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  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

  

  مقدمة العدد
في اطار الفهم االستراتيجي للسياسة االمريكية على مستوى العالم الذي تم تناوله في العدد االول، وفي اطار 

لذي تم التركيز عليه في العدد الثاني بقسميه، الفهم االستراتيجي لهذه السياسة في منطقة الشرق االوسط وا

  .طارين السابقينحتالل العراق؟ لكي نفهم هذا االحتالل من خالل اإلإلماذا : ن دور السؤال التالييأتي اآل

 من خالل مقاالت الكاتب االستراتيجي عبد اهللا وهوالقسم االول من العدد الثالثوهذا ما يطرحه هذا العدد 

  :تينالنفيسي في سلسل

عنوان ترتيب ، والثانية تحت المحصول االستراتيجي للحرب االمريكية على العراقاالولى تحت عنوان 

  .حتالل العراقإوراق أ

هذه المقاالت من الكتابات الممتازة في هذا المجال والغنية بالمعلومات االستراتيجية، وعبد اهللا النفيسي كاتب 

كا وبريطانيا وفي المنطقة العربية، ويظهر في بعض الفضائيات مريأنشط وهو يدرس في جامعات عديدة في 

العربية، وله عدة مؤلفات منها حول الشيعة في العراق، وحول الحركات االسالمية، وحول عالقات االسالم 

  . بالغرب، وكان االمين العام السابق للجان المقاومة الشعبية للتطبيع مع الكيان الصهيوني
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  ) ١(محصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق ال
 )النفيسي عبد اهللا. د(

 30/11/2002 :التاريخ
 

على حرب العراق حتى لو التزم بكل قرارات األمم المتحدة وحتى لو انتهت  يبدو أن االدارة االمريكية عازمة

 Grand Strategy  استراتيجيتها العليابتبرئة العراق، ذلك ألن االدارة االمريكية تتحرك وفق مهمة المفتشين

فهي استراتيجية تنسحب على  :في المنطقة وهي استراتيجية أوسع بكثير من تحاريشها السياسية مع العراق

وعالقات االمريكان مع االوروبيين ولكن  السعودية وايران ومصر وسوريا واسرائيل واالقتصاد االمريكي

  .االمريكان ـ هو العراق ريحاتالبوابة لكل ذلك ـ كما يبدو من تص

بالتهديد للعراق حين قالت بأن الواليات المتحدة سوف  كوند اليسارايس صرحت منذ ايام تصريحا ملغوما �

ذلك ان الواليات المتحدة سوف تدك العراق دكا وتدمر البنية عليه معنى  تتكفل باعمار العراق بعد الحرب

رباء ـ خطوط اتصال ـ مستودعات مؤنة ـ شبكات مياه ـ جسور ـ طرق ـ محطات كه) التحتية فيه

البري ويتم  وبعد ذلك تشيع الفوضى فيه وتحت ستار هذه الفوضى يبدأ التدخل العسكري) نفطية وغيره منشآت

من يدفع فاتورة . يتقاطع معه تنصيب كرزاي عراقي وإقامة نظام جديد كلية يلتزم بالتوجيه األمريكي وال

على دول مجلس التعاون الخليجي خاصة  اق؟ أظن ان الواليات المتحدة سوف تضغطإعادة إعمار العر

كرزاي العراق المرتقب لترسية عقود االعمار لصالح  بذلك وسوف تضغط علىالكويت والسعودية للقيام 

سندفعها لتستقر في جيوب ) في الكويت والسعودية(ة، نحن سخية للغاي الشركات األمريكية وستكون عقودا

 اعمال تجارية(الصحافة البريطانية تشير الى تورط بعض المسؤولين األمريكان، في مريكان وقد بدأتاال

مقالة ألندرو جامبل  ١٥/٩/٢٠٠٢لقد نشرت اإلندبندنت اللندنية في . على هامش الحرب على العراق) خاصة

يؤكد فيه جامبل ان » لحاشية بوش غنائم الحرب» (Fortunes of War await Bush's Circle) بعنوان

 االستفادة من تجربته مع العراق في ١٩٩١الحرب  كان حريصا بعد انتهاء) نائب الرئيس االمريكي(تشيني 

النفطية  Halliburton العمل الحكومي وترأس شركة هاليبرتون لقد ترك. تكديس ثروته من خير العراق

  اتفاقية النفط مقابل الغذاء مع الحكومة١٩٩٨وعندما عقدت األمم المتحدة ) الرئيس والية(ومقرها تكساس 

من الحكومة  العراقية كان تشيني يتزاحم مع غيره من رجال االعمال االمريكان لكي تظفر شركته بعقد

 وحسب االندبندت ١٩٩١ .االمريكية بأوامره العراقية لتحديث المنشآت النفطية العراقية التي قصفتها الطائرات

  . مليون دوالر دخلت في حسابه٢٤بقيمة  من الحكومة العراقيةفقد ظفر تشيني بعقدين 
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  )٢(المحصول اإلستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 
 )النفيسي عبد اهللا. د (

 02/12/2002 :التاريخ
 

 السياسة االستراتيجية األمريكية فسوف تنتقلمن تنصيب كرزاي عراقي  لو غزا األمريكان العراق وتمكنوا

  وستصبح األخيرة العاصمة المحظية بالعناية األمريكية والتركيزالكويت إلى بغداد في شمال الخليج من

 االستراتيجية األمريكية العليا وسوف يتراجع موقع الكويت تماما وأهميته في Strategic Focus االستراتيجي

Grant Strategy  الكويت ضغوطا متصاعدة إللغاء ديون الكويت على  األمريكان علىبل سوف يمارس ال

 وسوف يجتهد األمريكان في لي الكويتية التي يدفعها حاليا العراق، العراق وإلغاء وإيقاف عملية التعويضات

البداية  والسعودية للمساهمة الكبيرة في إعادة إعمار العراق جراء حرب لم توافقا عليها منذ ذراع الكويت

اإلنفاق العام في كلتا  سوف ينعكس ذلك االلتزام المالي من طرف السعودية والكويت إلعمار العراق علىو

ذلك من إخالل بالسلم االجتماعي النسبي الذي  الدولتين وربما ترتفع معدالت البطالة في الدولتين وما يرافق

  .تتمتع به الدولتان حاليا

العسكرية األمريكية  مريكية في أفغانستان السنة الفارطة وبين العمليةالشبه بين العملية العسكرية األ وجه �

جهة أن األمريكان ربما يحسمون الوضع  المرتقبة في العراق قائم من جهة عدم تكافؤ الطرفين عسكريا ومن

ري يغرقون في المتاهة السياسية التي ستعقب العمل العسك العمليتين سوفالعسكري لفترة طويلة غير أنهم في 

 Political التيه السياسي: أفغانستان وما سيحدث حتما لألمريكان في العراق وهذا ما يحدث اآلن في

Wilderness. العراق ال يقل وعورة  وإذا كانت أفغانستان وعرة جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا وسياسيا فإن

غانية وتحمل في ثناياها محيطا تدميريا األفالوعورة  إطالقا ال بل إن الوعورة العراقية ـ تقنيا ـ متقدمة على

  .األفغانية والوضع ال يسمح بالتفصيل في هذه الجزئية استراتيجيا أوسع من صاحبتها

 السياسية الكافية والناضجة في الشؤون العراقية كتلك التي لدى االنجليز، ليس لدى األمريكان الخبرة �

 1958  تموز١٤ وامتد وجودهم في بغداد إلى فجر ١٩١٧  ووصلوا إلى بغداد١٩١٤احتلوا البصرة  فاالنجليز

عرش العراق وجاؤوا به  وتعاطوا الشأن العراقي أكثر من أربعين عاما وهم الذين نصبوا فيصل األول على

، ومع تواضع ١٩١٧ مارس ١١بغداد  من الحجاز وذلك لنزع فتيل الصراع الداخلي بعد خروج األتراك من

 النخبة السياسية العراقية معجونة بالعالقة مع االنجليز  في الشأن العراقي وكونخبرة األمريكان السياسية

British Oriented األمريكان في اللج العراقي سوف يغرق.  
 
