العثمانية، كان ضباط اجليش العراقي جيتمعون ويناقشون الشؤون 
حلماية أمتهم، ألم كانوا يعتقدون أم الوحيدون الذين كانوا فوق الفساد  "مقدسة"السياسية، وقد اقنعوا أنفسهم أن لديهم مهمة 

كما أم الحظوا بفخر واعتزاز أم وحدهم الذين كانت لديهم القوة لوضع إرادة . الذي كان مستشرياً بني السياسيني املدنيني
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سرية قبل احلرب العاملية األوىل، وشاركوا يف الثورة وكان آباؤهم وآباء آبائهم قد قاموا بتشكيل مجعيات . األمة موضع التنفيذ
  .، وسار الضباط الشبان على خطى تلك التقاليد"العراق الربيطاين"العربية، وأطاحوا حبكومات كانوا يعتربوا خائنة أثناء سنوات 

يدبروا، تعرضت جمموعة منهم بعد أخرى وبعد أن كشفت املؤامرات اليت كانوا حييكوا وأحبطت احملاوالت االنقالبية اليت كانوا 
ولكن مبا أن حىت احلكومات املدنية كانت تعتقد أن العراق حيتاج إىل جيش، فإن . إىل النفي أو السجن أو اإلعدام رمياً بالرصاص

بني اإلخوة  ويف مجيع األوقات، كان الساخطون جيدون. سيالً ال ينتهي من اندين اجلدد أعادوا تكوين طوابريهم وكوادرهم
وكانت القومية هي . الضباط من كان مستعداً لإلصغاء إليهم، وكان الضباط بدورهم جيدون جنوداً مستعدين إلطاعة أوامرهم

  . قضيتهم، وكان منوها وانتشارها بني العرب قد حدثا معاً مؤخراً وبأسلوب غري مباشر

مجاعة من السوريني بوصفه نادياً فكرياً للحوار، ولكنه تطور كان حزب البعث قد تأسس قبل عقد من الزمان يف دمشق على يد 
وكان احلزب يتميز برتعات فاشستية وميول صوفية واجتاهات اشتراكية غامضة، إالّ أن تأييده . إىل حزب سياسي صغري إالّ أنه نشط

وقد وصلت أفكاره إىل العراق سنة ). ادتهكما أدركت بعد مناقشات طويلة مع ق(للوحدة العربية الشاملة كان واضحاً وثابتاً وقوياً 
والذي يلفت النظر يف حزب . على يد مهندس عراقي شاب يدعى فؤاد الركايب، وسيغتاله صدام حسني يف وقت الحق ١٩٥١

ضباط الركايب ورفاقه ألقوا بشبكتهم على جمال أوسع من جمرد . البعث يف املرحلة األوىل من تارخيه ليس أفكاره بل مفهومه للعضوية
واملسائل اليت طرحوها كانت أكثر إثارة من املناقشات املألوفة . اجليش، ومشل نشاطهم التنظيمي العدد املتزايد من املهنيني املتعلمني

حول توزيع املناصب الوزارية، وكانت تلك املسائل ال تدور حول القومية فقط، بل أيضاً حول املظامل االجتماعية الصارخة اليت 
حول (الذي أقره الربملان  ،١٩٣٢لسنة  ٢٨ومن القانون رقم ) حول دعاوى العشائر وتسوية خالفاا(قانون الربيطاين نشأت من ال

. انضم عدد قليل من املدنيني إىل الركايب، ولكنه أحدث تأثرياً يف حلقات صغرية من ضباط اجليش). حقوق املزارعني وواجبام
أقل من  "الضباط األحرار"وكانت تتألف من عدد قليل من  ،١٩٥٨ املقدمة يف سنة واستطاعت إحدى تلك احللقات أن تربز يف

وتوسع نفوذهم عندما وجهوا . ضابطاً، ولكنها كانت حلقة مهمة ألن ضباطها كانوا يقودون بالفعل وحدات عسكرية ميدانية ١٢
وأحضر قاسم بدوره . الكرمي قاسم الركن عبد الدعوة إىل ضابط من رتبة عليا لكي يصبح قائدهم، وكان ذلك الضابط هو اللواء

السالم عارف، الذي كان يف تلك الفترة قد اعتنق فكرة الوحدة  جمموعة أخرى يقودها أحد مريديه وأعوانه، العقيد الركن عبد
  .العربية وأصبح أحد أصلب وأشد دعاا

وكان يبدو هلم بأنه  ،١٩٥٨شباط / ما حدث يف فرباير هؤالء الضباط الذين مجعتهم روابط واهية وحتالفات غامضة، أثار محاستهم
وكان جواب نوري على . "اجلمهورية العربية املتحدة"الناصر بتكوين  خطوة كربى حنو حتقيق الوحدة العربية، أي قيام مجال عبد

ترض أن تنضم إليه الكويت هذا العمل الذي اعتربه حتدياً، أن بادر إىل تشكيل احتاد مضاد جيمع العراق واألردن، وكان من املف
وعندما سعى إىل توطيد هذا االجتاه . وما اعترب مهماً يف هذا االحتاد اجلديد كانت نتيجته العكس متاماً مما خطط له نوري. أيضاً

وللوصول إىل تلك احلدود، كان على . بإرسال وحدات من اجليش العراقي إىل احلدود األردنية، جعل وقوع عمل انقاليب ممكناً
  .اجليش أن مير ببغداد، وكانت تلك هي الفرصة الساحنة اليت كان ينتظرها قادته
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وبالنسبة . "قمم السلطة"ـمتوز، قامت القوة اليت كانت حتت إمرة العقيد عارف باالستيالء على ما أمساه لينني ب/ يوليو ١٣يف ليلة 
ه ذلك عصراً بقتلهم امللك وخاله، الشخص األول يف النظام، إىل بغداد، مشلت تلك القمم دار اإلذاعة والقصر امللكي، وأكد رجال

وبعد . ١٩٤١وأفلت نوري من قبضتهم يف اللحظة األخرية، وهرب عرب النهر، كما فعل يف مرة سابقة سنة . اإلله األمري عبد
مي، وقد أصيب زعماء ذه الطلقات القليلة، سقط النظام القد. مطاردة حامية، اغتيل رمياً بالرصاص يف شارع من الشوارع

عهد  ىيف الشوارع على ما اعتربوه موسيقاالنقالب بالذهول للسهولة اليت حدث ا ذلك، بينما كانت اجلماهري املندهشة ترقص 
 .جديد

صوت وكان ال. مل يبق قاسم طويالً على قيد احلياة بعد أن أغرقه املتملقون األذالء بطوفان من املدائح اليت تشيد بعظمته وعبقريته
كان قاسم . "لوكال"الذي مسعه صوتاً حيثه على استخدام أحد تلك األلقاب اليت يتردد صداها على امتداد التاريخ العراقي منذ أول 

. "الزعيم األوحد"رجالً بقدرات حمدودة وإجنازات متواضعة؛ فشرب حىت الثمالة من كأس الغرور وشعر باخليالء عندما وصف بأنه 
 السالح، العقيد عارف، يكسب أنصاراً يؤيدونه يف معزل عن قاسم، أبعده هذا األخري إىل منفى مهذب بتعيينه وعندما بدأ رفيقه يف

  .وعندما حاول أن يعود، سارع قاسم إىل اعتقاله. سفرياً للجمهورية العراقية يف أملانيا االحتادية

، واعتقلوه، )يف منطقة باب املعظم(ام وزارة الدفاع قام حلف هش من الضباط باقتح) رمضان ١٤(ويف صبيحة الثامن من فرباير 
اليت شعرت  "ايه.آي.سي"ـوقيل إن ذلك االنقالب قد حدث مبساعدة ال. وبعد حماكمة عسكرية ميدانية، أعدموه رمياً بالرصاص

  .بقلق شديد من مغازلة قاسم للشيوعية

وعينوا حليف قاسم السابق، الذي كان . "لوطين لقيادة الثورةالس ا"أطلق االنقالبيون على أنفسهم صيغة تنم على التفخيم هي 
السالم عارف، رئيساً للجمهورية، وعينوا القيادي البعثي البارز العقيد الركن أمحد  قد خرج من السجن مؤخراً، العقيد الركن عبد

ملة تطهري شرسة طالت املئات ورمبا وأعتقد البعثيون أم وصلوا، ولكي يضمنوا حكمهم، قاموا حب. حسن البكر، رئيساً للوزراء
ومرة أخرى، قيل إن املخابرات املركزية األمريكية ساعدم يف تشخيص . اآلالف من أعضاء نظام قاسم الذين تعرضوا إىل القتل

ن سرعان ما ولك. وبعد أن قتلوا عدداً كبرياً من خصومهم، كان يبدو للبعثيني أم أصبحوا يف أمان. العناصر اليت ينبغي تصفيتها
والقضية األساسية كانت هي نفسها تلك اليت راودت العراق منذ أيام نوري السعيد . دب دبيب االختالف بني أعضاء الس

م أ، أي أن يتبع سياسة قومية، )عارفكما كان يطالب (هل ينبغي أن يندمج العراق يف دولة عربية وحدوية : وشغلت حكم قاسم
، أي أن يتبع سياسة وطنية؟ وعمد كل طرف إىل تنظيم قواه )كان معظم البعثيني قد بدأوا يصرحون كما(أن يبقى دولة منفصلة 

وحسم الصراع بانقالب إضايف آخر، انقالب داخل االنقالب . حبيث تأرجح العراق، لفترة من الوقت، على حافة احلرب األهلية
يوليو  ١٤لسلطة اليت كاد أن يستويل عليها وأفلتت منه يف استوىل عارف على ا ١٩٦٣تشرين الثاين / نوفمرب ١٨يف . السابق

١٩٥٨.  

ال عجب أن يتحرك عارف بسهولة فائقة يف الظالل، بالنظر إىل خلفيته يف العمل السري، ودوره بوصفه الرجل الثاين بعد قاسم، 
استبدادياً إىل أقصى احلدود؛ فاحتكر  وكان. وذهابه إىل املنفى، ودخوله إىل السجن، مث أخرياً جناحه يف االستيالء على السلطة
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ولكي مينع اآلخرين من التآمر ضده، قام بتشكيل ما أصبح يعرف يف وقت . السلطة، واحتفظ بسيطرة شخصية يقظة على اجليش
. ثلهاوهي خطوات سيقوم صدام حسني فيما بعد مبا ميا. الحق باحلرس اجلمهوري، واختار لقيادته رجالً من أقاربه من أبناء عشريته

، ونزعة )اليت أصبح هدف حتقيقها بنداً أساسياً يف الدستور اجلديد(نزعة الوحدة العربية : وتعلم بسرعة أن يلعب على الرتعتني
، اليت مل يكن يعلنها صراحة، ولكنها كانت تظهر واضحة يف الطريقة اليت استخدم ا موارد )العراقية) املترجم(اإلقليمية (االنفصالية 

م وجاءت القطيعة النهائية بينه وبني القوميني الوحدويني عندما حاول قادة هذا اجلناح يف اجليش القيا. بناء قاعدته السياسيةالدولة ل
ولكن ما . وكان حكيماً بتشكيل حرسه اجلمهوري، ألم كانوا هم الذين أنقذوه ١٩٦٥)٦٧( أيلول/ بانقالب عليه يف سبتمرب

وخلفه . ١٩٦٦سقوط طائرة مروحية كان يستقلها يف ربيع عام : عن طريق حادثة عرضية مفاجئةفشل أعداؤه يف فعله حتقق رمبا 
  .الرمحن عارف الذي واصل السري على جه على الفور شقيقه عبد

 كان يبدو، لفترة وجيزة، حتت حكم الشقيقني عارف، أن احلرب الكردية، القرحة النازفة منذ وقت طويل يف الشؤون العراقية، رمبا
وكان من أهم بنود برناجمه ). الرمحن البزاز عبد(وكان عارف األول قد اختار حمامياً مدنياً لكي يكون رئيساً للوزراء . ستتوقف

الرمحن عارف إىل عزله بضغط  السياسي أن يقدم لألكراد عرضاً جدياً باحلكم الذايت؛ وقد خاب هذا األمل وتبدد عندما اضطر عبد
  .فتواصلت احلرب وامتدتمن القادة العسكريني؛ 

وكان كل شيء يتوقف على حجز الزاوية . وكما حيدث يف العراق دائماً، انطوى هذا الوضع على إمكانية وقوع انقالب عسكري
استطاعت جمموعة صغرية من البعثيني، مبساعدة من الواليات املتحدة، أن حتقق هذا اهلدف . الذي يتمثل يف حتييد احلرس اجلمهوري

