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احلرب القذرة النظيفة: حرب اخلليج
  ٣/١٠/٢٠٠٤-اجلزيرة نت 

  خدمة كمربدج بوك ريفيو

وإىل أي مدى كانت  -كما ردد املسؤولون الغربيون-إىل أي مدى كانت حرب اخلليج نظيفة 

حقاً قذرة وبالغة األضرار على املنطقة؟ هذا هو السؤال الذي يؤرق الكاتبة الفرنسية كرستني عبد 

لقيم جند انعكاساً لطابع املفارقة ومن العنوان الذي اختارته لبحثها ا. الكرمي ديالن يف هذا الكتاب

املالزم حلرب اخلليج الثانية اليت شنتها قوى التحالف الدويل ضد العراق دف معلن هو حترير 

  .الكويت

غالف الكتاب

  احلرب القذرة النظيفة: حرب اخلليج:اسم الكتاب -

  كرستني عبد الكرمي ديالن   :املؤلفة -

  ٢٢١: عدد الصفحات -

  ٢٠٠١وىل األ:الطبعة -

باريس -يل شارش ميدي إيدتري  :الناشر -

قامت على استراتيجية التصويب العسكري الدقيق عرب " نظيفة"فمن جهة كانت هذه احلرب حربا 

على  استخدام أجنع أدوات التسلح اإللكتروين الذكي مع جتنب االحتكاك العسكري املباشر

ولكنها من جهة . مية متقابلة على أرض امليدانالطريقة التقليدية املعروفة حيث تتقاتل جيوش نظا

كانت حربا قذرة بأمت معىن الكلمة استعملت فيها أخطر أنواع األسلحة وأكثرها فتكا أخرى 



التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٧من ٣                                        ٢٠١١-الثاينكانون 

، وهي أسلحة مل يشهد هلا مثيل يف احلروب اإلقليمية والدولية بالبشر والبيئة وكل الكائنات احلية

  .السابقة

ختبار فاعلية آخر منتجات اآللة العسكرية الغربية على وجه كانت هذه احلرب حقل جتارب حية ال

العموم واألمريكية منها على وجه اخلصوص، ومل تكن مادا االختبارية جيش العراق فحسب بل 

  .وشعب العراق أيضاً

أو باألحرى سوقت -كما تذكر الكاتبة على املنوال الذي قدمت فيه " نظيفة"هذه احلرب كانت 

م العاملي عرب الشبكات الفضائية ومؤسسات اإلعالم اخلاضعة يف غالبيتها للهيمنة للرأي العا -فيه

ألا متثل نوعا جديدا وغري مسبوق يف احلروب " نظيفة"وهي إىل جانب ذلك تعترب . األمريكية

اعتمدت بدرجة أوىل على جيوش وترسانة تسلح مسيت بالذكية تستهدف القيام بعمليات جراحية 

رب ضرب عمق العدو مع جتنب أكثر ما ميكن من اخلسائر البشرية يف صفوف سريعة وناجعة ع

لن "هذه احلالة كان خلصها جورج بوش الرئيس األمريكي األسبق بقولته املعروفة . القوة املهامجة

ومن هذه الزاوية كانت قولته إىل حد ما صحيحة حيث إن قوى التحالف ". تكون فيتنام جديدة

نفيذ عملية واسعة من االنتشار العسكري ذا احلجم اهلائل منذ احلرب العاملية الدويل مل يسبق هلا ت

قتيال من  ١٩٢فهذه القوات مل تفقد يف هذه احلرب سوى . الثانية دون تكبد خسائر بشرية تذكر

  .أمريكيا ال غري ١٤٨بينهم 

عامة، كانت ولكن هذه احلرب على الوجه اآلخر من املشهد أي من جهة العراق ودول املنطقة 

جحيما مشتعال التهم األخضر واليابس وخلف وراءه من البشاعات والكوارث اليت ستظل األجيال 

القادمة ولقرون متتالية تعاين من آثارها املكلفة اليت المست البيئة وأرواح البشر وسالمتهم 

  . اجلسدية
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الغزو العراقي للكويت  أي بعد ثالثة أشهر من ١٩٩٠تشرين األول/ يف يوم الثالثني من أكتوبر

بدأت تتشكل معامل اخلطة العسكرية األمريكية كما صاغها جنراالن شرسان مها شوارزكوف 

وكولن باول، خطة تقوم يف مرحلتها األوىل على حرب جوية ملدة أربعة أسابيع متتالية مث يليها 