  

  

 أتى هذا المقال من بوابة العرب
   

  
  

 



 التحدي الصهيوين           )   ١-٣(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 

                    مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٦١ من ٥                                             ٢٠٠٤ - آذار

  ]٣[المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 
 )النفيسي عبد اهللا. د (

 17/12/2002 :التاريخ
 

ـ كليا ـ أظن أنهم سوف يلغون قرار الحرب على العراق ألسباب كثيرة  لو كان الملف العراقي بيد اإلنجليز

فلدى  التاريخية في الشؤون العراقية ربما تؤهلهم لتوظيفها باتجاه حل سياسي شامل لألزمة، منها أن خبرتهم

سياسيون، عسكريون، تجار،  أحزاب، مفكرون،(عراق اإلنجليز اتصاالت قديمة وواسعة بالنخبة السياسية في ال

واالستخباراتية في مكتبة وزارة الخارجية  ونظرا لذلك سنالحظ أن تقاريرهم السياسية) تكنوقراط، أقليات

معلوماتية وتحليلية تأخذ طريقها إلى العقل العام للنخبة السياسية العراقية  تحتضن قاعدةالبريطانية عن العراق 

 . التقارير األمريكية النيئةتفوق بسرعة

 ربما تعطي اإلنجليز اإلنجليز وحزب البعث الحاكم في بغداد أضف إلى ذلك فإن العالقات التاريخية بين

المستمر بالعراق وجنوحهم لالثارة » االعالمي«المثمر لوال تحريش األمريكان  فرصة للتدخل السياسي

اإلنجليز قد  فوق ذلك فإن. المنظور الصهيوني للشأن العراقيوارتباطهم المستمر والمؤكد يوميا ب السياسية

نجاحات أبعدت المنطقة عن  أتقنوا فنا سياسيا مارسوه في العراق والخليج وقد أثمر في معظم الحاالت

إلى تغيير ) تدريجيا(يؤدي ) ضمن النظام(تغيير   أي»ثورة داخل القصر«التغييرات الدراماتيكية وهذا الفن هو 

 ١٩٥١و) رشيد عالي الكيالني (١٩٤١و) بكر صدقي (١٩٣٦العراق  فعل اإلنجليز ذلك في. النظامفي نهج 

 اإلنجليز ذلك في ثالث دول خليجية خالل الستينيات والسبعينيات ونجحوا في الحاالت وفعل) نوري السعيد(

 ١٩٥٩لعراق ا سفير بريطانيا في Humphrey Trevelyan ومن يقرأ مذكرات همفري تريفليان. الثالث

الرئيسة التي نزعت فتيل المطالبة  والعالقات الشخصية التي نشأت بينه وعبد الكريم قاسم كانت من العوامل

ـ نحو بناء العراق في الداخل لتشكيل محور عربي   وتوجيه قاسم ـ بدعم بريطاني١٩٦١العراقية بالكويت 

  .جديد منافس لعبدالناصر

يفسر حرص  ، هذا ماى العراق قد يم جدا وفي ظني أنه ما زال قائماالتنافس األنجلو ـ أمريكي عل �

إذ لو فعلوا ذلك ألكل اإلنجليز من  األمريكان الشديد على أال يعطوا اإلنجليز الدور الرائد في الملف العراقي

أن لدى األمريكان المخيف في الموضوع . لألمريكان فوقهم ومن تحت أرجلهم في العراق ولتركوا الفتات

، بينما سنالحظ أن اإلنجليز لديهم الخبرة الكافية في الشؤون العراقية العضالت وليس لديهم الخبرة السياسية

بين  هذه المعادلة الحرجة. وهي خبرة محل تقدير لدى األمريكان لكن ال أظن أنها محل ثقتهم السياسية فقط ـ

العمل العسكري األنجلو ـ  ما في حال تصاعداألمريكان واإلنجليز سيكون لها األثر على مستقبل العراق حت

  .أمريكي ضد العراق
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  )٤(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 
 )فهد النفيسي عبد اهللا. د (

 19/12/2002 :التاريخ
 

هذه الزوبعة التي . في المشهد الخليجياالنشغال بالمتغيرات واهمال الثوابت  ليس من الكياسة وال الفطنة

ظالل من  خطاب الرئيس العراقي مؤخراً تندرج في خانة المتغيرات من حيث انها ألمحت من بعيد الى اثارها

المشهد وهو المرامات  لكن االهم في هذا السياق هو الثابت الحاصل فياالعتذار وان كانت باهتة، 

 .راقيواالستهدافات االمريكية في الملف الع

 المشهد الخليجي ليس ـ بالقطع ـ خطاب الرئيس العراقي بل المحور هو هذه االزمة فمحور التطور في

). جورج دبليو بوش) والواليات المتحدة ممثلة برئيسها) هانز بليكس(المرتقبة المنتظرة بين االمم المتحدة 

ور على دليل مادي واحد يفيد بأن العراق العث فاالول يؤكد انه حتى هذه اللحظة لم يتمكن فريق المفتشين من

بالرغم من التسهيالت الكبيرة التي يتمتع بها الفريق والصالحيات شبه  ينشط في انتاج اسلحة التدمير الشامل

 تفتيش اي مكان في العراق في اي وقت وبطريقة مباشرة الى درجة انهم ـ اي المفتشين ـ المطلقة في

العراقي ومع ذلك وحسب  ادة العراقية قد فتشوا حتى الغرف الخاصة بعائلة الرئيسوامعاناً باذالل العراق والقي

الرئيس االمريكي ـ فهو ما لبث يصر  اما الثاني ـ. بليكس لم يعثروا حتى االن على شيء يدين العراق

ة في استخبارية تفيد بأن في العراق مواقع تعكس انشطة عراقي ويؤكد بأن لدى الواليات المتحدة معلومات

الشامل وانه مهما قال المفتشون حول هذا الموضوع فإن الواليات المتحدة مقتنعة  مجال انتاج اسلحة الدمار

بوش ـ قادرة  العراق ينتج اسلحة دمار شامل وانه اذا لم يتوقف عن ذلك فإن الواليات المتحدة ـ حسب بأن

بأنه يتمنى على الواليات المتحدة   بالقوليرد بليكس على ذلك. على اجبار العراق بالقوة بالتوقف عن ذلك

التفتيش الذهاب الى المواقع التي يقصدها االمريكان وذلك للتحقق  تزويده بأدلتها االستخبارية لكي يوعز لفريق

 الشيء المريب هذا الصمت االمريكي وهذا التمنع. االمريكان ودقتها حول هذا االمر من صحة معلومات

ستباشر بضرب العراق ليس  يفيد ويؤكد ما ذهبنا اليه من ان الواليات المتحدةيكس ما االمريكي للتعاون مع بل

النظام والرحيل عن العراق بل الهدف اكبر من  لنشاطه في مجال انتاج اسلحة الدمار الشامل وليس فقط لتغيير

مباشر وبذلك تكتمل النفط العراقية واخضاعها لالحتالل االمريكي ال ذلك بكثير وهو المباشرة بعسكرة حقول

 من خالل الوجود العسكري االمريكي في(المباشرة على نفط العراق والخليج وقزوين  السيطرة االمريكية

العسكرة المباشرة لحقول   وعندما تكتمل هذه السيطرة وهذه).االفغان والجمهوريات االسالمية المحاذية لالفغان

العالم العربي والخليج وآسيا الوسطى حسب  يمي والفرعي فيصياغة النظام االقلالنفط سيشرع االمريكان في 

  .االسرائيلي مقتضيات ومطالب االقتصاد االمريكي واالمن
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  )٥(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 
 )النفيسي عبد اهللا. د (

 20/12/2002 :التاريخ
 

ابتداء من طبيعة النظام السياسي إلى الصراع : حول كثير من األمور  السياسة الدوليةتتصارع األطراف في

 ال بل إن كثيرا من. فالصراع في السياسة الدولية والتاريخ أمر طبيعي. بحر الشمال حول صيد األسماك في

ريخ تا يقرون بأن الخط الطولي في TOYNBEE المؤرخين ابتداء من ابن خلدون وصوال إلى توينبي

  .هذه واحدة. البشرية هو خط صراع وحرب وليس خط سالم وتعايش

 الوجه الظاهر ).باطنا وجها(و) وجها ظاهرا(الثانية ـ وهو ما يهمنا تحديدا اليوم ـ فهو أن لكل صراع  أما

هو أما الوجه الباطن ف. والتحذير والتهديد هو ما يظهر للناس، عموم الناس، في اإلعالم واإلعالن بالتصريح

وكثير من الصراعات في وجهها الظاهر تبدو ـ لعموم الناس . كله للصراع وهو مناط األمر) الحقيقي(السبب 

في ) واحة البريمي(تتنافسان على حقل نفطي أو مصالح أخرى كما حدث في  ـ صراعا بين دولة وأخرى

 يجية لكن من يقرأ وثائقخلتصور كثير من الناس أن الخالف حول الواحة كان بين دول  السبعينيات إذ

بريطانية وشركات  الخالف ال يحتاج لكثير ذكاء لكي يتبين له أن الخالف أنجلو ـ أمريكي بين شركات نفط