ومبا أن أحداً مل يكن . ذكي للشكاوى واخليبات اليت كانت تعتمل يف قلوب ضباط مل يكونوا من املنتمني إىل حزب البعث باستغالل
خياف من البعثيني، كان بوسعهم أن يتسللوا إىل العدد القليل من نقاط الضعف يف هيكل النظام، ولكنهم مل يتمكنوا من الوصول إىل 

وحانت فرصتهم عندما سافر هذا . وهو قريب من أقرباء عارف كان قائداً للحرس اجلمهوري املفصل الرئيسي يف نظام عارف،
، استولوا على دار اإلذاعة، ووزارة )يوليو ١٤( ١٩٥٨عند ذاك، متاماً كما فعل عارف سنة . الرجل إىل اخلارج لفترة وجيزة

) بفتح الالم(يعتقد أن البعثيني قوة منهكة ومستهلكة وفوجئ عارف ذا التحرك، وكان . الدفاع، ومقر قيادة احلرس اجلمهوري
  .وأم كانوا معزولني متاماً؛ فوافق على االستقالة، وغادر إىل لندن، وكان االنقالب غري دموي

وجاءت املرحلة الثانية بعد أسبوعني عندما طرد . كان ذلك االنقالب املرحلة األوىل، والبعثيون كانوا فيه جمرد طرف يف حتالف
يف العراق، وعلى مستوى أصغر،  ١٩٦٨فلعبوا يف سنة . لبعثيون شركاءهم يف التحالف وانفردوا بالسلطة، وكانوا أقلية صغريةا

ومثلما فعل البالشفة يف زمان ومكان آخرين، عمد البعثيون إىل . يف روسيا ١٩١٧الدور الذي لعبه البالشفة مع خصومهم يف سنة 
  .ا إدارياً ما عجز تنظيمهم الصغري عن حتقيقه سياسياًاستخدام سلطة الدولة لكي حيققو

يف الواجهة األمامية من السلطة، كان يقف . يف هذا النظام اجلديد، لعب صدام حسني يف البداية دوراً ثانوياً يكاد يكون حمجوباً
، ورئيس الوزراء، واألمني اجلنرال أمحد حسن البكر كان جيمع مناصب رئيس اجلمهورية. رجل ميتلك مسعة عالية وسلطة واضحة



27 
 

وصدام كان يصرح أنه ليس إالّ . "جملس قيادة الثورة"عى منذ أيام الرئيس املصري ناصر العام حلزب البعث، ورئيس ما أصبح يد
وكان متواضعاً يف العلن، باألخص أمام هذا الرجل الذي ينتمي إىل جيل أقدم، ولكنه كان يتحرك خلسة بثبات وعزم . مساعده
 ،١٩٣٢سنة ) يف أملانيا(واملقارنة مع هتلر . ين واقعاً سياسياً جديداً يستطيع أن يسيطر عليه؛ ألنه وحده كان يعرف ما هولكي يب

الذي كان يقف بتواضع واحترام ويراعي أصول اللباقة أمام الفيلد مارشال الطاعن يف السن فون هندينبورغ، بينما كان يبين سلطة 
  .اماًجديدة، رمبا ليست خاطئة مت

أم مل يقرأه، فإنه كان سيتفق معه يف الرأي ) كتاب األمري(وسواء أكان قد قرأ ماكيافيللي . كانت السلطة هي هدفه أوالً وآخراً
. القائل إن املصلحة العليا للحاكم هي السلطة، وال شيء غري السلطة، وكيف حيصل عليها، وكيف حيتفظ ا، وكيف يستخدمها

  .دافعة يف حياة صدام حسنيوهذه كانت هي القوى ال

ويف حني أن صدام كان راغباً، بالتأكيد، يف استخدام أشكال بشعة من القمع، ومن احملتمل أنه كان يستمتع بذلك شخصياً، إالّ أنه 
شديد الترابط مثل العراق، كان على الزعماء أن يستعينوا  "عشائري"ويف جمتمع . أدرك أن اخلوف وحده لن يضمن بقاء نظامه

لذلك بينما عمد صدام إىل تعذيب أو قتل األعداء احملليني . القواعد الثابتة للتعامل على أساس القرابة، لكي يتفادوا التعرض إىل الثأرب
واستخدم من الوسائل واألساليب ما ميكن ترتيبه يف . واألجانب، احلقيقيني أو املفترضني، كان يسعى أيضاً إىل كسب الود والرضى

ونال بذلك رضاهم ورضى أقربائهم العديدين . قام بإطالق سراح املسجونني من أعداء األنظمة السابقة: أوالً. ثالثة أصناف
أعاد توظيف : وثانياً. وفضالً عن ذلك، فإن إطالق سراح البعض جعل اعتقال آخرين يبدو أكثر معقولية. وشعورهم باالمتنان

ية، وجعلهم يدركون أم يدينون بالفضل له شخصياً، وأن األفضال اآلالف الذين فقدوا وظائفهم ألسباب سياسية أو مال
وثالثاً، واألهم من ذلك كله، تابع اخلطة الرئيسية للتنمية الوطنية اليت وضعها وأقامها نوري . واملكرمات ميكن سحبها واستردادها

وبدأ يشجع على منو طبقة . شقيقان عارف، وطبقها من بعده على حنو متقطع قاسم مث ال)جملس اإلعمار(السعيد للمرة األوىل 
  .متوسطة وبناء دولة عصرية بأحدث املقاييس، تضم سكاناً هم األفضل تعليماً واألصح بدناً واألطول عمراً يف العامل العريب

قد حتولوا متاماً إىل عبيد لألرض ) العراق الربيطاين(ويف حني أن الرجال والنساء الذين كانوا حيرثون التربة جبهد سواعدهم يف فترة 
حول حقوق وواجبات ( ١٩٣٢لسنة  ٢٨الذي وضعه الربيطانيون والقانون الربملاين العراقي رقم ) نظام دعاوى العشائر(بفضل 

وىل عليها جتار املدن عملية توزيع األراضي العشائرية السابقة، اليت است ١٩٦٩، بدأت حكومة البعث اجلديدة يف سنة )املزارعني
ويف غضون سنوات قليلة، استلم حوايل ربع مليون فالح قطعاً من ). مسيت هذه العملية باإلصالح الزراعي(العشائر " شيوخ"و

  .األراضي تكفي كل منها أن تعيل عائلة

ة وجمانية التعليم جلميع ولعل األهم واألدعى إىل اإلعجاب كان ما اختذته احلكومة من خطوات أتاحت جمانية العناية الصحي
  .ويف غضون عقد واحد من الزمان تضاعف عدد الطالب املسجلني. املواطنني
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ومن الصعب على األجانب، وخصوصاً . تأميم شركة نفط العراق كان رمبا اخلطوة األكثر شعبية على اإلطالق اليت خطاها صدام
جروح مفتوحة عديدة يف ) وال تزال(كانت هناك . السيطرة األجنبيةاألمريكيني املعاصرين، أن يفهموا مدى مرارة العراقيني من 

واجليل الذي نشأ بعد احلرب العاملية الثانية . تارخيهم القريب، إالّ أن السيطرة األجنبية على اقتصادهم يبقى اجلرح األكثر مرارة
  .كها العراق، بوصفه رمز اإلمربيالية الربيطانية وسببهاوترعرع يف ظالهلا كان يعترب النفط، الثروة الوطنية الوحيدة األساسية اليت ميل

وارتفعت العائدات من مبيعات النفط من بليون دوالر يف . هنا أريد التأكيد موضوعياً أن تأثري التأميم على العراق كان مثرياً وإجيابياً
ارتفعت تلك العائدات ، ١٩٨٠ يء العامومع جم. هي جمرد البدايةباليني دوالر يف غضون سنتني، وكانت تلك  ٨ إىل ١٩٧٣سنة 

  .بليون دوالر ٢٦إىل أرقام مذهلة تصل إىل 

، مثاين سنوات من احلرب مع إيران هدرت موارده، وكلفته "املستنقع الذي غاص فيه العراق"بدأ ما سيصبح  ١٩٨٠يف سبتمرب 
قرب من مخسني ألف شاب سقطوا يف بليون دوالر، وحصدت أرواح مئات اآلالف من شعبه، وجعلته خيسر ما ي ١٥حوايل 

وكانت . كيلو متراً ١٦٩١ميالً، أي ما يعادل  ٧٢٥وتقاتل الطرفان على جبهة طوهلا . األسر، وأوشكت أن تقوده إىل اإلفالس
السكان، احلرب شبيهة حبرب اخلنادق الساكنة الشرسة يف اجلبهة الغربية يف احلرب العاملية األوىل، وستكون كلفتها بالنسبة إىل عدد 

  .مليون نسمة، أكرب بكثري من كلفة حرب أمريكا يف فيتنام ١٤على العراق، الذي كان بلداً يبلغ عدد سكانه يف ذلك احلني 

. يف البداية، كانت احلملة تسري جيداً، ولكن أصبح من الواضح بسرعة أن اإليرانيني ليسوا مستعدين لالعتراف باهلزمية أو للتفاوض
واجلنود .  اجليش حىت الضباط الذين كانوا قد ناهلم التطهري، وبعضهم عاد إىل اخلدمة مباشرة من السجنوعاد إىل اخلدمة يف

اإليرانيون، مثل اولئك الذين قاتلوا مع الشاه إمساعيل ضد السلطان سليم، ذهبوا إىل املعركة بوصفهم استشهاديني، معلنني إميام يف 
ومن مث أخذ اإليرانيون . ذلك نوع من املأزق الناشئ من التعادل استمر إىل وقت زياريت وأعقب. سريهم إىل مالقاة املوت األكيد

وتزايدت اخلسائر العراقية يف األرواح، حىت وصلت رمبا يف اية احلرب إىل أكثر بكثري . زمام املبادرة وحتولوا من الدفاع إىل اهلجوم
وكان يبدو لفترة من الوقت . ، باإلضافة إىل مئات اآلالف من األسرىمن مائة ألف قتيل، وأكثر من ضعف ذلك العدد من اجلرحى

واألسوأ من ذلك، أن عائدات النفط العراقي قد هبطت عمودياً بعد أن دمر . أن اجليش اإليراين حيتمل أن خيترق الدفاعات العراقية
لذين تشاجر معهم العراقيون، بقطع تدفق النفط يف اإليرانيون املنشآت النفطية يف ميناء الفاو العراقي، وبعد أن قام السوريون، ا

  .األنابيب املمدودة إىل البحر األبيض املتوسط

خشيت الواليات املتحدة أن خيترق اإليرانيون الدفاعات العراقية، فبدأت تزود العراقيني بصور . جاء العون األمريكي يف عدة أشكال
هذه الصور الدقيقة اليت وصلت يف الوقت . قوات املسلحة اإليرانية وانتشارهاالتقطتها األقمار الصناعية تبني تفاصيل توزيع ال

املناسب، أتاحت للجيش العراقي أن يتخذ التدابري املضادة الناجعة اليت أدت إىل حدوث عشرات اآلالف من اإلصابات يف صفوف 
ة بتزويد العراق باألسلحة واملواد الغذائية، كما بدأت الواليات املتحد. اجليش اإليراين، وقلبت جمرى احلرب رأساً على عقب

ولعل التحركات . ولوال تلك املعونات لكان االقتصاد العراقي قد تعرض إىل االيار. وأقرضته أو منحته ما حيتاجه من األموال
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طار دونالد . خصياًومن احملتمل أا كانت أكثر أمهية بالنسبة إىل صدام ش. السياسية والدبلوماسية ال تقل أمهية عن كل ذلك
كمبعوث رئاسي، وسيصبح فيما بعد وزيراً للدفاع، لكي يبني وقوف  ١٩٨٣كانون األول سنة / رامسفيلد إىل بغداد يف ديسمرب

 "القائمة اإلرهابية"وبعد شهر واحد، رفعت الواليات املتحدة اسم العراق من . الواليات املتحدة إىل جانب صدام والقضية العراقية
ملنع الدول احلليفة من بيع أو تسليم  "عملية الويف"ـوسرعان ما بدأت الواليات املتحدة بتطبيق سياسة عرفت ب. سم إيرانوأضافت ا