 وضع هذه اخلطة وفعال مت. هجوم بري بعد كسر شوكة اجليش املعادي وتعطيل فاعليته القتالية

يف الساعة الثالثة صباحا حتت الفتة  ١٩٩١كانون الثاين / يناير ١٧موضع التنفيذ امليداين يوم 

عاصفة الصحراء اليت انطلقت بإطالق مائة صاروخ توماهوك من البحرية األمريكية الراسية يف مياه 

ت الطاقة الكهربائية من حمطا% ٩٠مت تدمري ومنذ الساعات األوىل من القصف اجلوي . اخلليج

، كما تعرضت أغلب وأربع حمطات كربى لضخ املياه من جمموع سبع حمطات ميتلكها العراق

مواقع النفط وخمازن الوقود إىل جانب مراكز التموين الغذائي واملواقع املدنية من مساكن ومدارس 

  .ومستشفيات ومراكز اتصال ومساجد وكنائس إىل عمليات قصف مسترسل

ب خلصتها املؤلفة مبقولة احلرب اإللكترونية اليت قادها ضباط العمليات اخلاصة مستهدفني هذه احلر

واستعمال فن اخلديعة اإللكترونية ملغالطة تعطيل شبكات االتصال اإللكتروين للجيش العراقي

لقد نفذت طائرات التحالف ما يزيد عن  .سالح اجلو العراقي وإصابة األهداف بدقة ودون خماطر

يوما من القتال حسب التقرير الرمسي الذي قدمته وزارة  ٤٣ألف طلعة جوية على امتداد  ١٠٠

كانت حصة القوات األمريكية منها  ١٩٩٢نيسان / الدفاع األمريكية للكونغرس يف شهر أبريل

ومت إنزال ما . ألف عملية وما تبقى منها كانت يف غالبها من نصيب الربيطانيني والفرنسيني ٥٦

ألف طن يف األسبوع  ١٦طنا من القنابل على امتداد ستة أسابيع متتالية أي مبعدل  ٩٥يزيد عن

وهو رقم يزيد كثريا عن جمموع كمية القنابل اليت مت قصفها على أملانيا واألراضي اخلاضعة لسيطرة 

  .اجليش األملاين يف احلرب العاملية الثانية

ستخدم يف جنح الظالم دورا أساسيا يف إعطاء وقد لعب القصف اجلوي املوجه بأشعة الليزر وامل

ولكي يتسىن هلذه القوات كسب . سبق هائل جليوش احللفاء على حساب اآللة العسكرية العراقية
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حمطة رصد جوي  ١٨دمرت القوات األمريكية السيادة على اجلو وجتميد فاعلية العدو فقد 

من مرابض سالح اجلو اليت  ٦٥٠إىل  ٦٠٠من الطرقات وما بني  ٥٠استراتيجية ودمرت 

  .حيتوى كل واحد منها على طائرة على األقل

سواء يف  مت استخدام قنابل النابامل ضد اجليش العراقيويف عملية خرق واضح لالتفاقيات الدولية 

نادق األرضية علما بأن هذا النوع من األسلحة الفتاكة مل يتم استخدامه منذ حرب الثكنات أو اخل

كما أن القنابل االنشطارية القاتلة واحملظورة دوليا واليت استخدمت للمرة األوىل يف حرب .. فيتنام

 وتعقيدا إذ أصبح مبقدور كل واحد" تطورا"فيتنام مت استعماهلا هذه املرة ضد العراق بشكل أكثر 

لقد . منها االنقسام إىل مئات من القنابل الصغرية وإحداث آالف االنفجارات عند مالمسة اجلو

وقتل ما ال يقل  ضد السكان املدنيني العراقينيألفا من هذه القنابل  ٨٠ألفا و ٦٠استخدم ما بني 

ويت ألف شخص نقال عن السلطات العسكرية األمريكية نفسها يف الطريق الرابط بني الك ٢٥عن 

ومدينة البصرة جنويب العراق إذ مت قصف ما مسي بطريق املوت الرابط بني جنويب العراق والكويت 

كلم تقريبا  ١١يف الوقت الذي كان مير به سرب من العربات العسكرية واملدنية ميتد على مساحة 

  .رغم اإلعالن الرمسي عن وقف إطالق النار من طرف القوات األمريكية

ابل اخلانقة للتنفس اليت تعد عالمة بارزة على التجديد العسكري الذي أدخلته وإىل جانب القن