  .نفط أمريكية حول نفط البريمي

ـ ) اإلرهاب(الناس أن الحملة العسكرية األمريكية هناك كانت حملة ضد  في أفغانستان تصور كثير من �

 ـ لكن في واقع األمر أن الخالف ـ في جوهره ـ كان حول مشروع خط أنابيبمريكية األ حسب التسمية

ه قزوين برمت األمريكية تزمع مده الحتكار نففط UNOCAL نفطي يمر عبر أفغانستان كانت شركة يونوكال

ياز إعطاء األمريكان هذ االمت وكانت حكومة طالبان آنذاك ووزير الطاقة فيها السيد احمد جان يعارضان

). تحديدا ماليزا وإندونسيا والخليج(اإلسالمي  ويتحمسان إلعطائه إما للصين أو لشركات نفطية من العالم

طالبان حول هذا األمر أصبح غير مجد تجهزوا لحملتهم العسكرية في  وعندما وجد األمريكان أن الحوار مع

 فتصوير الصراع بين. ومحركا آخر لكن الحادث ـ ربما ـ أعطاهم دافعا ٢٠٠١سبتبمر  ١١األفغان قبل 

تخريج  هو تصوير غير صحيح وهو» اإلرهاب«األمريكان وطالبان على أنه ضد ما يسميه األمريكان 

  .مدار نقاشهم إعالمي ونفسي للحملة األمريكية على األفغان انطلى على عدد كبير من الناس وكان

سنالحظ وجه الشبه إذ يحاول األمريكان  راقلو تم تنزيل هذه المناقشة على موضوع األمريكان والع �

تخليص الشعب العراقي من النظام العراقي وتأسيس نظام  إعالميا تصوير حملتهم على العراق حرصهم على

ديمقراطي يعيش العراقيون في ظله بأمن وسالم ثم يرحل األمريكان ويعيش  ـ حسب المقولة األمريكية ـ

واألمريكان إذا  المسألة أعقد من ذلك بكثير. بات ويخلفون صبيان وبناتالعراق بعدها في تبات ون الناس في

وستكشف ـ كما كشفت في األفغان ـ  وصلوا إلى بغداد فلن يرحلوا منها وستبدأ عملية أكبر من ذلك بكثير

س فما هي العملية؟ وما هي تداعياتها علينا في دول مجل .الوجه الباطن والحقيقي للخالف األمريكي العراقي

   التعاون الخليجي؟

 
  



 التحدي الصهيوين           )   ١-٣(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 

                    مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٦١ من ٨                                             ٢٠٠٤ - آذار

  )٦(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 

 )النفيسي عبد اهللا. د (

 22/12/2002 :التاريخ
 

واخضاعها لالحتالل العسكري االمريكي المباشر هدف جوهري للحرب  عسكرة حقول النفط العراقية

 العراق( السيطرة االمريكية المباشرة على نفوط وباكتمال هذه العسكرة تكتمل حلقة ،االمريكية على العراق

العربية وافغانستان  فالوجود العسكري الضخم في الخليج والجزيرة) والخليج والجزيرة العربية وقزوين

السيطرة االمريكية المباشرة على هذه النفوط  والجمهوريات االسالمية المحاذية لها والحقا في العراق سيضمن

  :على خيارات االمريكان االستراتيجية اذ سيتمكنون من اآلتي اثره الكبير والخطيروسيكون لهذا االمر 

السوفييتي   الذي بدأ منذ منتصف التسعينيات يطمح لكي يحل محل االتحاداالتحاد االوروبي لجم وتحجيم: اوال

االوسط اكثر من نفط الشرق  من حيث كونه منافسا دوليا للواليات المتحدة فاالتحاد االوروبي يعتمد على

نفط الشرق االوسط تعني عمليا سيطرتهم على  فسيطرة االمريكان علىاعتماد االمريكان عليه حاليا ولذلك 

  .اليابان وربما الصين كابوس االمريكان اوروبا وخياراتها االستراتيجية وكذلك

اية لكل االنظمة العربية بدون النظام في العراق فهذه رسالة خطيرة للغ اذا تمكن االمريكان من تغيير: ثانيا

 حصار اقتصادي(ان من يشذ عن النهج االمريكي فلدى الواليات المتحدة الوسائل العديدة  استثناء مؤداها

سيزداد االنعطاف  اذن). الجادة االمريكية(وذلك العادته الى ) وسياسي واعالمي ودولي متصاعد ومتواتر

  .السياسي لالنظمة ازاء امريكا

المباشر في العراق سوف يضغط على كل من سوريا وايران بشكل كثيف  لوجود العسكري االمريكيا: ثالثا

  او على االقل التنصل من مساندته او تقديم اية تسهيالتتغيير موقفهما من حزب اهللا ومن المؤكد سيؤدي الى

الصهاينة في   عربدةلوجستية له مما سيقصم ظهر المقاومة في الجنوب اللبناني ويمهد ـ من جديد ـ الى

  .الجنوب اللبناني وربما ضرب البنية التحتية من جديد في لبنان

وغربا بوجود عسكري  المحاصرة شرقا(سيلتفت االمريكان ـ في حال وصولهم الى بغداد ـ اليران : رابعا

يام اثارة  لذلك نالحظ هذه االايران وتبدأ سلسلة االمالءات االمريكية على) امريكي العراق وافغانستان

  .لي ذراع ايران مبكرا وقبل الضربة العسكرية للعراق االمريكان لموضوع بوشهر وأراك كوسيلة من وسائل

 العادة صياغة السياسات الداخلية لدوله، منظومة مجلس التعاون الخليجي سيتنامى الضغط على: خامسا

مطاليبه  ناغم مع الخط االمريكي ويتجاوب معالمرأة والتعليم والمناخ الثقافي العام بحيث يت خاصة في مجال

  .بدون مقاومة  وال اظن انها ستمر)حصوننا من الداخل(وطبعا هذه قضية خطيرة وشائكة تهدد 
 
 

 أتى هذا المقال من بوابة العرب

   

  
 



 التحدي الصهيوين           )   ١-٣(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 

                    مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٦١ من ٩                                             ٢٠٠٤ - آذار

  )٧(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 
 )النفيسي عبد اهللا. د (

 30/12/2002 :التاريخ
 

، سنة حريصون على التنسيق الرسمي مع اإلسرائيليين في الهجوم على العراق هذه المرة يبدو أن األمريكان

ألسباب موضوعية ) عاصفة الصحراء(األب حريص على استبعاد اسرائيل عن عملية   كان بوش١٩٩١

انه  ئية سنالحظ على عكس والده في هذه الجز٢٠٠٣منها عدم استثارة العرب، لكن بوش االبن  ومعقولة

 (Ha'aretz) أرتز ، لقد فضحت جريدة هاحريص على اشراك اإلسرائيليين في الهجمة المرتقبة على العراق

أمريكية ـ «وذكرت ان هناك قوات مشتركة  اإلسرائيلية اليومية هذا التنسيق بين األمريكان واإلسرائيليين

ن منصات صواريخ سكود عراقية مصوبة تجاه العراق بحثا ع كوماندوز تعمل حاليا في غرب» إسرائيلية

كذلك ان بعض اطالقها فور بداية الحرب األمريكية عليه، وذكرت الجريدة  الكيان الصهيوني يعتزم العراق

اإلسرائيلية في تحركاتهم  اإلسرائيلي قد تسللوا منذ أشهر الى بغداد وانهم ينسقون مع القيادة» الموساد» عناصر

 .داخل بغداد

للغاية كما ان حساب إسرائيل مع العراق حساب طويل في المنظور  اليهودية في الشؤون العراقية قديمةالخبرة 

  كانت الجالية اليهوية١٩٤٨/١٩٥٠جالية يهودية في البالد العربية هاجرت الى إسرائيل  ، فأكبراإلسرائيلي

منهم شاحال وزير  »للوبي العراقيا«منذ تلك الفترة المبكرة شكلوا في إسرائيل ما يسمى اآلن .. العراقية

موفاز رئيس األركان الحالي وان كان  الشرطة اإلسرائيلي السابق ومردخاي وزير الدفاع السابق وقريب منهم

يعملون في التلفزيون اإلسرائيلي واالذاعة اإلسرائيلية  وعدد كبير من يهود العراقيتحدر من اصل إيراني 

، هذه المجموعات المتنفذة في إسرائيل لديها حساب تاريخي م اإلسرائيلياالعال ولهم نفوذ ال يستهان به في

تقرير  أضف الى ذلك لم تنس هذه الدوائر. وراغبة رغبة ملحة في االنتقام من العراقالعراق  وشخصي مع

نذ الدولة العربية الوحيدة م في الجامعة العبرية الذي قال ان العراق هو Gaffi Center مركز جافي لألبحاث