وقد فعلت ذلك يف الظاهر حلماية الناقالت اليت كانت تنقل . وأخرياً، أخذت البحرية األمريكية مواقعها يف اخلليج. أسلحة إىل إيران
ذهب إىل أبعد بكثري مما كان يتطلبه حتقيق ذلك اهلدف، وقامت البحرية  "حرب الناقالت"ـا عرف بولكن م. النفط من الكويت

  .األمريكية بتدمري البحرية اإليرانية

أدى حرفياً إىل إنقاذ نظامه، ولكن تلك احلقيقة ) نفسياً(قدمت احلكومة األمريكية إىل صدام عوناً عسكرياً ودعماً سيكولوجياً 
وقد أصبحت تلك احلقيقة حمرجة . "تغيري النظام"أصبح ينظر إليها يف وقت الحق بوصفها حمرجة عندما بدأت أمريكا تتحدث عن 

شرع يباشر برناجماً بوجه خاص للواليات املتحدة، ألن سياستها اجلديدة دخلت إىل حيز التنفيذ بعد أن أصبح معروفاً أن صدام قد 
وبعد أن استخدم أسلحة  - ) اوزيريس(بقصف وتدمري مفاعله النووي  "اإلسرائيلية"قامت القوة اجلوية  -لتطوير أسلحة نووية 

ويف الواقع، مسحت له احلكومة األمريكية أن يشتري زروع اجلراثيم والفطريات ومواد أخرى ضرورية لصنع . كيماوية حمرمة دولياً
  .السبب الذي دفع إدارة ريغان إىل دعم صدام. لبيولوجية والكيماويةاألسلحة ا

ومع ظهور النتائج العملية احملسوسة للهجمات األمريكية على األسطول اإليراين يف اخلليج، واحلظر على مبيعات األسلحة إىل إيران، 
ب مبوجب قرار من جملس األمن يف منظمة األمم وتوقفت احلر. بدأت عائداا تنضب ومعداا تتعطل، أخذت إيران تتمايل وتترنح

  .وخرج الطرفان من احلرب وقد هزما معاً. يقضي بوقف إطالق النار ١٩٨٨املتحدة يف يوليو 

ولكنه بعد ستة أشهر مل يستطع أن يبيع . دوالراً للربميل الواحد ٢١باع العراق نفطه بسعر  ١٩٩١كانون الثاين / يف شهر يناير
وكانت احلرب قد انتهت، ومل يعد ممكناً احلصول على قروض من الدول العربية . راً فقط للربميل الواحددوال ١١بأكثر من 
كان صدام يف وضع يائس وحرج، وكان يبدو أن بقاءه بالذات قد أصبح على . وكانت الكويت تطالب بتسديد قروضها. األخرى

هذه الظروف، اختذ صدام قراراً كارثياً كان يقوم على حسابات خاطئة يف مثل . احملك، ويف البلد ااور مباشرة كان يوجد البنك
  .إىل أبعد احلدود، مما دفع بعض املراقبني إىل االعتقاد بأنه كان ضحية خدعة أو حيلة هدفها جره جراً إىل اهلزمية

يف احلسبان، وندرك السياق العام ليس من الضروري أن نتفق مع صدام يف الرأي، ولكننا إذا مل نأخذ رأيه بنظر االعتبار وندخله 
  .والوضع احلقيقي اللذين اختذ فيهما قراراته، فإننا ال ميكن أن نفهم ما فعله العراق

على كل حال، رمبا كان صدام يعتقد، بعد أن أقدم على غزو الكويت، أن الدول األخرى ستذعن ملا حدث كما فعلت يف أمكنة 
أن هذا هو ما حدث عندما قامت الصني بغزو التبت، وعندما استولت اندونيسيا على  وأخربين أشخاص كثريون يف العراق. أخرى

  .تيمور الشرقية، وعندما قامت اهلند بضم غوا



30 
 

وسياساته الوحشية وباألخص . وما مل يفهمه، وإن كانت هناك دالئل تشري إىل أنه قد حاول، كان قوة الرأي العام يف الغرب
وهذا التحول يف الرأي . قد جعلته مكروهاً على نطاق واسع ١٩٩٠ألكراد كانت مع جميء سنة استخدامه الغازات السامة ضد ا

 "بقاء الكويت"وكان دافعهم ليس احملافظة على . أن تكسب التأييد يف الواليات املتحدة "احملافظون اجلدد"العام أتاح جلماعة مسيت 
اليمينية املتعاقبة بقيادة  "اإلسرائيلية"اليت تبنتها يف وقت الحق احلكومات  وكانت فكرم األساسية،. "أمن إسرائيل"بل احملافظة على 

بنيامني نتنياهو وأرييل شارون، تقوم على مفهوم مفاده أن الفلسطينيني لن يوقفوا انتفاضتهم من أجل االستقالل إالّ إذا شاهدوا 
وكلما اندفع صدام أكثر يف مناصرة قضية الفلسطينيني، أصبح . تابعيوم أن الدولتني العربيتني الرئيسيتني، سوريا والعراق، قد هزم

كانت الصحافة األمريكية واإلذاعة الدعائية التابعة للحكومة  ،١٩٩٠وحبلول عام . يف نظر احملافظني اجلدد "إسرائيل"أخطر على 
  .األمريكية، صوت أمريكا، تتحدث بعبارات واضحة وصرحية عن اإلطاحة به

رك فيه صدام قواته إىل احلدود الكويتية، أجاب الناطق الرمسي بوزارة اخلارجية األمريكية عن سؤال حول فيما إذا يف اليوم الذي ح
وليست . ليست لدينا أية اتفاقيات دفاعية مع الكويت": كانت حكومة الواليات املتحدة قد خططت للدفاع عن الكويت، بقوله

وللمزيد من التأكد، استدعى صدام السفرية األمريكية يف بغداد، ". و أمنية مع الكويتهناك من جانبنا أية التزامات خاصة دفاعية أ
ومن احملتمل أن تصرحياً . الكويتية؟ أراد صدام أن يعرف -ما هو موقف حكومتها من املشكلة العراقية : وسأهلا، ابريل غالسيب

لتعليمات الرمسية من واشنطن، وهي تعليمات مكررة إىل ولكن مبوجب ا. واضحاً وقوياً بأن أمريكا ستحمي الكويت كان سريدعه
. مجيع السفارات األمريكية األخرى، أجابت السفرية مبا معناه أن أمريكا مل تتخذ موقفاً من املنازعات احلدودية بني الدول العربية

أخذ صدام هذه التصرحيات  ١٩٩٠يوليو  ٣١وهذا التصريح قد نال تأكيداً من مساعد وزير اخلارجية أمام الكونغرس بتاريخ 
  .بوصفها الضوء األخضر، وبدأ يستعد للعمل

وبعد أربع وعشرين ساعة كان قد استوىل على  ١٩٩٠آب / غسطسأ ٢اجتياز احلدود وغزو الكويت يف وأصدر أوامره إىل قواته ب
غري هياب وال وجل، أعلن صدام أن . الشيخ حاكم البالد  ولكن اهلدف األهم أفلت من قبضة قواته، وهرب إىل اخلارج. الكويت

ق من املقالة اإليرانية إىل النار وسرعان ما سيدرك صدام أنه ألقى العرا. إىل الوطن األم، بوصفها حمافظة عراقية "عادت"الكويت قد 
  .األمريكية

  

 العراق حتت االحتالل األمريكي

وحىت اآلن كان الفعل األمريكي يف األعم  ١٩٩٠، ألنه منذ "العراق األمريكي"الغزو العراقي للكويت كان فاحتة فترة أمسيها 
الواحدة بعد األخرى قد جرى بسرعة فائقة، حبيث وكان تتابع احلوادث . األغلب هو الذي قرر جمريات األمور وتطورات األوضاع
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وسأسعى هنا إىل إيضاح العالقات الداخلية بني . أا تبدو يف معظم األحيان غري مفهومة أو ضبابية يف ضوء ما تبعها يف وقت الحق
  .الوقائع وبيان الصورة النمطية اليت جنمت عنها وتولدت منها

راق للكويت كان متردداً، وكان ذلك قد نتج عن موضوعتني أساسيتني حتكمتا يف السنوات رد الفعل األمريكي األويل على غزو الع
  . سوء الفهم والتضليل: وهاتان املوضوعتان مها. "العراق األمريكي"اخلمس عشرة من 

يكياً جومه على قد شكلت ما اعتربه قبوالً أمر ١٩٩٠اليت أرسلت للرئيس العراقي يف غضون العام  "اإلشارات"كما رأينا، كانت 
وبينما ال تزال الوثائق املعنية غري متوافرة، وهي على كل حال قد ال تعرب . الكويت، وبدأت تلك اإلشارات بسوء الفهم على األقل

ظنون عن طريقة تفكري املسؤولني الرمسيني األمريكيني، فإنين أعتقد أا ستوضح يف النهاية أن املسؤولني الرمسيني األمريكيني كانوا ي
وكانت احلدود مسألة يف غاية األمهية، . الكويتية طويل األمد حول احلدود العراقيةأن صدام مل يكن يريد سوى تسوية الرتاع ال

وكان العراق قد ذهب بالفعل . باألخص يف أقصى اجلنوب العراقي، حيث مل ميتلك العراق إالّ منفذاً واحداً صغرياً فقط على اخلليج
ويف سياق مناقشة جرت بيين وبني وزير خارجية العراق يف ذلك الوقت، . ان بسبب الرتاع حول ذلك املنفذ جزئياًإىل احلرب مع إير

وكانت حجته، واملسؤولني العراقيني . تطرق احلديث إىل مشكلة اخلالف حول احلدود الكويتية ،١٩٨٣طارق عزيز، سنة 
على منفذ على اخلليج، وطرحوا هذا املوضوع يف حمادثام مع  اآلخرين، هي أن طريقة ترسيم احلدود أعاقت حصول العراق

ودفع الكويتيني إىل . العراق حيتاج إىل منفذ، وما أرادوه كان قليالً يف قيمته بالنسبة إىل الكويتيني. الكويتيني من حني إىل آخر
. تدخل يف الرتاعات احلدودية بني الدول العربيةالتفاوض كان التفسري األفضل للتصرحيات املتكررة بأن حكومة الواليات املتحدة ال ت

وإذا مل يستجب الكويتيون، فمن احملتمل أن إدارة بوش األب كانت مستعدة للتسامح مع استيالء عراقي حمدود على قطعة صغرية 
بعد الغزو ) ورك تاميزالنيوي(من هذه األرض اجلرداء، وهذا التفسري أكدته السفرية ابريل غالسيب يف مقابلة صحفية نشرا جريدة 

وأفادت أن أحداً من املسؤولني يف احلكومة األمريكية مل يكن خيطر على باله أن العراقيني سيستولون على الكويت . مباشرة
  . "بالكامل"

خ واالقتصاد إذا كان املسؤولون األمريكيون قد تفاجأوا باالستيالء على الكويت كلها، فإم كانوا تالمذة خائبني وفاشلني يف التاري
ما أصبح  "بطريقة مصطنعة"طوال مثاين سنوات كان العراقيون يعتربون الكويت بقية باقية من اإلرث اإلمربيايل، اقتطعت . معاً

  .يعرف بالعراق فيما بعد، وهي هلذا السبب جزء ال يتجزأ من العراق من الناحية القانونية الشرعية

املال : أنه وضع يده يف شيئني ال ميكن للدول الكربى أن تتسامح مع التدخل فيهما، مهايبدو أن مامل حيسب صدام حسابه جيداً هو 
وهذان الشيئان، وليس االعتبارات األخالقية أو القانونية، مها اللذان جعال الكويت ختتلف عن غوا والتيبت وتيمور . والنفط
ت الكويت تنتج املوز بدالً من النفط، لكان من احملتمل أن لو كان": وكما أفاد عضو الكوجنرس األمريكي يف ذلك الوقت. الشرقية

  . "يقابل اغتصاب صدام بالتسامح
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ويف جملس األمن التابع لألمم املتحدة، مررت الواليات املتحدة القرار . بسرعة غري مسبوقة، تبددت املفاجأة اليت اجتاحت الغرب
واألهم حىت من كل ذلك، أن اخلصمني . النسحاب العراقي الفوريصوتاً على صفر، وكان القرار يقضي با ١٤مبوافقة  ٦٦٠رقم 

ومن احملتمل أن صدام توقع هذه . القدميني، الواليات املتحدة واالحتاد السوفيييت، أصدرا بياناً مشتركاً يشجبان فيه الغزو العراقي
الذي صدر بعد أيام قليلة، والذي  ،٦٦١ولكن ما هو أهم وأخطر كان قرار جملس األمن املرقم . اخلطوات وأسقطها من احلساب