اإلدارة األمريكية ضمن ترسانتها التسلحية مت استخدام القنابل املوجهة بالليزر الختراق املخابئ 

. مترا أرضيا ٢٥قنابل تصل قدرا على النفاذ إىل حدود األرضية احلصينة للجيش العراقي وهي 

هذه املعركة بامتياز وهي طائرة " بطل"األمريكية الصنع كانت  A10لكاتبة هنا أن طائرة وتذكر ا

مستوحاة من حرب فيتنام، ولكنها منذ ذلك الوقت  ١٩٧٢دخلت طور االستعمال منذ سنة 

  .أدخلت عليها تطويرات هائلة إىل أن اكتملت نسختها اجلديدة قبل حرب اخلليج

احلرب النظيفة تتوارى يف التراب ليحل حملها مشهد احلرب  بدأت صورة ١٩٩١منذ أواخر سنة 

دفن "املدمرة والقذرة وكان ذلك منذ أن نشرت جريدة غارديان الربيطانية مقاال حتت عنوان 
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ومن الوقائع . ١٩٩١أيلول / يف شهر سبتمرب "جنود عراقيني وهم أحياء نقال عن ضباط أمريكيني

 ٢٣نتشار ثالث وحدات خاصة من اجليش األمريكي يومي املذهلة اليت يذكرها الكتاب عملية ا

مزودة بصائدات أبرام اليت تطري على ارتفاع منخفض بغاية ضرب  ١٩٩١شباط / فرباير ٢٤و

ألف جندي  ٨٠اخلط الدفاعي العراقي املتمركز يف احلدود العراقية الكويتية البالغ عدد أفراده حنو 

العدد األكرب من هؤالء حتت الركام األرضي بسبب وفاة وكانت نتيجة هذه العملية . تقريبا

  .االختناق واإلصابات اجلسدية البالغة بعد قصف خمابئهم وتدمري حتصينام األرضية

فهذه املعطيات كما تذكر الكاتبة مل تكن سرا حمجوبا بل تناقلته العديد من وسائل اإلعالم مبا يف 

كيتني فضال عن شهادات موثقة صرح ا األمري واشنطن بوست وهريال تربيونذلك صحيفتا 

فقد صرح العقيد بانتوين مارينو قائد الوحدة الثانية من اجليش . بعض القادة العسكريني األمريكان

وأضاف بأنه قد رأى العديد من ، "من احملتمل أن نكون قد قتلنا آالف اجلنود العراقيني"األمريكي 

وهذه العملية من وجهة نظر . ي تتململ حتت الترابأذرع اجلنود العراقيني املاسكة بالسالح وه

هذا العقيد األمريكي قد تبدو قاسية ومقذعة ولكنها كانت ضرورية ومشروعة من وجهة متطلبات 

  . حماربة العدو وردعه

واخلالصة أن هذه احلرب اليت أريد هلا أن تضع حدا لالحتالل العراقي للكويت كانت حصيلتها ما 

حسب اإلحصائيات الرمسية العراقية  ف قتيل من اجلنود واملدنيني العراقينيمائيت ألال يقل عن 

التدمري اهلائل واملخطط للبنية التحتية لبلد كان يعد من أكثر دول املنطقة املتواضعة إىل جانب 

كما تسميها الكاتبة كانت فريدة من نوعها يف عامل " اإلقليمية الدولية"فهذه احلرب  .تطورا

استنادا إىل تقومي  طاقتها التدمريية بلغت أربعة أضعاف قنبلة هريوشيماثة علما بأن احلروب احلدي

  . اخلرباء العسكريني

بأعراض مرض هذه املعطيات الدامغة اليت كشف عنها هذا الكتاب التوثيقي تفكك ألغاز ما مسي 

من  اخلليج اليت اجتاحت أجسام آالف من جنود قوات التحالف على شاكلة أصناف خمتلفة
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السرطان وأمراض رئوية وضعف الذاكرة واضطراب السلوك واإلخالل العصبية إىل جانب أعراض 

ورغم ما يبديه قادة السياسة واجليوش  .فقدان التغذية اليت بدت على مواليد جنود التحالف

الغربيني من تكتم شديد بشأن هذا املوضوع وجتنب اخلوض فيه إال إن آثار اجلرمية تبدو صارخة 

اضحة إىل احلد الذي ال ميكن إخفاؤه، أي جرمية استعمال األسلحة احملرمة دوليا مبا يف ذلك وف

. األسلحة الكيماوية والنووية واإلشعاعات السامة واليورانيوم املنضب وغريه