أبيب ـ بواحد وأربعين صاروخ سكود جعل   المدن اإلسرائيلية ـ بما فيها تل١٩٩١ الذي قصف ١٩٤٨

خارج إسرائيل وحول ـ يذكر التقرير ـ هذه المدن الى مدن  اعدادا كبيرة من اإلسرائيليين يهاجرون الى

.. فت تداعيات هذا األمرتعبير التقرير ولوال الدعم األمريكي إلسرائيل لتضاع حسب ghost towns أشباح

العراق وان من  هي» قناعة موفاز«ان إسرائيل لديها عقيدة عسكرية مفادها ان بوابة إيران القول  ناهيك عن

المتمثل » شمال إسرائيل«لبنان  يتحكم في العراق سيسهل عليه التحكم بإيران وضرب جذر المقاومة في جنوب

 الذي سوف يحل مشكلة الطاقة الحرب نفط العراق ائيل في هذهاألهداف االستراتيجية السر من .بحزب اهللا

اإلسرائيليين في العراق سيفتح الباب واسعا لتنامي وجودهم في الخليج  ان وجودلدى اإلسرائيليين، كما 

  .العربية ال سمح اهللا والجزيرة
 

 أتى هذا المقال من بوابة العرب

   

  



 التحدي الصهيوين           )   ١-٣(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 

                    مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٦١ من ١٠                                             ٢٠٠٤ - آذار

  )٨(العراق المحصول اإلستراتيجي للحرب األمريكية على 
 اهللا النفيسي عبد. د:  بقلم

 07/01/2003 :التاريخ
 

بغداد وتنصيب كرزاي بغدادي فسوف يترتب على ذلك حسبة استراتيجية  اذا نجح االمريكان في الوصول الى

 بالنسبة. ايران وسوريا ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا واالردن: المحاذية للعراق جديدة لكل االطراف

بها في  وجود عسكري مباشر لالمريكان يحيط ( ستجد نفسها محاصرة عسكريا من الشرق والغرباليران

في الخليج والجزيرة العربية  وهو وجود ـ اذا اضيف اليه تمترس االمريكان) افغانستان شرقاً والعراق غرباً

ما يؤدي الى تحوالت والخارج وربفي الداخل  ـ سوف يضغط كثيراً على الخيارات االيرانية االستراتيجية

 وذلك المتصاص تداعيات الوجود العسكري االمريكي وخارجياً استراتيجية في السياسة االيرانية داخلياً

 .آبار النفط في العراق المباشر في بغداد وعسكرة

االمريكان في العراق (للتحالف الصهيوـ امريكي  بين فكي كماشة برية) كامخة(بالنسبة لسوريا ستجد نفسها 

ذلك سوريا دفعاً الى اعادة النظر في خياراتها االستراتيجية وحسبتها  وسوف يدفع) واالسرائيليون في الجوالن

 أما تركيا فأخوف ما تخاف منه في الملف العراقي هو اثره على موضوع. داخلياً وخارجياً السياسية ايضاً

لرفع سقف المطالب  )لمباشر في العراقضمن الوجود العسكري االمريكي ا (االكراد من جهة تشجيع االكراد

الداخلي في تركيا وعرقلت عضوية تركيا  الكردية داخل تركيا نفسها وهي قضية لطالما زلزلت الوضع االمني

المستفيد حالياً استفادة عظيمة من حصار االمريكان للعراق والقادر  أما بالنسبة لالردن. في االتحاد االوروبي

سينتهي  ده البرية في هذا المجال مع العراق ففور استقرار االمريكان في العراقاستثمار حدو حالياً على

اما . وسياسيا لو حدث ذلك وتنتهي معه فرص االردن النادرة الستثماره وسيعاني االردن اقتصادياالحصار 

 لسياسيةالعربية وسوف تنكمش مساحة مناورتها ا لدول مجلس التعاون الخليجي فسوف تزداد عزلتهابالنسبة 

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ) سياسيا وثقافيا(يتعلق بوضعها الداخلي  للتفلت من االمالءات االمريكية فيما

الظرفية  ارتفاع سقف االنتاج وفق االحتياجات( وفيما يتعلق بالسياسة النفطية )اكثر في التصفية انخراط(

  ).للسوق الغربي

سوف يشكل تراجعاً تاريخياً عربياً ال يقل خطورة   للعراق ـ اذا حصل ـهكذا يتبين لنا ان غزو االمريكان

  .كامل فلسطين بأيدي الصهاينة في نتائجه االستراتيجية عن سقوط

لندن لدراسة هذا االمر واثره على المصالح البريطانية  ال يقل عن مئتين من سفراء بريطانيا سيلتقون في

  .وء احتكار االمريكان للقرار االستراتيجي في موضوع العراقفي ض واالوروبية عموماً في المستقبل

الغرب   النها تقوداوروبي متصاعد نحو ضرورة لجم االدارة االمريكية الحالية برئاسة بوش هناك احساس

االوروبية وعالقات اوروبا  ومعه العالم الى هاوية ومغامرة محفوفة بكثير من المخاطر التي تهدد المصالح

  . بالخليج والجزيرة العربيةالتاريخية

  



 التحدي الصهيوين           )   ١-٣(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 

                    مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٦١ من ١١                                             ٢٠٠٤ - آذار

  )٩: (المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق

 )اهللا فهد النفيسي عبد. د (

 11/01/2003 :التاريخ
 

  ستفعل أمريكا بالكويت بعد احتالل العراق؟ ماذا

الموضوع من  ذاسينعكس احتالل االمريكان لبغداد على سياستهم تجاه الكويت؟ في التحليل النهائي له كيف

سلبا على الكويت وباألخص  المهم ان نقول بأنه اذا نجح االمريكان في احتالل بغداد فسوف ينعكس ذلك

 من الكويت الى بغداد، Strategic Focus سوف ينتقل التركيز االستراتيجي االمريكيكيف؟ . الكويت

خليج، وبالتالي ستكون العاصمة األمريكي في شمال ال الوجود العسكري Centre )مركز(وستصبح بغداد 

 Grand يتراجع موقع الكويت وأهميته االستراتيجية االمريكية العليا بعيون االمريكان، وسوف) المحظية(

strategy  سوف يمارس االمريكان سلسلة ضغوطات على الكويت إلراحة السلطة الجديدة في بغداد بلال 

 .الملتزمة بالتوجهات االمريكية

ديون (وعلنيا كل المطالبات الكويتية ازاء العراق   يلغي االمريكان رسمياطات سوفمن هذه الضغو

وسوف يجتهد . تمهيد الطريق النجاح السلطة الجديدة في بغداد في سبيل) وتعويضات ومسروقات وأسرى

  من جراء حرب لمالكويت والسعودية للمساهمة الكبيرة في اعادة اعمار العراق لي ذراعاالمريكان في 

 العمالقة وسوف تذهب كل اموال اعمار العراق في جيب الشركات االمريكيةعليها منذ البداية،  يوافقوا

، وسوف ينعكس ذلك على )وأمثالها التي يرأسها ديك تشيني نائب الرئيس االمريكي halliburton هاليبرتون(

 البطالة فيهما وما يرافق ذلك من وربما ارتفعت معدالت مستوى االنفاق العام في كل من الكويت والسعودية،

  .الذي تتمتع به الدولتان حاليا اخالل بالسلم االجتماعي النسبي

 اال انهم سوف يغرقون -كما فعلوا في األفغان-العراق ربما يتمكن االمريكان من حسم الوضع العسكري في *

ماما كما حدث ويحدث اآلن في التي ستعقب الحسم العسكري تpoliticat wilderness  في المتاهة السياسية

 ، واذا كانت)السلم(االمريكان ـ ربما ـ في الحرب هناك، لكن حتما سيغرقون في  لن يغرق. األفغان

اطالقا، ال بل ان الوعورة  افغانستان وعرة جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا وسياسيا فان العراق ال يقل وعورة

  .العراقية متقدمة على الوعورة االفغانية

فاالنجليز احتلوا  االمريكان الخبرة السياسية الكافية في الشؤون العراقية كتلك التي لدى االنجليز، ليس لدى *

 اي تعاطوا الشؤون ١٩٥٨تموز  ١٤ ولم يخرجوا منها اال في ١٩١٧ ووصلوا الى بغداد ١٩١٤البصرة سنة 

من السياسيين والحزبيين ) خبة العراقيةالن(حتى  سنالحظ. العراقية ميدانيا أكثر من اربعين عاما متواصلة

في . معجونة بالعالقة مع االنجليز ومشبعة بالروح المعادية لالمريكان نخبةوالعسكريين والتجار سنالحظ انها 