  . ينص على مقاطعة جتارة العراق عرب البحار

. ويف الشهور اليت أعقبت ذلك، عرض مقترحات أخرى. يف حماولة لالستجابة، عرض صدام مقترحه األول للخروج من األزمة
ولكنها كلها قوبلت بالرفض من جانب . لفةوتقدمت كل من األردن واملغرب وليبيا وفرنسا ويوغسالفيا، مبقترحات متعددة وخمت

الذي أصبح ( "جملس األمن"ولعل أهم حماولة لتحاشي احلرب كانت تلك اليت قام ا العضو يف . أو العراق/الواليات املتحدة و
وكما . وقام برمياكوف بزيارتني إىل بغداد يف شهر تشرين األول. ، الدكتور ايفجيين برمياكوف)رئيساً للوزراء يف وقت الحق

األول، أن تنسحب القوات األمريكية أيضاً، : أخربين يف وقت الحق، فإنه أقنع صدام باملوافقة على االنسحاب من الكويت بشرطني
د مؤمتر دويل يتوىل تسوية مجيع املشكالت البارزة العالقة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك مشكلة األسلحة النووية والثاين، أن يعق

/ أكتوبر ١طار برمياكوف بعد ذلك إىل واشنطن حيث نقل إىل الرئيس جورج بوش يف . الفلسطيين "اإلسرائيلي"ومشكلة الصراع 
هذه هي أول ": اكوف أن الرئيس بوش ظهر عليه أنه قد فوجئ ذا العرض وقالوقد أخربين برمي. تشرين األول ما عرضه صدام
سأبقى يف واشنطن املدة الضرورية، " فأجابه برمياكوف "ما هي املدة اليت ستمكثها يف واشنطن؟. مرة أمسع فيها مبثل هذا العرض

ان برمياكوف يتناول طعام الغداء يف دار وك. "أعطين بعض الوقت، وسأعاود االتصال بك"عندئذ قال بوش . "سيدي الرئيس
  . "قد يكون من األفضل أن حتزم حقائبك"الضيافة الرئاسية، عندما دخل أحد مساعدي الرئيس وبادره بالقول 

واعتربت . احلقيقة، أن إدارة بوش كانت قد عقدت العزم بالفعل على احلرب، وكانت غري مستعدة للتفاوض من أجل إاء األزمة
  . يف عجالت سياستها يف حماولة ترمي إىل إخراجها من مسارها "وضع العصي"ذي نقله برمياكوف مبثابة العرض ال

يف هذا الوقت يف الكويت، واصل العراق النمط املتوحش الذي تبناه يف قمع األكراد والشيعة، تدمري املمتلكات، واالعتقاالت، 
وأضاف العراق جرمية ). اجلديدة(ألف كوييت باعتبارهم أعداء الدولة  ورمبا أعدم ما يصل إىل. وأعمال التعذيب، واإلعدامات

  .أخرى إىل هذه اجلرائم املريعة، وهي جرمية السلب والنهب على نطاق واسع

جندي  ٢٥٠.٠٠٠احتشد يف منطقة اخلليج حنو  ،١٩٩١ويف األيام األوىل من العام . بعد ذلك اكتسبت األحداث حياة خاصة ا
وباإلضافة إىل . سفينة حربية قادرة على إطالق الصواريخ أو إطالق الطائرات ٣٠طائرة، وما يقرب من  ١٠٠٠ال يقل عن  وما

  . البعيدة املدى يف قواعد تقع ضمن مديات األهداف العراقية ٥٢- وباء  ٢- وباء  ١-ذلك، احتشدت قاذفات القنابل من طراز باء 
الدقيقة األخرية، رفض صدام أن يستجيب أو يستسلم، مبا يف ذلك اجتماع متوتر  على الرغم من اجلهود الدبلوماسية اليت بذلت يف

ومن . استغرق ست ساعات بني وزير اخلارجية األمريكية جيمس بيكر ووزير اخلارجية العراقي طارق عزيز، عقداه يف جنيف
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ولعله كان خيشى . ون عند الوصول إىل احلافةاحملتمل أنه كان ما يزال يعتقد أن التحالف سينفرط عقده أو أن األمريكيني سيتراجع
ويف . ومن املؤكد أنه أخطأ احلساب وأساء التقدير. أنه إذا تصور الناس أنه يدير ظهره ويويل األدبار هارباً فإن جيشه ذاته سيطيح به

كويار إىل بغداد، ولكن صدام  طار األمني العام لألمم املتحدة خافري برييز دي ،١٩٩١كانون الثاين / يناير ١٣آخر حلظة، بتاريخ 
  .مل يتزحزح عن موقفه

 .أبداً مباراة متكافئة بني ندين مل تكن ،٢٠٠٣ومثل الغزو األمريكي يف سنة  ،١٩٩١كانون الثاين / يناير ١٧جاءت احلرب يف 
سكرية قدمية ولكنه كان جيشاً مسلحاً مبعدات ع ،٢٠٠٣كان لدى العراق يف ذلك الوقت جيش أكرب مما كان لديه يف سنة 

ومل يكن لدى . مستهلكة، وكان ضعيفاً يف القيادة والسيطرة، وكان يفتقر كلياً تقريباً إىل األسلحة املتطورة ذات التقنية العالية
. طن من القنابل ٨٨٠٠٠طلعة ويسقط  ١٠٦٠٠٠العراقيني ما مياثل أو يوازي األسطول اجلوي اهلائل الذي سيقوم مبا يزيد على 

طن من املواد الشديدة  كروز املوجهة، حيمل كل منها نصف توماهوكمن صواريخ  ٣٠٠على أهداف عراقية حنو  وأطلقت أيضاً
  . هذه اهلجمة اجلوية املكثفة دمرت العراق قبل وقوع أي اشتباك بني القوات الربية .االنفجار

ومن املفترض أن حسابام جعلتهم يعتقدون . "إسرائيل"يف نوبة من الغضب العقيم، أطلق العراقيون عدداً قليالً من الصواريخ على 
بضربة انتقامية، فإن األعضاء العرب يف التحالف سينسحبون، كما أم أطلقوا أيضاً عدداً قليالً من  "إسرائيل"أنه إذا ردت 

قيقة كان قد حدث يف الضرر املريع يف احل. ومل يؤد أي منها إىل حدوث ضرر فادح. الصواريخ على اململكة العربية السعودية
كانون الثاين، ومسح للنفط أن يتدفق إىل اخلليج ويشكل / يناير ٢٢الكويت حيث أشعلت النار يف حنو سبعمائة بئر نفط اعتباراً من 

  ). كيلومتر مربع ٩٠٠ميالً مربعاً، أو  ٣٥٠بقعة مساحتها 

وحدثت مظاهرات شعبية كربى يف مجيع أرجاء أوروبا . لحىت بعد الوصول إىل هذه النقطة، جرت حماوالت ترمي إىل إيقاف القتا
ويبدو أن الرئيس بوش شعر بقلق . وأمريكا، والبابا يوحنا بول الثاين دان احلرب، والرئيس جورباتشوف قدم خطة أخرى للسالم

عن فترة رئاسته  ويف السرية اليت كتبها هو وبرنت سكوكروفت. شديد من أن تؤدي األحداث أو املقترحات إىل إجهاض اهلجوم
جاء أحد موظفي البيت  ١٩٩١شباط / فرباير ١٥يف وقت مبكر من صباح يوم اجلمعة املوافق "، أفاد بوش أنه "عامل متغري"بعنوان 

األبيض إىل غرفة نومنا، حيث كنا باربرا وأنا نتصفح الصحف ونرتشف القهوة، وأخربنا أنه مسع أن بياناً عراقياً سيصدر يف السادسة 
وأفاد بأن العراقيني قد أعلنوا أم سيمتثلون للقرار . فتحت التلفزيون، وانتظرنا الساعة السادسة والنصف. صف من العراقوالن

بوش كان . "وبدالً من أن يتملكين االبتهاج، شعرت أن قليب قد غاص. مبا يف ذلك البند املتعلق باالنسحاب من الكويت ،٦٦٠
  . يريد أن يذهب إىل احلرب

وكان العراقيون قد . شباط، معتربين أن اجليش العراقي قد جرى إاكه بطريقة فعالة، بدأ األمريكيون هجومهم الربي/ فرباير ٢٤يف 
ومل تكن حروب الشرق األوسط قد . "طريق املوت"شباط، ولكنهم تعرضوا إىل مذحبة على / فرباير ٢٥بدأوا ينسحبون بالفعل يف 

وحاول صدام أن يتفاوض حول الشروط، ولكنه ). ١٢٥٨سنة (استوىل هوالكو على بغداد  شهدت مذحبة ذا املستوى منذ أن
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. وكانت خسائر احلرب فادحة يف األرواح. عند ذلك، أعلن الرئيس بوش إيقاف إطالق النار. شباط ٢٧استسلم يف النهاية بتاريخ 
وباملقارنة النسبية مع عدد السكان، . ريني إىل ثالثني ألفاًومن احملتمل أن عدد القتلى من املدنيني وصل إىل عشرة آالف، ومن العسك

  .فإن تلك األرقام تصل إىل مخسة أضعاف اخلسائر اليت تكبدا أمريكا يف حرب الفيتنام

وعلى الرغم من أن القوات الربية األجنبية كان وجودها مقتصراً على املناطق احلدودية، إالّ أن إمكانية القيام بتدخل جوي واسع 
مل يكن هناك تفويض واضح من األمم املتحدة للسيطرة على اال اجلوي العراقي، ولكن منطقة مشالية حلظر . النطاق بقيت قائمة

حظر الطريان العراقي مشال خط . بذريعة محاية الطائرات اليت تنقل معونات الغوث إىل األكراد ١٩٩١الطريان أقيمت يف نيسان 
وكانت تقضي حبظر . ويف اجلنوب أقيمت منطقة مماثلة بعد أربعة شهور ،١٩٩٨خمتلفة حىت عام  بقي قائماً بأمساء ٣٦العرض 

وهكذا أصبحت األجواء العراقية كلها ممنوعة للطائرات العراقية، باستثناء شريط  ،٣٢طريان الطائرات العراقية جنوب خط العرض 
يود املفروضة على النشاط اجلوي، فرض جملس األمن حصاراً اقتصادياً باإلضافة إىل األسلحة والق. يشمل املنطقة الوسطى من العراق

ومبوجب بنود هذا احلصار، جرى جتميد األصول املالية العائدة للعراق يف اخلارج، ومنعت . على العراق، وأقام جلنة تراقب تنفيذه
الذي بدأ  "الغذاء مقابل النفط"ة مشلها برنامج مجيع عمليات االسترياد والتصدير، باستثناء التجهيزات الطبية ومواد غذائية معين

وجرى الحقاً توسيع القرار األصلي ليشمل تقييد النقل البحري واجلوي، وتكليف اللجنة بصالحية حتديد مىت أو . ١٩٩٥تطبيقه يف 
ق فرضت على دولة وقد وصف الناقدون هذه القرارات بأا أقسى تدابري عقابية على اإلطال. إذا كان ميكن أن يستورد الغذاء

وعرضت الشعب العراقي إىل أذى شديد وضرر فادح، ولكنها مل متنع احلكومة . مهزومة، وبقيت سارية املفعول طوال سبع سنوات
  . من شراء األسلحة

وقامت املخابرات األمريكية بتنظيم طلعات فوق بغداد بطائرات من . كانت احلكومة األمريكية قد عقدت العزم على تدمري العراق
. دون طيارين، وأسقطت منشورات حترض على الثورة، وأنفقت املاليني من الدوالرات يف التشجيع على املؤامرات واالنقالبات

للقيام ) الوفاق الوطين العراقي(أن تلك املخابرات كانت تعمل مع ) الواشنطن بوست(ريكية أخرب ومدير أحد برامج املخابرات األم
من قبل املخابرات  "خمترقاً"وقد فشلت تلك اجلهود ألن الوفاق كان . بسلسلة من اهلجمات بالسيارات املفخخة واالغتياالت

رئيس الوفاق يف ذلك احلني، إياد عالوي، الذي كان هو ( ،١٩٩٦ حزيران/ وأعدمت معظم أعضائه يف يونيو "لفلفت"العراقية اليت 
حزيران / وأصبح يف وقت الحق، يف يونيو. نفسه مسؤوالً بعثياً سابقاً وعميالً خمابراتياً انقلب ضد صدام، مل يلق القبض عليه