  .العراقي االمريكان سوف يغرقون في اللج السياسي العراقي حتى لو تمكنوا من احتالل آبار النفط يقيني ان
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)١٠(يجي للحرب األمريكية على العراق المحصول االسترات  
 )اهللا فهد النفيسي عبد. د (

 14/01/2003 :التاريخ
 

  الدولية الواليات المتحدة تتجه نحو العزلة.. بالرغم من تفوقها العسكري

المتحدة تتجه نحو العزلة الدولية واالنفراد واالغتراب عن  بالرغم من تفوقها العسكري سنالحظ ان الواليات *

العسكرية  تتمكن االدارة االمريكية من حشد التحالف الدولي الذي تحتاجه لتبرير عمليتها اذ لم. مجتمع الدوليال

فالعراق ـ بشهادة بليكس  في كل مكان تتصاعد المعارضة لتشدد االدارة االمريكية في موقفها. ضد العراق

لتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل برغم ما ا والبرادعي ـ قدم ويقدم كل التسهيالت المطلوبة الكتمال عملية

، نقول )المرمطه(اجراءات يقصد من ورائها المبالغة في  يعتورها من سلوك مشبوه لبعض المفتشين ومن

مما يؤكد بأن وراء االمريكي وتستمر االدارة االمريكية في قرع طبول الحرب  بالرغم من ذلك يستمر الحشد

التفتيش عن  والمسألة ليست مجرد) حقول النفط العراقي مثالً(فات اخرى وراءها وان ثمة استهدا االكمة ما

  .اسلحة الدمار الشامل

بلسان بلير رئيس الوزراء البريطاني والذي وصفته  حتى بريطانيا ألصق حليف لالمريكان اعربت ـ *

ة الكافية ـ بأنه من الضروري اعطاء المفتشين الفرص (Mr.Bush's poodle) الصحافة البريطانية بـ

شرويدر المستشار االلماني في برلين ينتقد بشدة . في اللجوء الى الحل العسكري وعدم االستعجالللتفتيش 

فعل نفس  شيراك في باريس. االمريكي ويقول ان االمريكان بهذا ال يعطون فرصة للسالم في الخليج الحشد

تقريبا كل . االمريكي يعارضان الحشدروسيا والصين ـ وهما اعضاء دائمون في مجلس االمن ـ . الشيء

لالتجاه العام الذي تسلكه االدارة االمريكية في  الدول االوروبية واالسيوية واالفريقية اعربت عن استهجانها

  .هذا االمر

بغداد  االمريكية والبريطانية والفرنسية واالسبانية والعربية وغيرها وغيرها المتقاطرة على الوفود الشعبية

  . عن التعاطف مع العراق يضيف مشاكل ادبية وسياسية امام االمريكانلالعراب

اقدامهم ـ اي االمريكان ـ  ماليزيا ـ بلسان مهاتير رئيس وزرائها ـ نبه االمريكان يوم االحد الفارط ان

مع االمريكان في موضوع ما تسميه االدارة  العراق سيدفع المجتمع الدولي للتراجع عن التعاونعلى ضرب 

يمهد الطريق لعمليات كبيرة مثلما حدث في مانهاتن في  ، ال بل سوف»االرهاب الدولي«المريكية بـ ا

٢٠٠١/.١١/٩  

ان االدارة االمريكية تسير في طريق والعالم من حولها يسير في طريق آخر، واذا  من الواضح اذن *

من ضمن  بأنال نبالغ اذا قلنا االدارة االمريكية في تجاهلها للمجتمع الدولي وركبت رأسها ف استمرت

 وسوف المتحدة الى العزلة الدولية المحاصيل االستراتيجية للحرب االمريكية على العراق هو اتجاه الواليات

  .بأسره لن تكون لصالح االمريكان يتفرع عن ذلك بانوراما استراتيجية جديدة للعالم
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  )١١(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 

 عبداهللا فهد النفيسي.د : بقلم

 18/01/2003 :التاريخ
 

  الفرق كبير بين قيادة العالم والهيمنة عليه: الواليات المتحدة

الفنية والموضوعية ولها منظومتها القيمية  ، القيادة لها شروطها»الهيمنة«و» القيادة«فرق جوهري بين  �

ة وبالتالي يحق لها أن تتمتع بشكل تلقائي وعفوي بما يمكن ان واالدبي والفكرية كما ان لها خصائصها الروحية

االفراد  وهي ريادة تشكل المجال الحيوي بين القائد والمقود على مستوى» الريادة الروحية» نسميه بـ

الروحية والقدوة االدبية تقوم  قوة مادية عارية من الريادة thugiery أما الهيمنة فبلطجة. والجماعات والدول

 وما تمارسه thug والبلطجي Leader القائد فرق كبير بين.  االرهاب والتهديد البلطجي وضحاياهعلى

دولية في االول واآلخر لسوء حظ شعوب كل العالم بمن فيهم  الواليات المتحدة في موضوع العراق هو بلطجة

  .الثمن آجال ام عاجال الشعب االمريكي الذي سيدفع

العسكرية من طرف األمريكان وسط استنكار دولي  لحرب واللجوء الى القوةهذا التهديد المتواصل با �

وقلة حيلتهم وضعف ذراعهم الدبلوماسية والسياسية، فرق كبير  دليل على افالس االمريكان» رسمي وشعبي«

الدولية حتى باالوروبيين حليفهم التاريخي الذي وصف بكل غلظة وصفاقة بات  في مضمامين عالقاتهم

 فقال عن اوروبا «The Death of the west» موت الغرب«في كتابه االخير  P.Buchanan بوكانان

بقوة مع اعالن  الكيان الوحيد في العالم المتعاطف «We are allied to a corpse» نحن نتحالف مع جثة»

 مجرد تأجيل ـ من احتمال تأجيل ـ  والكيان الوحيد القلقالحرب االمريكية على العراق هو الكيان الصهيوني

ماديا على استهدافات هذه الحرب وارتباطها العضوي مع  الصهيوني وهذا يعطي دليالهذه الحرب هو الكيان 

ننصح بقراءة لمزيد من التفاصيل حول تاريخية هذا التحالف  «١٩٤٨قام قبل  التحالف الصهيوـ امريكي الذي

 »بيروت ونية مترجما الى العربية ومتوافرا فيحول المسيحية الصهيMerkley . Pميركلي االخير كتاب بول

اللعبة الدولية التي تمارسها   أدركوا ـ مثلهم مثل الفيتناميين الشماليين ـ ان١٩٥٣الكوريون الشماليون منذ 

فما كان . بأي اساس موضوعي أو روحي او أدبي الواليات المتحدة ال تخرج عن نطاق البلطجة وال تتمتع

للمصالح االمريكية وطردوا المفتشين وقالوا لالدارة االمريكية على  واريخهم النوويةمنهم اال ان صوبوا ص

 لو فرضتم عقوبات اقتصادية علينا فسنعتبر ذلك اعالن حرب، وسوف: االمم المتحدة لسان سفيرهم في

تطلب التفاوض ركبتيها  تتحملون نتائج هذه الحرب، فما كان من االدارة االمريكية الحالية اال انها زحفت على

ألن وراء األكمة ما ! الشمالية وحرام على العراق؟ لماذا السالم حالل لكوريا. والحوار والحل السلمي لالزمة

واحتالل ابار النفط العراقي الذي يكفي االحتياطي منه احتياجات الواليات  وراءها وألن الهدف هو عسكرة

  .رات االمريكية والصهيونيةيزيد على مائة عام قادمة حسب التقدي المتحدة لما

  

  أتى هذا المقال من بوابة العرب
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 عبد اهللا فهد النفيس .د:  بقلم

 29/01/2003 :التاريخ
 

  «it's the oil, stupid إنه النفط يا غبي»

مقالته ليكشف  Irish Times ة االيريش تايمزتحت هذا العنوان كتب االيرلندي جوزيف كليفورد في جريد �

االمريكية التخاذ سياساتها وتبني استراتيجيتها  التي تدفع ادارة بوش) واحياناً كثيرة الشخصية(الدوافع المادية 

التجارة الشخصية على هامش هذه السياسة واالستراتيجية التي يذهب  وكيف يمارس اركان هذه االدارة

 هل هي صدفة ان يكون معظم اركان ادارة بوش وبوش نفسه من الناس. لم الثالثالعا ضحيتها شعوب في

والية تكساس  ؟ وهل هي صدفة ان عائلة بوش من العائالت الكبيرة فيOilmen المشتغلين في تجارة النفط

االب اآلن في شركة نفط  المشتغلة في استثمارات النفط وتجارته؟ وهل هي صدفة ان يعمل جورج بوش

ومندوبها ) Carlysle Group (مجموعة كاراليل اجمعة لها استثماراتها النفطية الضخمة في العالم عالمي

  رئيس وزراء بريطانيا االسبق؟MAJOR . Jالحالي في القارة االوروبية هو جون ميجور

 Chevron موظفه في شركة شيفرونكانت ايضا ) بوش الحالية مستشارة(وهل تعلم ان كوندوليزا رايس  �

وان هذه الشركة لشدة امتنانها من السيدة رايس قد اسمت احدى ناقالتها العمالقة  ؟النفطية االمريكية الشهيرة

  ؟Condoleeza باسم Supertanker للنفط

 العمالقة هاليبرتون  مديراً للشركة النفطيةيعمل) كان(نائب بوش الحالي  CHENEY وهل تعلم ان تشيني �

Haliburton)  (اربعة وثالثين مليون دوالر بعد ان ضمن  لشركة لشدة امتنانها من تشيني قد اهدتهوان هذه ا

المنشآت النفطية العراقية بعد توقيع العراق اتفاقه مع االمم المتحدة  لها عقداً مع الحكومة العراقية الستصالح

  في منتصف التسعينات؟) مقابل الغذاء اتفاق النفط(

افغانستان ضد حكومة طالبان كان سببها ان حكومة طالبان  ة االمريكية فيوهل تعلم ان الحملة العسكري �

 عبر افغانستان للشركة النفطية االمريكية يونوكال Pipeline انابيب رفضت اعطاء امتياز بناء خط

(Unocal) وطلبت من موظفي يونوكال١٩٩٩حكومة طالبان اعطت االمتياز لشركة نفط ارجنتينية  وان  

؟ فكان هؤالء الموظفين كان احد) الذي يحمل الجنسية االمريكية(قرضاي راضي االفغانية وان الخروج من اال

وهذا الكالم !!!) الشعب االفغاني من نير طالبان النقاذ(تفكير االدارة االمريكية الحالية بتجريد حملة عسكرية 

شركة يونوكال اآلن عادت وهل تعلم ان  بسنتين؟ ١١/٩/٢٠٠١مانهاتن   اي قبل عملية البرجين في١٩٩٩

) والرئيس االداري لقرضاي سابقا(نائب رئيس هذه الشركة  John maresca ماريسكا الى كابول وان جون

  دائم على سلطة قرضاي؟ ضيف

   خالل االسابيع القادمة؟ وهل تعلم ان السيناريو نفسه سوف يطبقونه على العراق �
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 31/01/2003 :التاريخ
 

  حكومة طالبان وضع في جيب األمريكان ستة تريليونات دوالر سقوط

القاعدة وحتى اآلن  سنالحظ أن اإلدارة األمريكية الحالية تحاول جاهدة إثبات العالقة بين العراق وتنظيم �

: منها خلط األوراق لملفين منفصلين هذه المحاوالت الفاشلة الهدف. رةفشلت في ذلك ألسباب موضوعية كثي

 .»ملف العراق«وملف آخر وهو  »ملف اإلرهاب«ملف ما تسميه اإلدارة األمريكية 

القاعدة واعتقالها ومحاكمتها كما وعد بوش والتيه  ويبدو أن فشل األمريكان في الوصول إلى قيادات تنظيم

يحيط بهم في أفغانستان وبجنودهم هناك، نقول إن هذا الفشل  الذي POITICAL WIDERNESS السياسي

وتركيز آالتهم اإلعالمية وفنونها » وهو هدف غير مرئي«الحديث عن تنظيم القاعدة  دفعهم للكف تماما عن

واستماتة إدارة ). وهو هدف ملموس ومرئي(على العراق  MAKINGـMYTH صناعة األسطورة في

: ربما اق واستعجاله المباشرة بضرب العراق عسكريا منشأه يتلخص في نقطتينفي موضوع العر بوش

من الفشل وذلك بغية  في بحر» ربما إسقاط النظام في العراق«أوالهما حاجة بوش الماسة إلنجاز سياسي 

ألمريكي التأكيد للعالم وللجمهور ا: وثانيتهما .توظيف ذلك في انتخابات الرئاسة األمريكية القادمة والوشيكة

لم تكن ناجحة مائة بالمائة في أفغانستان لكنها ها هي تحقق  ربما» الحرب على اإلرهاب«خصوصا بأن 

في المالءة اإلعالمية األمريكية ) اإلرهاب والعراق(لذلك سنالحظ دمج الملفين  .نجاحا أفضل في العراق

وهو ليس كذلك  عدة صار أمرا واضحا ومنتهياهذه األيام واإليحاء بأن العالقة بين العراق وتنظيم القا البارزة

  .في واقع األمر

 وجودا عسكريا دائما في آسيا المركزيةالمتحدة  بسقوط حكومة طالبان في كابول ضمنت الواليات �

CENTRAL ASIA لألمريكان طوال عالقتهم بهذا اإلقليم ومن خالل هذا الوجود  وهو أمر لم يتحقق

األفغان يستطيع األمريكان تنشيط قدرتهم على احتواء الصين هوريات حول والجم العسكري في أفغانستان

وإحكام  »قيمته التقديرية ستة تريليونات دوالر« وايران والسيطرة التامة على تدفق نفط قزوين وروسيا

اليمن والعراق في حال نجاح  بما فيها«السيطرة العسكرية المباشرة على إقليم الخليج والجزيرة العربية 

  .»األمريكان في عملية العراق

 هو في واقعه وتفاصيله العملية على» الحرب على اإلرهاب«تسميه اإلدارة األمريكية  هكذا نالحظ أن ما �

وتوظيف هذه  سعي أمريكي متواصل للسيطرة على نفوط أكثر المناطق حساسية في هذا العالماألرض 

بما في ذلك «العالم من جهة أخرى  ة واسرائيل من جهة وبقيةالسيطرة في التدافع الدولي بين الواليات المتحد

ترى كم سيضع احتالل آبار النفط في . »التفرد األمريكي  المجموعة األوروبية التي بدأت تتململ منربما

  األمريكان؟ العراق في جيب

  



 التحدي الصهيوين           )   ١-٣(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 

                    مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٦١ من ١٦                                             ٢٠٠٤ - آذار

 )١٥(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 

 )فهد النفيسي عبداهللا.د (

 08/02/2003 :تاريخال
 

  نفسية نحو الحرب خطاب تعبوي وبرمجة: باول

وزير خارجية الواليات المتحدة كان خطاباً تعبوياً  بصورة اجمالية فإن الخطاب الذي ألقاه كولن باول �

اعتباره بمثابة حرب على العراق وجدولة نفسية ألعضاء مجلس األمن  وتحريضياً ضد العراق وممكن

 لقد فشل باول في االجابة على. من المجلس يجيز استخدام القوة العسكرية ضد العراق  جديدالستصدار قرار

النتاج أسلحة التدمير  عند العراق برنامج) مازال(هل : السؤال الملح الذي تجهد انموفيك في االجابة عليه وهو

من المالحظ أن المعلومات التي التدمير الشامل؟ و عند العراق برنامج النتاج أسلحة) كان(هل : الشامل؟ وليس

الجزم بتاريخها فقد يكون عمرها يتعدى العشر من السنوات وهو أمر  اشتمل عليها خطاب باول ال يمكن

  .هذه واحدة. لمهمة انموفيك في العراق خارج النطاق الزمني

ق، لبنان، كوريا ايران، العرا: تكون صورا مأخوذة في أي مكان الصور التي بثها باول خالل مداخلته قد �

أن يجزم أنها في بغداد؟ لذلك من المهم تزويد المفتشين بكل هذه المعلومات  أو ربما كوبا فمن يستطيع

. المقصودة والعمل على تدمير أسلحة الدمار الشامل) إن كان لها تاريخ(للتأكد من صحتها وتاريخها  والصور

  .وهذه ثانية

االستخبارية األمريكية ترصد منذ فترة ليست  أكد على أن األجهزةيالحظ أيضا أن باول في مطلع خطابه  �

التي اشتمل عليها خطابه، ولكن وفي ) المعلومات(هذا الرصد هو  بالوجيزة كل ما يقوم به العراق وأن حصيلة

 فالسؤال الذي يرد على). لكن ال ندري اآلن ماذا يدبره العراق(باول في لهجة تحريضية  زلة غير متوقعة قال

االستخبارية األمريكية  كيف ال تدري ماذا يدبره العراق وقد أكدت سلفاً أن األجهزة: المستمع للخطاب هو

تدري ماذا يدبره العراق ما يشكك المستمع   فإما أنك فعالً الترصد كل شاردة وواردة تحصل في العراق؟