  ). أول رئيس وزراء مؤقت معني أمريكياً يف العراق ،٢٠٠٤

اللجنة اخلاصة التابعة لألمم املتحدة إىل فضيحة عندما علم صدام أا تستخدم للتستر على تعرضت حىت  ،١٩٩٨آب / يف أغسطس
الواليات املتحدة وبريطانيا . وأجربت األونسكوم على مغادرة العراق. نشاطات عمالء املخابرات األمريكية والربيطانية واملوساد

وشنتا محلة جوية كربى . دولتان استخدمتا عملية انتقامية عقابية يف الردوال. شعرتا بغضب عارم، ولكنهما مل تنفيا االام العراقي
ومل تغب خطورة هذه األحداث عن ذهن صدام؛ . عارضها معظم العرب، وفرنسا، وروسيا، ودول أخرى) عملية ذئب الصحراء(
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ما سيبدو واضحاً أن هذه  وسرعان. ذلك أن حرباً سرية نشيطة وواسعة النطاق كانت قد حصلت على املساندة بضربات جوية
  . كانت النذر األوىل واخلطوت التمهيدية حنو حرب شاملة

وبفعل القيود اليت فرضتها العقوبات االقتصادية، تدهورت األوضاع املعيشية إىل مستويات  ،١٩٩٤احندر العراق إىل احلضيض يف 
. لصوابني اليت تستخدم يف غسيل األغطية والشراشفوفرغت خمازن املستشفيات من األدوية واملواد الطبية وحىت من ا. بائسة

وانتشرت املعاناة من سوء التغذية على نطاق واسع، وارتفعت نسب الوفيات بني األطفال حديثي الوالدة إىل درجات عالية غري 
  .وأصبح من الصعب حىت احلصول على مياه عذبة نقية صاحلة للشرب. مسبوقة

كانوا  "احملافظون اجلدد" ،٢٠٠١ته فيه جمموعة جديدة وصلت إىل السلطة يف واشنطن عام كان تقدير صدام عن النصر قد شارك
، أي، املراكز الرئيسية يف وزارة الدفاع، ويف مكتب أنشط نائب للرئيس يف التاريخ "قمم السلطة"حيتلون ما كان لينني يسميه 

 "صليبية"وسرعان ما بدأوا محلة . ث املمولة متويالً جيداًاألمريكي، ويف أجهزة اإلعالم، ويف تشكيلة متنوعة من مراكز البحو
وبالنسبة إليهم فإن احلملة يف أفغانستان ضد الطالبان، الذين . أمريكية كانوا يبشرون ا ويدعون هلا طوال العقد السابق من الزمن

األساسية املهمة يف نظرهم كانت املسألة . كانوا يؤيدون القاعدة وزعيمها بن الدن، كانت جمرد عرض جانيب ومشهد ثانوي
ييد وبفضل تأ. العراق، وهو يف رأيهم اخلطوة األوىل يف حرب دائمة ضد أية فئة أو دولة ميكن أن تعارض أو تناقش اهليمنة األمريكية

بوش، ونائب الرئيس ديك تشيين، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، شن احملافظون اجلدد محلة نشيطة من أجل  الرئيس جورج دبليو
إقناع الرأي العام األمريكي بأن النظام العراقي كان متسلحاً بأسلحة نووية واألسلحة األخرى للدمار الشامل، وأنه ميثل خطراً مميتاً 

مركز التجارة العاملي والبنتاجون، فإم شجعوا أيضاً االعتقاد أن العراقيني كانوا وراء ذلك ويف أعقاب اهلجوم على . يهدد أمريكا
واليت أقنعت الرئيس ) اليت قامت على احملاولة املزعومة الغتيال الرئيس بوش(وتقليداً للعملية العاطفية . اهلجوم بالتعاون مع القاعدة

استخدم احملافظون اجلدد رد الفعل العاطفي الذي تولد من هجوم  ،١٩٩٣سنة كلينتون أن يهاجم العراق بالصواريخ املوجهة 
تغيري "وكان . ومل يكن ذلك الربنامج سوى أن يقودوا الواليات املتحدة إىل احلرب يف العراق. لكي ينفذوا برناجمهم ١١/٩القاعدة 

أيلول سنة / سبتمرب ١١لهجوم الذي شنته القاعدة بتاريخ يف العراق قد تقرر سراً أن يكون سياسة أمريكا يف اليوم التايل ل "النظام
  .٢٠٠٢ولكنه أصبح هدفاً معلناً حبلول العام  ،٢٠٠١

عندما بدأت القوات العسكرية األمريكية والربيطانية حتتشد يف السعودية والكويت وقطر وتركيا، حاولت احلكومة العراقية أن جتد 
أحد هذه املساعي حدث من خالل . لديها قنوات دبلوماسية، استعانت بوسائل أخرى وملا مل تكن. من الوسائل ما يدرأ اهلجوم

املدير السابق ملكتب مكافحة اإلرهاب يف املخابرات املركزية األمريكية فينسنت كانيسترارو، وأفاد أن العراقيني عرضوا أن يسمحوا 
للتجول يف البالد لكي يثبتوا أم ليس لديهم أسلحة دمار بدخول عدة آالف من اجلنود أو من عمالء مكتب التحقيقات الفيدرايل 

  . املقترح العراقي "قتلت"وحبسب رواية كانيسترارو، فإن إدارة بوش . شامل وال وسائط إيصاهلا
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 "صدمة ورهبة"جوم جوي عنيف لكي حيدث  ،١٩٩١كما كان قد بدأ يف  ،٢٠٠٣آذار / مارس ٢٠بدأ اهلجوم على العراق يف 
قيني ويدفعهم إىل هزمية سريعة لن تعرف فيها أبداً األرقام الدقيقة، ولكن قتل حنو عشرة آالف مدين عراقي وعشرات لدى العرا

جندياً أمريكياً  ١٢٨وكانت اإلصابات الربيطانية واألمريكية قليلة نسبياً باملقارنة، فقتل . اآلالف من اجلنود يف غضون ثالثة أسابيع
ومن بني األسلحة املدمرة . ، وكانت قوة النار احلليفة متفوقة تفوقاً ساحقاً"بالنريان الصديقة"ظمهم قتل ومع. جندياً بريطانياً ٣١و

اليت حتولت بانفجارها إىل مليونني من القنابل العنقودية  "املتفجرات العنقودية"من  ١٣٠٠٠اليت استخدمها التحالف كانت هناك 
الوثيق بني القوات الربية واجلوية والتمزيق الذي أحدثه القصف املكثف قبل اهلجوم  والتنسيق. اليت حمت من الوجود مناطق كاملة

واحلرب . "تعرضت فرق كاملة إىل التدمري"وكما أفاد مراقب عسكري بقوله . الربي، يفسران هذا التباين يف اإلصابات بني الطرفني
يف كل جمال من جماالت النشاط كان العراقيون . تحديد األهدافاإللكترونية تناوبت يف تقطيع االتصاالت العراقية أو استخدمتها ل

  . أمام عدو يتفوق عليهم يف السالح، ويتفوق عليهم يف العدد، ويتفوق عليهم يف النوع

 وحىت عندما فقدت. إالّ أن القوات الزاحفة واجهت جيوباً من املقاومة قاتلت قتاالً مستميتاً، وباألخص يف البصرة وبغداد واملوصل
وحتدثت التقارير يف أحيان كثرية عن . التشكيالت العسكرية العراقية متاسكها وترابطها متاماً، استمرت جمموعات صغرية يف القتال

جنود ال أسلحة لديهم سوى البنادق يهامجون الدبابات واملركبات املدرعة، ولكن العراقيني   ت فردية من الشجاعة االنتحاريةحاال
اجليش العراقي موجوداً،  نيسان، مل يعد/ بريلأويف أواسط شهر . هى الصراع بسرعة، انت"حرباً"وبوصفه . صةمل تكن لديهم أية فر

  ."حترر"نيسان، أعلن الرئيس بوش أن العراق قد / بريلأ ١٦ويف 

أم مل يستطيعوا أن يعلنوا ومع أم أبادوا اجليش العراقي، إالّ . ما حدث بعد ذلك أذهل القادة العسكريني األمريكيني والربيطانيني
وهذا الشكل اجلديد أربك قوات االحتالل ودفعها إىل تصرفات أدت . فالسالم مل يأت، واحلرب قد اكتسبت شكالً جديداً. النصر

  .إىل تأجيج املقاومة بقدر ما أدت إىل دئة البالد

أيار، احلاكم اإلداري األمريكي اجلديد، بول برمير / وماي ٢٤وأخرياً، يف . عشرات اآلالف من اجلنود هجروا ما تبقى من وحدام
وقيل ببساطة ملا يقرب من نصف مليون جندي أن يذهبوا إىل . الثالث، أصدر أمراً مفاجئاً بتسريح ما تبقى من اجليش العراقي

هم، بوصفهم كتائب سلف برمير، اجلنرال جي غاردنر، كان قد خطط لالحتفاظ م لكي يستخدمهم، ويدفع هلم رواتب. (بيوم
وعندما وصلوا إىل بيوم، وجدوا أن أحداً مل يكن ميلك ماالً، . اجلنود املتجهمون املنهزمون أخذوا أسلحتهم معهم). عمل

والرواتب مل تكن تدفع حىت للطواقم الطبية العاملة يف املستشفيات، ولكن عدم امتالك املال مل يكن مشكلة وال يسبب أي فرق؛ 
وقبل كل شيء،  ،وما يهم كان األشياء. تطبع عليه ملتفلت من عقاله قد جعل النقود حرفياً ال تساوي مثن الورق الذيألن التضخم ا

الغذاء، ومبا أن اجلميع كانوا يف ضائقة خانقة، أصبح النهب ظاهرة شائعة إىل احلد الذي يكاد فيه أن يبدو كما لو كان ظاهرة 
إليه ويدافع عما يستطيع أن حيتفظ به، حيث مت ب املباين الرمسية واملتاحف واملؤسسات وكل فرد كان يأخذ ما حيتاج . طبيعية

  .الصناعية وغريها
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. ، ولكن اهلجمات تصاعدت حدا وأعدادها وتوزعها"فلول البعثيني"يف البداية، السلطات األمريكية صرفت العراقيني بوصفهم 
 ١٥خط أنابيب نفط مرتني، يف  مثل تفجري(بأا تربر أو تدعم االحتالل  ومع جميء الصيف، مشلت اهلجمات منشآت كان يعتقد

وبعد ذلك حىت مقر األمم املتحدة يف بغداد تعرض إىل . ، وعلى عراقيني تعاونوا مع قوة االحتالل)٢٠٠٣آب / أغسطس ١٧و
وقتل يف . دة كانت توفر غطاء لالحتاللويبدو أن الذين نفذوا اهلجوم كانوا يعتقدون أن األمم املتح. آب/ أغسطس ١٩التفجري يف 

ويف وقت الحق، تعرضت سفارة اململكة األردنية . ذلك اهلجوم رئيس البعثة سريجيو فيريا دي ميلو ورئيسة هيئة موظفيه ناديا يونس
يلول، اغتيل أ/ ويف سبتمرب. اهلامشية، اليت كانت حكومتها تتوىل تدريب جيش عراقي جديد ترعاه أمريكا، إىل القصف بالقنابل

كانون األول حاول أحدهم أن يقتل احلاكم اإلداري األمريكي يف الوقت نفسه الذي حوصر / ويف ديسمرب. عضو يف جملس احلكم
  .فيه صدام حسني أخرياً واعتقل

ظمها، ولكن من الذي ين. يف الشهور األوىل، كان يبدو أن اهلجمات منفصلة وغري منظمة، ولكنها سرعان ما بدأت تصبح منظمة
ومع التنسيق الذي أظهرته اهلجمات، أخذ املسؤولون الرمسيون األمريكيون ينسبوا إىل حمرضني . ال يعلم أحد بعد حىت اآلن

  ."القاعدة"خارجيني، الذين كانوا يصنفوم حتت اسم فضفاض هو 

ن العرب السنة، ولكنها بدأت حتدث على حنو يف بادئ األمر، كانت املظاهرات املعادية لألمريكيني حتدث يف مناطق أغلبية سكاا م
  .متزايد مبشاركة العرب الشيعة

ن املسؤولني الرمسيني يف اإلدارة األمريكية يؤكدون دائماً أن التمرد يدور يف نطاق ضيق وصغري، وال يشمل إالّ عدداً أويف حني 
 ٥٠أن هناك على األقل  ،٢٠٠٤متوز / رفوا، حبلول يوليو، فإن ضباط االستخبارات األمريكية اعت"البعثيني املستميتني"قليالً من 

وذهبوا أيضاً إىل التأكيد أنه بينما دخل إىل العراق بعض األجانب والغرباء . مقاتل ومؤيد نشيط ٢٠٠٠٠منظمة تضم ما يزيد على 
. نوا يف مركز القلب من املقاومةلكي يقاتلوا ضد األمريكيني والربيطانيني، فإن العراقيني وليس األجانب والغرباء، هم الذين كا

  . والتمرد قد حتول إىل حرب وطنية تعتمد أساليب وحرب العصابات وتكتيكاا

  ماذا ترك وراءه؟. حدث أخرياً أن احلاكم اإلداري األمريكي املطلق بول برمير غادر البالد متسلالً سراً على منت طائرة عسكرية نفاثة

  :تأمل اجلواب التايل

املوسومة " حلرب البائسة، املدمرة املتقطعة،سبوع وشهراً بعد شهر لزمن طويل قادم ستكون لدينا استمرارية هلذه اأبعد أسبوعاً :"
 ..ذلك واقعة ما غاية يف اخلطورة وموت اجلنود والعمالء، ومن احملتمل متاماً أن ترافق "بالتأكيد من حني إىل آخر بكوارث ثانوية

اإلدارة املدنية يف مثل هذا الوقت القصري يف استعداء البالد بأسرها إىل احلد الذي جعل العرب يدفنون  وإنه لشيء استثنائي أن تنجح
  ."الثارات اليت تناقلوها طوال قرون، وأن تعمل العشائر الشيعية والسنية معاً يداً بيد
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وكاتبها هو وينستون  ،١٩٢٠آب / أغسطس ٣١سنة، يف  ٨٥ما يدعو إىل مزيد من االهتمام ذه الفقرة هو أا قد كتبت قبل 
وقد وجد أا تنطوي على تنبؤ قامت إىل احلد الذي دفعه إىل . تشرتشل إىل رئيس الوزراء الربيطاين يف ذلك احلني ديفيد لويد جورج

   بلد من سيكون العراق؟: أي رسالة كان سريسلها اليوم؟ سأحتول إىل هذا السؤال بأن أسأل. االمتناع عن إرساهلا

  

  العراق إىل أين؟ وملن؟
بالد من سيكون العراق؟ هل سيكون أمريكياً يف شكل من أشكال اهليمنة حتت زعيم عراقي نصبته أمريكا؟ هل سيكون شيعياً حتت 

حتت جلنة ) ديكتاتورية: اقرأ( "دميقراطية موجهة"حكومة إسالمية أصولية؟ أم سيكون سنياً عربياً بنظام علماين؟ هل سيكون 
األمم املتحدة؟ هل سيكون دولة واحدة، أم دولتني،  "انتداب"مسيطرة أو رجل قوي واحد؟ أم سيكون دولة خاضعة إىل  عسكرية

واالحتمال الذي سيكون األقوى هو ذلك الذي سيقرره االمتداد الطويل . أم ثالث دول؟ مجيع هذه االحتماالت واردة وممكنة
وحماولة التصور املسبق هي الغاية املتوخاة من هذا اجلزء . ل حتت االحتالل األمريكيللتجربة العراقية والتيارات اليت بدأت تتشك

  ".لكي نفهم العراق"اخلتامي من كتابنا 

ويظهر السجل أن العراق كان طوال آالف من السنني . معظم هذا الكتاب قد خصص إليضاح وشرح االمتداد الطويل للتجربة
اً، إالّ أن فوراته من االزدهار احلضاري العظيم كانت تتخللها كوارث مأساوية، غزوات أجنبية، على حنو متقطع جمتمعاً غنياً وخالق

والشعب العراقي أظهر مرونة فائقة . ودمار هائل، ونظم استبدادية حملية، وانفجارات سكانية، وأوبئة، وجماعات، وإبادة اجلنس
لقرن املاضي تعرض إىل االاك واالسترتاف بفعل هجمات شرسة ولكنه يف ا. وقدرة متميزة على التكيف يف مواجهة الشدائد

  .والعراق اليوم هو جمتمع جريح. وعنيفة وشبه متواصلة

ولعل آخر مرة امتلك العراقيون فيها بالدهم . العراق كانت شعبه "امتلكت"على امتداد تارخيه الطويل، الفئة الوحيدة اليت نادراً ما 
ومنذ ذلك احلني، عندما يضغط عليهم ديد اقتصادي أو اجتماعي أو عسكري، كانوا . عصر العبيديكانت قبل آالف السنني يف ال

ملوك "، والرجال األقوياء، و"اللوكاالت"ويف املاضي، الديكتاتوريون، و. يف كثري من األحيان يسعون إىل السالمة بأقصر الطرق
وكانت . ، يف كثري من األحيان، يقودوم عرب هذه الطرق األقصر، كانوا"الرؤساء األبطال"، و"الزعماء األوحدون"، و"الكل

وعلى الرغم من أن الدروب اليت سلكوها نادراً ما قادت إىل األمان واالزدهار، إالّ أنه كان من . قيادم تنطوي على مثن فادح
وكانوا ينقادون إىل ما يريده الرجال . ويف كثري من األحيان، مل يكن لدى العراقيني خيار آخر. الصعب أن يقاوم املرء دعوام

 .مرور الزمن، أصبح االنقياد عادةومع . األقوياء احملليون أو الغزاة األجانب، إما باإلكراه، أو بالتخويف، أو باخلداع والتضليل
صوم، وأن ينتزعوا ولذلك، فإن التحدي الذي يواجهه العراقيون اليوم هو أن يكسروا قيود وسالسل تارخيهم، وأن يعثروا على 
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ولكن اخليار . هل يستطيعون أن يفعلوا ذلك؟ إم شعب صلب وفخور ومقتدر .حقهم يف حكم أنفسهم مبا حيقق أفضل مصاحلهم
  .ليس هلم وحدهم متاماً

تحاً هل شجعت تلك السلطات التحرك حنو جمتمع عراقي يكون منف. ينبغي أن نقيم أعمال سلطات االحتالل يف سياق هذا التحدي
وحراً ومساملاً، أم أن سياساا عملت ضد هذه األهداف؟ هل سينظر املراقبون بعد جيل من اآلن إىل هذه الفترة باعتبارها جمرد 
حلظة فاصلة بني ديكتاتورين؟ قبل تقييم تأثري الربنامج األمريكي يف العراق ذاته، دعونا نتأمل ما أصبح منطاً للفعل األمريكي طوال 

السياسة األمريكية اليت رمستها اموعة ذات التوجه االيديولوجي اليت تدعى باحملافظني اجلدد أعلنت . ملاضي من الزماننصف القرن ا
 "صليبية"والعراق كان خطوة أوىل يف محلة . أن أمريكا لديها احلق، بل الواجب، يف أن تفرض طريقتها يف احلياة على العامل أمجع

إذا كانت إعادة تشكيل العامل على صورة أمريكا ومثاهلا هي . تشن بال اية ويف كل مكان جديدة ستنجز حبرب جوهرها أن
والنتائج . بالفعل غاية احملافظني اجلدد، وإذا كانت احلرب هي الوسيلة اليت ينوون اعتمادها، فإم تالميذ خائبون يف دراسة التاريخ

 ،١٩٥٨ولبنان يف  ،١٩٧٢و ،١٩٦٦و، ١٩٥٤ غواتيماال يف. طاً خمتلفاًبني مناليت متخضت عن التدخالت العسكرية األمريكية ت
، ١٩٨٣وجرينادا يف  ،١٩٨٢و ١٩٧٨ونيكاراجوا يف  ،١٩٦٧وفيتنام اجلنوبية يف ستينات القرن املاضي، ومجهورية الكونغو يف 

يل نذكره على سبيل املثال ال وهذا عدد قل، ٢٠٠١وأفغانستان يف  ،١٩٩٣والصومال يف  ،١٩٩١والعراق يف  ،١٩٨٩وباناما يف 
فالدميقراطية . ماذا حدث؟ مل تتحول دول غري دميقراطية إىل دول دميقراطية. تدخالً أمريكياً منذ احلرب العاملية الثانية ٣٥احلصر من 

كومات أو إما أن تقوم على الصعيد الداخلي باجلهد الذايت، أو أا لن تقوم على اإلطالق، ومل حيدث أبداً أن فرضت على ح
  .شعوب بأسنة احلراب

تأمل . إالّ أن احلراب تستطيع أن تقلل من احتمال إقامة جمتمع أكثر متثيالً، وأكثر تساحماً، وأكثر مساملة، أو حىت أن جتعله مستحيالً
طاحة احلكومة انقالباً إل ١٩٥٣دبرت يف ) مبساعدة املخابرات الربيطانية(املخابرات األمريكية . أيضاً ذلك اجلانب من السجل

وهذا العمل أعاد إىل السلطة حكومة الشاه غري الدميقراطية، وأدى إىل . اإليرانية املنتخبة دميقراطياً اليت كان يترأسها حممد مصدق
  .أمريكا بوصفها راعية الدميقراطية "صورة"الثورة اليت أقامت احلكومة األصولية اإلسالمية، وخفضت من قيمة 

جزئياً بسببه، ألن الشرق أوسطيني يعتقدون أنه عندما تستهجن : األول: الصلة الوثيقة هلذا املوضوع بالعراق يأيت على حنو ثنائي
والثاين، أن النجاح االبتدائي لالنقالب يف إيران، الذي يعترب مثاالً . "لزعزعة استقرارها"الواليات املتحدة أية حكومة، فإا تتحرك 

يف العراق، قدمت املخابرات األمريكية . لجاسوسية، أرسى أسلوباً تابعته أمريكا يف عدة دول أخرى، مبا يف ذلك العراقكالسيكياً ل
وكما يف إيران، أقدمت الواليات . مساعدة استخباراتية خفية إىل البعث العراقي لكي تتيح له أن يستويل على السلطة يف انقالب

وحكومة اجلنرال عبد الكرمي قاسم مل تكن حكومة دميقراطية، . تكن على اتفاق مع حكومة قائمة املتحدة على هذه اخلطوة ألا مل
وكانت أمريكا شريكة . ولكن، كما يف إيران، فإن االنقالب بدأ عملية كانت ستؤدي إىل حكومة أسوأ بكثري من تلك اليت سقطت

هذه األحداث أقنعت العراقيني أن أمريكا، بينما . العراقية املخلوعة ومتورطة يف التطهري الدموي التايل الذي طال أعضاء يف احلكومة
وبعض العراقيني الطموحني توصلوا أيضاً إىل نتيجة . تتحدث عن الدميقراطية، فإا تتصرف أحياناً مثل عصابة من عصابات املافيا
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رئيس جملس الوزراء . الدول الكربى وما هو غري صحيح سياسياً كان معارضة رغبات. "صحيح سياسياً"مفادها أن التجسس 
وهكذا، . وكان عليهما أن يذهبا. ورئيس الوزراء قاسم يف العراق غازل الشيوعيني لفترة قصرية. مصدق يف إيران عبث بالنفط

  . خعندما يسخر الغرباء جبنون االضطهاد واالرتياب يف الشرق األوسط، فإن العراقيني واإليرانيني وآخرين يتحدثون عن التاري

وعندما دفع حبزم إىل االستكانة، فإن . يف أعقاب االنقالب الذي فتح الطريق، فإن صدام حسني بىن حزب البعث وأخذ السلطة
وحىت على الرغم من أن سجل صدام . إداريت ريغان وبوش األوىل وجدتا سبباً يدعومها إىل ربط الواليات املتحدة بالصداقة معه

والذبح، كان واضحاً بالفعل للعراقيني، وكان معروفاً متاماً يف مجيع أحناء العامل، فإم أرسلوا حسني من الطغيان، والتعذيب، 
يف زيارات نالت تغطية إعالمية واسعة؛ لكي يؤكدوا لصدام حسني أن أمريكا ) كان أبرزهم دونالد رامسفيلد(مبعوثني رئاسيني 

حوا أو أقرضوا نظامه األموال واألسلحة، وأمدوه مبعلومات استخبارية وباإلضافة إىل هذا الدعم الدبلوماسي، فإم من. تدعمه
وعلى الرغم من تنديدهم العلين مبثل هذه التصرفات، فإم سهلوا بيع املطعومات لألسلحة . حساسة أتاحت له أن يهزم إيران

ون أن هذه األسلحة كانت تستخدم ضد الكيماوية والبيولوجية إىل العراق، باإلضافة إىل معدات صنعها، حىت عندما كانوا يعلم
  .كما أم شجعوا الشركات أو مسحوا هلا أن تبيع مكونات لألسلحة الذرية. املدنيني العراقيني

حدود العراق مع  "بتعديل"مل تبد إدارة بوش أية معارضة لنية صدام حسني املعلنة  ،١٩٨٨اإليرانية يف  -عند اية احلرب العراقية 
وعندما ذهب العراقيون إىل مسافة أبعد مما توقع . من أن مثل هذا العمل قد ينطوي على استخدام القوة العسكريةالكويت، بالرغم 

ذهبت أمريكا  - ما عرض إىل اخلطر ليس املبادئ األمريكية بل املصاحل األمريكية يف النفط واملال -املسؤولون الرمسيون األمريكيون 
د أن هزمت العراق فإا مل متنع النظام من قمعه الوحشي ألولئك العراقيني الذين كانوا بع ،١٩٩١وبعد ذلك، يف . إىل احلرب

  .حياولون أن حيرروا أنفسهم

يف أعقاب تدمري طغيان صدام حسني، أقنعت أمريكا الكثريين من العراقيني، . الوقائع والتوجيهات إىل حد هذا اليوم ليست مشجعة
ويف . م لكي تنشر احلرية، بل لكي متارس شكالً جديداً أكثر تطوراً من أشكال االمربياليةورمبا معظمهم، أا مل حتتل بالده

استطالع مستقل للرأي العام أُجري مؤخراً، ظهر أن اثنني يف املائة فقط من العراقيني العرب ينظرون إىل الويات املتحدة بوصفها قوة 
شن املتمردون ستني  ،٢٠٠٤وأثناء صيف عام . ة تؤجج اليوم ثورة وطنيةوهذا النمط من اإلنكار أثار لديهم محاسة وطني. حترير

إذا مكثنا يف أي مكان أكثر من مخسة "وأفاد ضابط من فرقة الفرسان األوىل . هجوماً على األقل يومياً على القوات األمريكية
وأفاد رجل . فإم ال ميكن أن يصابوا بالدهشةوإذا تذكر األمريكيون تارخيهم اخلاص، . "دقائق، فإم يبدأون بإطالق النار علينا

استخدام القوة لوحدها ليس إالّ إجراء "أن  ١٧٧٥الدولة الربيطاين أدموند بريك، وهو يكتب عن مترد آخر، الثورة األمريكية، يف 
ج إىل إخضاعها على حنو وال ميكن أن حتكم أمة حتتا. ؛ ألا قد تتغلب للحظة، ولكنها ال تزيل ضرورة التغلب مرة أخرى)مؤقتاً(

والبعض يقدرها (من الوفيات املعلنة  ١٥٠٠أكثر من  -ومع الكلفة العالية للثورة العراقية يف األرواح واملمتلكات . "متكرر دائم
فإا قد كونت ثالثة اجتاهات  - ، وحوايل عشرة آالف أسري عراقي حمجوزون يف السجون األمريكية)بعدة أضعاف ذلك الرقم

  .ستشكل مستقبل العراق جديدة
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االجتاه األول من هذه االجتاهات هو ذلك الذي يعارض االحتالل األجنيب، ودفع الشيعة والسنة من العراقيني العرب مؤقتاً على 
كما أفاد وزير  ،١٩٢٠وقد حدث ذلك لفترة وجيزة يف معارضتهم للربيطانيني سنة . األقل، إىل الوقوف معاً يف قضية مشتركة

ولكنهم حتت االحتالل الربيطاين سرعان ما تفرق مشلهم وانقسم مجعهم وانشطروا . مرات يف ذلك احلني وينستون تشرتشلاملستع
تعمل الطائفتان معاً، أو  ٢٠٠٤ويف . وحصل السنة على معاملة تفضيلية، يف حني أُبعد الشيعة عن املشاركة يف احلكومة. إىل كتلتني

ومن املفهوم، أن األكراد وقفوا مبعزل عن هذا . خرى، ضد عدو مشترك، هو االحتالل األمريكيعلى األقل إحدامها مبوازاة األ
  .الصراع الوطين

على الرغم من انقسامام الداخلية املريرة يف كثري من األحيان، فإن األكراد كانوا يطمحون إىل إقامة دولتهم املستقلة منذ وقت 
واستفادوا من املساعدات املالية ومن التجارة مع تركيا وإيران . خالل السنوات األخريةوقد اقتربوا من حتقيق ذلك احللم . طويل

وسوريا والعراق العريب، فحققوا تقدماً اقتصادياً كبرياً، ما شجع األغلبية الساحقة منهم على توقيع عريضة يطالبون فيها بالتصويت 
وقاموا اآلن مبا يقرب من توحيد املنظمات املختلفة اليت قاتلت يف . يةعلى االستقالل، ودفعهم إىل تزيني بالدهم باألعالم الكرد

حرب العصابات ضد البعث، ويف كثري من األحيان بعضهم ضد بعض يف ما يشبه جيشاً وطيساً أصبح القوة العسكرية الوحيدة 
العراق كائناً ما كان، ستكون دائماً ومشاركتهم يف الشكل الذي سيكون عليه . الفعالة املؤلفة من السكان األصليني يف العراق

وهاتان . ولكن التهديدات اليت خيافوا من تركيا وإيران ستجعل ارتباطهم بالعراق اخليار األقل سوءاً من خيارام احلالية. جزئية
ع العراق إىل البقاء متماسكاً سيدف - املعارضة العربية للحكم األجنيب واخلشية الكردية من التدخل األجنيب -القوتان املختلفتان متاماً 

كدولة واحدة، وعلى الرغم من أنه رمبا سيضطر إىل االعتراف بانقساماته العميقة بالتحول إىل دولة فيدرالية، والذهاب إىل أبعد من 
احلد األدىن، فإن ويف . هيجان عاصف من اموعات اإلثنية  العراق، ستحوله إىل بلقان شرقي" بلقنة"الفيدرالية يف حماولة ترمي إىل 

تفتيت العراق إىل أجزاء سيؤدي إىل هجرة اجلماعات اإلثنية واجلاليات الدينية من منطقة إىل أخرى، ويعطل اخلدمات العامة، ويعيق 
  .التجارة، ويسبب خروقات هائلة حلقوق اإلنسان، ومينع التئام اجلروح اليت ختلفت عن عهد صدام

نيب، وهي االجتاه الثاين، جترد الطرفني من القشرة الرقيقة للمدة اليت تفصلنا مجيعاً عما هو الثورات الوطنية ضد االحتالل األج
وستتوقف . وإذا امتد الصراع مدة طويلة كافية، فإن اكتساب عادة العنف سيؤدي باتمع إىل االنفصام عن مفاصله. حيواين

العوائل ستفقد اللحمة والوئام، وستمحى اخلطوط املعتادة اليت مؤسساته األساسية عن أداء وظائفها، وسيتخاصم اجلريان، وحىت 
وهو ماحدث يف اجلزائر يف مخسينات وستينات القرن . عند ذاك ستتداعى جمتمعات بكاملها. تفصل السلوك املقبول عن اجلرمية

والشيشان، ويف دزينة من البلدان وهو ما حيدث اليوم يف أفغانستان وكشمري . املاضي، ويف فيتنام يف الستينات وأوائل السبعينات
ولكن العراقيني ميكن . ويتوقف ما ميكن أن حيدث للعراقيني على مدى استمرار الصراع ومدى العنف الذي سريافقه. األخرى

ويف مثل هذه الظروف، . جرهم إىل حضيض من التفكك االجتماعي ما جيعلهم يتخلون عن حماولة الوصول إىل جمتمع عادل ومسامل
وعلى هذا النحو، فإن حقيقة . أمراً حتمياً "شبح صدام"أو ديكتاتور جديد ) كما يف أفغانستان(، "أمراء احلرب"ظهور يصبح 

  .التدخل العسكري األمريكي يف العراق ذاا تؤكد اجتاهات أعلنت أمريكا أا ترغب يف تفاديها
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لسلطات حتركت تصاعدياً بكل السرعة املدروسة من الذين يدافعون عن سلطات االحتالل يشريون إىل حقيقة كون أن تلك ا
، وصوالً إىل مجعية معينة صادقت على تثبيت وزراء نصبهم األمريكيون، "سلطة مؤقتة"، إىل "جملس حكم"، إىل "جملس سياسي"

صحيح، أن املرحلة األخرية من العملية قد . أمريكيون، ويعملون حتت إمرة رئيس وزراء اختاره األمريكيون "مستشارون"ويوجههم 
وسيحتفظ األمريكيون . يف أياد أمريكية، متاماً كما فعل الربيطانيون يف العشرينات "حمجوزة"تركت مساحات كبرية من احلكومة 

  .لية، واخلارجية، والنفط، وسيستمرون يف التأثري على اختيار املوظفني الكباربالسيطرة املطلقة على الشؤون العسكرية، واملا

بتوظيفهم عمالءهم يف املناصب الرمسية، دون أي اعتبار ملكانتهم . خذ أوالً املوظفني العراقيني يف احلكومة اليت نصبها األمريكيون
ومثل فيصل، الذي نصبه الربيطانيون . طانيون يف العشريناتبني العراقيني، سارت سلطة االحتالل على الطريق الذي اختطه الربي

فيصل مل يعش أبداً يف . ملكاً على العراق يف ذلك الوقت، كذلك أمحد اجلليب وإياد العالوي كانا عميلني أمريكيني مدفوعي األجر
طوال حوايل مخسة وثالثني عاماً، وهي وإياد عالوي كان يف اخلارج . واجلليب كان خارج البالد منذ الثالثة عشرة من عمره. العراق

وكان اجلليب املرشح املفضل لدى زمرة احملافظني اجلدد اليت رمست . مدة أطول من تلك اليت قضاها معظم العراقيني على قيد احلياة
جرامية معروفة وفعلوا ذلك ليس عندما أصبحت خلفيته املالية اإل. وقد ختلوا عنه على مضض وبتردد. سياسة إدارة بوش حنو العراق

وال عندما مل يستطع أن يقدم كشف حساب للمبلغ الذي يزيد على ثالثني مليون  - وهذه كانت معروفة قبل الغزو بوقت طويل -
دوالر دفعتها له احلكومة األمريكية، وال عندما أصبح معروفاً أنه يستغل صالته بالسلطات األمريكية لإلثراء غري املشروع، على 

ولكنهم ختلوا عنه عندما أصبح موضعاً للشك يف أنه نقل إىل إيران معلومات عن . ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم حساب عراقيني
  .جهود أمريكا يف فك الشيفرات، وأنه متورط يف تزييف النقود

/ بريلألعام يف ستطالعات مستقلة للرأي اوحبسب ا. وبعد إزاحته من الطريق، ركزت سلطة االحتالل اهتمامها على إياد عالوي
.. منفذاً"وهو مسؤول بعثي كبري سابق، قيل إنه كان . فإنه كان الشخصية األكثر تعرضاً للكره يف جملس احلكم ،٢٠٠٤نيسان 

عمل يف جهاز صدام االستخباري السري اخلاص الذي يتوىل قمع اخلصوم واملعارضني  "ويداه ملطختان بالدماء.. للعمليات القذرة
وقطع صلته بصدام وانقلب عليه يف السبعينات، ). ضابط سابق كبري حسن االطالع يف املخابرات األمريكية حبسب. (واألعداء

وبعد ذلك، وطلباً للثأر، عمل انطالقاً من لندن وكردستان، وقاد جمموعة متوهلا املخابرات . وحاول العمالء العراقيون أن يغتالوه
. ة معادية لصدام، وقيل إن إحداها كانت تفجري باص مدرسي كان مملوءاً باألطفال، يف هجمات إرهابي"الوفاق"األمريكية وتدعى 

. وكان يبدو يف الظاهر أن مبعوث األمم املتحدة وزير اخلارجية اجلزائري السابق األخضر اإلبراهيمي هو الذي اختاره رئيساً للوزراء
  .ولكن سلطة االحتالل هي اليت اختارته يف الواقع

يف البداية، اقترح اجلنرال . كية حول اجليش العراقي مل تكن أقل رعونة، ولكنها كانت أيضاً يف النهاية أشد خطورةالسياسة األمري
وكانت تستطيع القيام . غارنر حتويل تلك الوحدات العسكرية العراقية، اليت كانت ما تزال قائمة بعد الغزو، إىل كتائب عمل

. وكانت تلك فكرة معقولة، ولعلها كانت ستنجح يف التطبيق. فع هلا أجوراً لقاء عملهابأعمال الصيانة الضرورية والطارئة، وتد
ولكن بديل غارنر، بول برمير قلب هذه السياسة رأساً على عقب، وقام بتسريح مئات اآلالف من اجلنود، وأرسلهم إىل بيوم، 
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. حنرف كثريون منهم إىل اجلرمية، بدافع اليأس أو الطمعوا. متجهمني، وجياعاً، ومفلسني، ولكن مسح هلم بأن حيتفظوا بأسلحتهم
كانت هذه . ودفع اجليش األمريكي مثن سياسة برمير بالدم. وآخرون أصبحوا القبضة املسلحة للحركة الوطنية املعادية لألمريكيني

ويف مواجهة . أيضاً يف ذلك الوقتبوشر بتنفيذه ) على األقل بالنسبة إىل مستقبل العراق(السياسة سيئة، ولكن ما هو أسوأ بكثري 
االنتقادات حول ازدياد عدد اإلصابات األمريكية، اليت فاقت األلف قتيل ورمبا وصلت إىل عشرة آالف جريح، قررت السلطات 

قيني يف حماربة العرا "العراقيني املدجنني"وكان اهلدف هو استخدام . األمريكية إعادة بناء القوات العراقية العسكرية واألمنية
  ".اجلاحمني"

كثري من العراقيني يعتقدون أن الدافع احلقيقي للغزو األمريكي مل يكن اخلوف من اخلطر العراقي على أمريكا، بل كان الطمع يف 
واحلقيقة هي أن احلصول على نفط الشرق األوسط بشروط مقبولة، كان دائماً يصنف بوصفه واحداً من ثالثة أو أربعة . نفطه

ومن املؤكد أن السعي إىل ذلك . توختها اإلدارات األمريكية الدميقراطية واجلمهورية معاً طوال نصف القرن املاضي أهداف أساسية
وسواء كانت أو مل تكن السيطرة على اإلنتاج العراقي هي السبب الرئيسي للغزو، فما ال ميكن إنكاره . اهلدف سيتواصل ويستمر

 - أو باالقتصاد الغريب -ولذلك، كل معين بالعراق . لعب دوراً أساسياً يف تشكيل العراقهو أن السياسة األمريكية حول النفط ست
  .حيتاج أن يدرك بالضبط ما هو كنه هذا املوضوع الذي هو على احملك هنا

د تقريباً أن ، يصبح من املؤك"سياسة النفط اخلام"انطالقاً من جتارم الطويلة مع املستغلني األجانب، ومن ذكريام القريبة عن 
. ومن هنا، فإن ما حيدث للنفط يترك تأثرياً بارزاً على األمن يف العراق. بعداء ال ينتهي "االمربيالية النفطية"العراقيني سريدون على 

، بالنسبة إىل "اإلسرائيليون"واآلن فإن اهلجمات على خطوط األنابيب ومنشآت أخرى تؤشر االستعداد العراقي الستخدام ما مساه 
  .أي االستعداد لتقويض املعبد بدالً من خسارته للعدو: "اخليار الشمشوين"ـأنفسهم، ب

ولو كانت سلطات االحتالل وعت جيداً . السياسة العسكرية يف العراق هي أيضاً تعيد إىل الذهن ما حدث يف الثورة األمريكية
اجلنود واملدنيون . دروس تارخيها األمريكي، لعلمت أن وجود القوات الربيطانية يف بوسطن هو الشرارة اليت أشعلت الثورة األمريكية

وكان من احملتوم، أن . وضعت قوات أمريكية يف املدن العراقية، ٢٠٠٤لطات االحتالل، إىل صيف هم جريان سيئون، ولكن س
واخلوف، وأن تؤدي كلها . تتراكم احلوادث الصغرية، وسوء الفهم الناشئ من عدم قدرة الطرفني على أن يتكلم أحدمها بلغة اآلخر

وحىت لو مل تستأنف . وسحبت إىل حد كبري قواا من املدن إىل قواعد ريفية وأخرياً، القيادة العليا أدركت اخلطر. إىل انتشار العداء
وتلك القواعد . تشرين األول، فإن ذلك مل يكن ليكون إالّ جمرد حل جزئي للمشكلة/ أيلول وأكتوبر/ اهلجوم ضد املدن يف سبتمرب

ىل اخلطر كنوزاً حضارية ال تقدر بثمن أو دمرا أقيمت فوق أو جبوار مواقع أثرية عراقية يف كثري من األحيان، وبذلك عرضت إ
  .بالفعل

وفضالً عن ذلك، فإن العراقيني، يف ذاكرم األقرب، ينظرون إىل تلك القواعد بوصفها ديدات متس شرفهم الوطين واستقالهلم 
ا مل ختف خططها الرامية إىل وقد أعطتهم أمريكا أسباباً وجيهة عدة تدعوهم إىل هذا االعتقاد، أل. السياسي وأمنهم القومي
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ومن الفوائد اليت قدمتها هلذه السياسة، أا تزيل وضعاً مثرياً . استخدام العراق كقاعدة عسكرية رئيسية يف الشرق األوسط
 ولكن العراقيني، الذين يتذكرون كيف قامت بريطانيا بانسحاب مماثل إىل قواعد. األمريكية -للحساسية من العالقات السعودية 

حكومة الدفاع (، واستخدمتها يف إطاحة حكومة عراقية "االستقالل"نائية يف العراق، واحتفظت ا بعد مرور مدة طويلة على 
، سوف ينظرون إىل القواعد األمريكية، كما نظروا من قبل إىل القواعد )١٩٤١الوطين برئاسة رشيد عايل الكيالين يف سنة 

واألسوأ من ذلك، بعد أن استمعوا إىل ما يعلنه احملافظون اجلدد يف واشنطن، فإن . لى رقامالربيطانية، بوصفها سيوفاً مسلطة ع
  .معاً "اإلسرائيلية"القوميني سريون أن العراق يتحول إىل حمطة متقدمة وقاعدة أمامية للسياستني األمريكية و

والعراقيون . ذلك يف املستقبل حتت أية حكومة منظورةهي اآلن عامل مهم يف السياسة العراقية، وستبقى ك "اإلسرائيلية"السياسة 
. ويساورهم اخلوف باألخص من احلكومة احلالية. بوصفها حمطة كولونيالية غربية أمامية يف الشرق األوسط "إسرائيل"يرون 

لى اإلذعان للمطالب لكي دد العامل العريب وترغمه ع "إسرائيل"ولكنهم، منذ الثالثينات، كانوا يعتقدون أن بريطانيا أوجدت 
وأخرياً، . املكثف يف صنع اسلحة الدمار الشامل وإنتاجها "اإلسرائيلي"ومثل بقية العرب، يتخوف العراقيون من الربنامج . الربيطانية

هذه  .بأنه احتالل وحشي "اإلسرائيليون"فإم يتعاطفون مع الفلسطينيني الذين فقدوا وطنهم، والذين يعيشون اليوم حتت ما يعترف 
. األحداث وما يرى العراقيون أنه اليد اخلفية لالمربيالية الغربية وراءها، تشكل مستودعاً من الغضب واإلحباط والشعور بالعار

لك ويعود السبب جزئياً يف هذه الكراهية العارمة، اليت يبديها العراقيون للواليات املتحدة، إىل أن العراقيني يلقون باملسؤولية يف كل ذ
ويستتبع ذلك أن . العدوانية "اإلسرائيلية"لواليات املتحدة، ويرون أا القوة العسكرية واملالية اليت تدعم ما يعتربونه السياسة على ا

الواليات املتحدة، إذا عقدت مؤمتراً إقليمياً تسوده أجواء اإلنصاف والعدالة للتباحث يف املظامل، والسعي إىل التوصل إىل حلول يف 
  .اجلرح املتقيح، فإن تأثريات ذلك يف العراق ستكون درامية ومثريةمعاجلة هذا 

، إذا استخدمنا العبارة اليت يكررها "مواصلة السري على النهج نفسه"و. أن تبقى أو أن ترحل: لدى أمريكا اليوم خياران يف العراق
واصل حماولتها إحالل األمن بالقتال ضد أمريكا ت. جورج بوش، هو اخليار الذي تراهن عليه إدارته، وأنا أكتب هذه السطور

معظم  "توجيه"وهي تتوىل . املتمردين، وتواصل سيطرا على صناعة النفط والقطاعات الرئيسية األخرى يف االقتصاد العراقي
. قتصادتقوم هي بتعيينهم، والشركات األمريكية تواصل هيمنتها على اال "مفتشني عامني"اجلوانب األخرى يف احلكومة من خالل 

ال ميكن أن يكون إالّ تدبرياً مؤقتاً، ألن أمريكا ستضطر يف آخر املطاف إىل  "مواصلة السري على النهج نفسه"يف أحسن األحوال، 
ولكن أثناء الفترة اليت ستبقى فيها، رمبا حىت السنوات اخلمس املقبلة، فإنين أمخن أن ثالثني أو أربعني ألفاً أخرين من . الرحيل

. سيموتون أو يقتلون، بينما ستخسر القوات املسلحة األمريكية رمبا مخسة آالف قتيل وعشرين ألف مصاب جبروح بليغة العراقيني
  .تأمل ما تعنيه هذه األرقام. أما الكلفة النقدية فستصل إىل مئات الباليني

. "الفتنمة"أحدمها ميكن أن يسمى . البديل، الرحيل عن العراق، ليس سياسة واحدة، ولكنه يعرض نوعني خمتلفني متاماً من السلوك
ومبا أن أياً منهما مل يكن موجوداً . يف فيتنام، سعت أمريكا إىل تسليم احلرب إىل حكومة اجلنوب وجيشه، ومل يدم أي منهما طويالً

وكما كنت قد . م، كان البد من إقامة حكومة وجيش لكي حتصل أمريكا على خيار تنفيذ هذه السياسةيف عراق ما بعد صدا
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وأفضل ما ميكن أن تكسبه . كتبت؛ فإن عدداً قليالً فقط من املراقبني يعتقدون أن أياً منهما سيبقى قائماً بعد االنسحاب األمريكي
واألسوأ، يف حالة وقوع ايار سريع، . لى ورقة تني لكي تغطي اهلزميةأمريكا إذا امتدت العملية عدة سنوات، هو احلصول ع

  .سيكون انسحاباً ذليالً جملالً باخلزي والعار، كما حدث يف فيتنام

الوقت رصيد خمرب، وكلما استغرق . ، النوع الثاين من السلوك، ينطوي على االختيار وليس االضطرار"للخروج"الشكل األفضل 
واخلطوات اليت يتطلبها تنفيذ هذه السياسة ال حتتاج أن تكون درامية . قتاً أطول، أصبح ذلك االختيار أصعبتأجيل االختيار و

وينبغي على أمريكا أن . وعلى هذا النحو، ميكن للخطوات األوىل أن تكون لفظية ليس غري. ومثرية، ولكن العملية حتتاج إىل التأكيد
ويل، أا ستتخلى عن إغالقها لالقتصاد العراقي، وستتوقف عن إنفاق اإليرادات العراقية كما تعلن أوالً، بطريقة واضحة ال تقبل التأ

وإذا أمكن أن توجد إدارة . وى وتشاء، وستسمح لإلنتاج العراقي من النفط أن تتحكم فيه قوى السوق وليس االحتكار األمريكي
ودعا إىل  "انتصر" اجلزائر، عندما اعترف أن التمرد اجلزائري قد أمريكية متتلك من الشجاعة ما امتلكه اجلنرال شارل ديغول يف

عند ذاك، وعند . ، ويف مجيع حروب العصابات األخرى)يف اجلزائر(، فإن القتال سيخمد بسرعة كما مخد هناك "سالم الشجعان"
قوة متعددة . ليس إىل جيشويف هذه الفترة، سيحتاج العراق إىل قوة شرطة ولكن . ذاك فقط، تصبح االنتخابات ذات معىن

اجلنسيات للمحافظة على السالم تابعة لألمم املتحدة ستكون أسهل وأرخص وأسلم من انشاء جيش عراقي، كان يف املاضي قد 
  .دمر اخلطوات حنو جمتمع مدين، ومن احملتمل أنه سيفعل ذلك جمدداً، ومن احملتمل أنه سيمهد الطريق بالفعل لصدام حسني آخر

  انتهى

 