وموضوعه استصدار قرار من تدريه ال يبرر في حجمه  بصدقية الخطاب كله وإما أنك تدري ولكن الذي

  .وهذه ثالثة. العسكرية ضد العراق مجلس األمن يجيز استخدام القوة

االستخبارات األمريكية والتي بثها باول خالل خطابه فمن الصعب ـ  أما المكالمات الهاتفية التي رصدتها �

أن العراق  ليست دليالً كافيا علىالمستحيل ـ الجزم بتاريخها وال حتى مكانها ألنها في النهاية  إن لم يكن من

  .وهذه رابعة. أسلحة محظورة) اآلن(ينتج 

العراق بأن له عالقات منظمة مع تنظيم القاعدة في شمال العراق فمعلوم أن  )اتهام(ثالثة األثافي هو  �

ذا من بغداد ل أقوى وأوسع من نفوذ الحكومة المركزية في) عبر األكراد(األمريكان ونفوذهم هناك  سلطان

المنطقة التي يزعم األمريكان  ـ لو أرادوا ـ وتحويل B52 السهل على األمريكان في شمال العراق استعمال

  .أن القاعدة تنشط فيها

  .عراقية لو صح زعم باول الذي نشك فيه وبدوافعه نقول تحويلها إلى تورا بورا
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                    مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٦١ من ١٧                                             ٢٠٠٤ - آذار

 )١٦(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 

 )فهد النفيسي عبداهللا. د(

 11/02/2003 :التاريخ
 

  العراق يكررون السيناريو األفغاني نفسه في

  أي اإلدارة-األمريكية إزاء العراق ال يحتاج الى كثير ذكاء لكي يتبين له أنها  من يراقب أداء اإلدارة

كانت العالقة بين . العراق مع تعيد إنتاج السيناريو الذي اتبعته في أفغانستان وذلك في تعاملها -األمريكية 

 يعتقدون أن طالبان شوية دراويش -وقتها  -إذ كان األمريكان ) آخر حالوة( واألمريكان ١٩٩٦طالبان 

لكي تمد مشروع خط  UNOCAL ينوكال األمريكية النفطية سرعان ما يسلمون الجغرافيا األفغانية لشركة

 قيمة نفط قزوين لمشروع(ستان ومنه إلى السوق العالمية إلى سواحل باك أنابيب النفط من الشمال األفغاني

UNOCAL لكن المفاوضات بين الشركة األمريكية)الجهات األمريكية بستة تريليونات من الدوالرات تقدره  

دخل في الخط تنظيم   لم تحقق النتائج التي يريدها األمريكان إذ١٩٩٨-١٩٩٦) ووراءها اإلدارة األمريكية(

لوزير الطاقة في حكومة طالبان بعدم منح   نصح المال عمر زعيم حركة طالبان بإعطاء تعليماتهالقاعدة، الذي

 .شركات صينية أو ماليزية أو عربية خليجية لالتفاق معها الشركة األمريكية هذا العطاء والبحث عن

ذ هذه المناقصة جان توصل إلى اتفاق مع شركة أرجنتينية ألخطالبان السيد أحمد  وزير الطاقة في حكومة

المركزية وستعطي  جنون األمريكان ألن هذه الخطوة ستحرمهم من فرصة الوجود االستراتيجي في آسيا فجن

فبدأت عملية إعالمية كبيرة . األمر فرصة الحقا لالتفاق مع طالبان حول هذا) كابوس األمريكان(الصين 

األمريكان يتحكمون في حوالي (بحركة طالبان التهم   إللصاق كل- على مستوى العالم -يديرها األمريكان 

وتهيمن أمريكا على . من السوق العالمية للفيديو والصور المتلفزة% ٩٠و من الصور المبثوثة في العالم% ٨٠

باألنباء  تزود يوميا associated press شركة األسيوشيتد برس األمريكية. والمعلومات المتداولة األخبار

من مواقع % ٩٠العالم و  محطة للراديو والتلفزيون في مختلف أنحاء٥٩٠٠ية و صحيفة يوم١٦٠والصور 

تمكنت اإلدارة األمريكية من تبرير  ٢٠٠٠ - ١٩٩٨االنترنت هي مواقع أمريكية وبالحملة اإلعالمية 

فأرسلت ).  بسنتين على األقل١١/٩/٢٠٠١البرجين في مانهاتن  وذلك قبل عملية(مخططها لغزو بالد األفغان 

زلماي خليل زاده للعمل على لملمة صفوف المعارضة األفغانية ثم جاء مؤتمر بون  إلدارة األمريكية مبعوثهاا

 حرسه«لكن هل تستطيع يونوكال اآلن في ظل سلطة قرضاي المهزوزة . العسكرية على طالبان والحملة

ودخل مؤخرا حكمتيار   القاعدةفطالبان وتنظيم. أن تباشر مد خط أنابيبها؟ بالطبع ال» الخاص من األمريكان

كيف كرر األمريكان هذا . األمريكية اليومية لتقويض سلطة قرضاي التي ال تقوم وال تستمر إال بالمعاضدة

  .السيناريو في العراق؟
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  )١٧(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 
 )اهللا فهد النفيسي عبد. د (

 19/02/2003 :التاريخ
 

  No To War ات في ستين دولة ضد الحربمظاهر

تقوم به االدارة  الجموع الكثيفة التي تحركت في ستين دولة في قارات العالم والتي تندد بما تزمع ان هذه �

عالمي لطالما عملت االدارة  االمريكية من حرب على العراق ال ينبغي تجاهلها النها تعكس رأي عام

ومن يتابع . عشية عملية البرجين في مانهاتن )حرب على االرهاب(ته االمريكية وخططت لكسبه فيما اسم

يخطىء نبرة الغضب العالمي من االدارة االمريكية خالصتها ال  الشعارات التي رفعتها هذه المظاهرات ال

ألن هذه الجماهير تدرك بفطرتها وغريزتها السياسية ان الذي يدفع الثمن في  وذلك (No To War)للحرب

  ).الذين في كثير من االحيان يتربحون من جراء الحروب(جماهير الناس وليس خاصتهم   هيالنهاية

مناقض تماماً  ان تجاهل هذه النداءات العالمية ضد الحرب لهو سلوك سياسي من االدارة االمريكية �

س في مئات من خروج ماليين من النا للديمقراطية التي تزعم بأنها حريصة على اشاعتها في العالم واقطاره،

وانجلترا وفرنسا واسبانيا والمانيا وايطاليا والسويد والنرويج  المدن في استراليا وكندا والواليات المتحدة

 وسوريا والجزائر وجنوب افريقيا واندونيسيا والفلبين وغيرها وغيرها ومناداتهم وروسيا ومصر والمغرب

وان اي تجاهل   مادي على ديمقراطية هذا المطلببالتخلي عن خيار الحرب لمعالجة موضوع العراق دليل

التي افصحت عنها في خطبة  في دعوتها) عالمياً(لهذا المطلب سوف يضرب مصداقية االدارة االمريكية 

هل خرجت مظاهرة . هذا العالم المترامي هذا في بناء الديمقراطية والتنمية في) الشراكة(كولن باول حول 

مظاهرة واحدة مؤيدة للحرب في العالم وهذا دليل آخر اكثر  رب؟ ال لم تخرجواحدة في العالم مؤيدة للح

  .تاريخية فصاحة سياسية وداللة

وتعليقات وزراء خارجية فرنسا  ان جلسة مجلس االمن االخير التي ناقشت تقرير بليكس والبرادعي �

ابرزت ان تقرير المفتشين االعضاء في مجلس االمن  والمانيا وروسيا والصين وسوريا وغيرها من الدول

النتائج االيجابية وانه من المنتظر ان تحقق المزيد باتجاه نزع اسلحة  يؤكد بأن عملية التفتيش حققت بعض

 العراقية وتفيد تعليقات وزراء الخارجية المذكورين اعاله رفض دولهم لخيار الحرب الدمار الشامل

  .واصرارهم على استمرار عملية التفتيش

ال للحرب واصرار االدارة االمريكية على : كل العالم يقول .اطية االمريكان في المحك التاريخيديمقر �

 وبالتنسيق مع الكيان(. لالتجاه العالمي وانفرادها واسرائيل على خيار الحرب الخيار العسكري ومغايرتها

  .يرفع اكثر من عالمة استفهام حول السلوك االمريكي) الصهيوني

 
  



 التحدي الصهيوين           )   ١-٣(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
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 )١٨(الستراتيجي للحرب األمريكية على العراق المحصول ا

 عبداهللا فهد النفيسي.د : بقلم

 26/02/2003 :التاريخ
 

  تنتهي مرحلة القطب الواحد؟ هل

الخالف االوروبي ـ االمريكي حول موضوع العراق سوف ينسحب على  ثمة دالئل كثيرة تشير الى ان �

 ذا الخالف فسوف يؤذن بميالد مرحلة جديدة في العالقاتالطرفين وربما اذا استمر ه العالقات العامة بين

الخالف يعود اساسا الى  الدولية، بدأ الخالف تكتيكيا وانتهى الى تخوم االستراتيجيات العليا، والسبب في تطور

لم تتمكن االدارة االمريكية من تطويق . االوروبية صلف االدارة االمريكية وبدائيتها السياسية قبالة الثعالب

سكب مزيدا من الزيت » داخل مجلس االمة وخارجه«تصرفات هذه االدارة  الخالف وال اطفائه، بل ان بعض

 دفعت الواليات المتحدة للتسول العاطفي لدى دول البلطيق» اوروبا العجوز«الفجوة بين  هذه. على اللهب

تقف » المعترة وبا الشابةاور«ورشوتها وذلك لضمان مظلة لها في أوروبا تستطيع من خاللها الزعم بأن 

  .معها

محتجة على السياسة  المظاهرات المليونية التي هزت عددا غير قليل من مدن العالم االسبوع الفارط �

الى نضوج الحالة العالمية لالنتقال من  اخرى تشيراالمريكية قد ال تتمكن من ايقاف الحرب، لكنها من جهة 

الى مرحلة اكثر تقدما » ذوبان االتحاد السوفيتي ـ غورباتشيف اثر ١٩٩٢التي بدأت «مرحلة القطب الواحد 

  .تتعدد فيها االقطاب

  .منتهاها هذه العملية في طور التشكل وتحتاج الى مداها المكاني والزماني لكي تصل الى

ة سوف التي برغم كل ظواهرها اآلني االدارة االمريكية الحالية تساهم مساهمة فعالة في تسريع هذه العملية

  .ترتد عليها وعلى موقعها العالمي

منظمة  االدارة االمريكية الحالية من المضي في تجاهل الرأي العام العالمي بل وحتى داخل قد تتمكن �

جهة اخرى لن تتمكن من  االطلسي التي تزعمتها لمدة تزيد على نصف القرن، قد تتمكن من ذلك، لكنها من

التي تشير الى ان الواليات الدولية الحالية  دأت تتشكل على ارضية العالقاتتجاهل العوامل الموضوعية التي ب

وضع اليد على حقول النفط قد تحقق االدارة االمريكية الحالية خطوة  .المتحدة في طريقها الى العزلة الدولية

  االمريكيةجهة، لكن من جهة اخرى قد تساهم هذه الخطوة في مزيد من تأزيم العالقات العراقي الضخمة من

  .االوروبية

االستراتيجية التي تحققها آلتها  بؤس الخبرة السياسية لدى االدارة االمريكية سوف يلغي كل المميزات

  .قد يحصل في العراق لو قامت الحرب العسكرية، وهذا ما يشير اليه درس افغانستان وهذا ما
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 )١٩(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 
 عبداهللا فهد النفيسي .د: بقلم

 01/03/2003 :التاريخ
 

  األمريكان بين البأس العسكري والبؤس السياسي

بن عبدالعزيز  وكيل وزارة الخارجية األمريكية لنواف R.Pearl التي سلمها ريتشارد بيرل memo المذكرة -

الرسمية لما تنوي اإلدارة األمريكية  ة على الرؤية االمريكي- أي المذكرة -مدير المخابرات السعودية تشتمل 

 .»ذلك إذا تسنى لها«الشروع به فور وصولها إلى بغداد 

العسكرية على األقل سبع سنوات  تقول المذكرة إن اإلدارة األمريكية سوف تحتاج للبقاء في بغداد مع قواتها

ا الموضوع بتبسيط مخل يقترب من وتعالج المذكرة هذ .والقيادة البديلة» النظام البديل«وذلك لبناء مؤسسات 

 تعتبر العراق فقاعة من الفراغ السياسي التي تنتظر من يملؤه -المذكرة   أي-السذاجة السياسية إذ كأنها 

الداخل وفي  التدافع السياسي واالجتماعي والتاريخي الذي يضج به المجتمع السياسي العراقي في ملغية بذلك

يملك المرء إال أن يستلقي على  ال» الديمقراطية في العراق الجديد«وضوع وعندما تعالج المذكرة م. الشتات

في تفاؤله ويبدو أنه يستهدف تحقيق ما يمكن أن  قفاه من شدة الضحك وذلك ألن واضع المذكرة أفرط كثيرا

 في العراق وذلك الديمقراطية الوقائية (PREVENTIVE DEMOCRACY) نسميه تحديدا وعلميا بـ

هناك ألنها لو تحققت األخيرة لنسفت أول ما تنسف المصالح الحقيقية  الديمقراطيةن تحقيق للحيلولة دو

هذا  في أربيل تعرف تماما طقوس السرية في كالمي CIA إي. آي. واألوروبية هناك ومحطة السي األمريكية

 المتحدة أن تبنيه في الواليات الذي تزمع» النظام البديل« أما المضحك المبكي فهو تأكيد المذكرة على أن -

ايران، «البلدان المجاورة للعراق وكأن هذه البلدان   أن يكون نموذجا لكل- حسب المذكرة -» يجب«بغداد 

ليست إال فقاعات من الفراغ السياسي والتاريخي » الست في منظمة الخليجي تركيا، سوريا، االردن والدول

  .اليانكي لكي يمأله والتي تنتظر

الواليات المتحدة ال يرفده في المقابل خبرة سياسية  م األخيرة أن البأس العسكري الذي تتسلح بهتثبت األيا -

والحديث عن مقادير الطبخة في التلفزيون شيء . البلدان المجاورة للعراق في الشؤون العراقية وال في شؤون

  بين البأس العسكريوفي ظني أن األمريكان سوف يضيعون. طباخ ماهر شيء آخر تماما والتحول إلى

  .والبؤس السياسي وأخوف ما يخاف منه هو أن نضيع نحن معهم

  .مما نخاف ويا خفي األلطاف نجنا- 
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  ياسات اإلدارة األمريكيةاستقالة دبلوماسي أمريكي احتجاجاً على س

الخارجية االمريكية لمدة عشرين عاما وهو  عمل دبلوماسيا في وزارة J.B.Kiesling جون برادي كيسلنج �

االمريكية في العاصمة اليونانية اثينا، بعد ان عمل في سفارات بالده  حالياً يعمل مستشاراً سياسياً في السفارة

 نشر كيسلنج خطاب استقالته في نيويورك تايمز. ن في ارمينياوالدار البيضاء ويريفا في تل أبيب

كولين باول  الخميس الفائت ومن يقرأ الخطاب الذي وجهه الى وزير الخارجية االمريكية (27/2/2003)

الحالية ازاء السياسات والقرارات  يدرك حالة التآكل الداخلي في ثقة العاملين في اطارات االدارة االمريكية

 .الحالية ة المغامرة التي ترتكبها االدارةالعشوائي

العراق دفعنا وبشكل ال  ان سعينا الحثيث والدؤوب للحرب مع: (يقول كيسلنج في خطاب استقالته مايلي �

ان . ويلسون قاعدة ادائنا السياسي في العالم شعوري لالصطدام بالشرعية الدولية التي كانت منذ ايام وودور

عالقاتنا الدولية وهي شبكة نسجناها عبر سنين طويلة من العمل  ر شبكة منسعينا هذا سوف يفكك اكب

 سياساتنا الحالية لن تثمر سوى التوتر واالخطار، وذلك الننا اخضعنا كثيراً من ان. الدبلوماسي الدؤوب

ير اقل ضررا بكث ٢٠٠١ سبتمبر ١١ان ما حدث في . المصالح الكونية لمقتضيات السياسة االمريكية المحلية

نسيجنا االجتماعي االمريكي نتيجة  في مجال مجتمعنا االمريكي بالمقارنة باالضرار التي بدأت تظهر على

عميانا مثل روسيا في الشيشان واسرائيل في االراضي  هل اصبحنا. لسياساتنا الحالية في الداخل والخارج

  . حان فعالً للقلقالخوف منا ـ ال علينا ـ فإن الوقت قد المحتلة؟ عندما يبدأ حلفاؤنا
(When our friends are afraid if us rather than for us, it is time to worry. and now they 

are afraid).  
المتحدة وهي اصوات ال  بال مبالغة فإن االصوات الشبيهة بصوت جون كيسلنج بدأت تتصاعد في الواليات �

التي تتسم بكثير من التطرف واالصولية وضيق  يات االدارة الحاليةشك تعكس قلقاً داخلياً متصاعداً ازاء سياس

التي تصدر في الجامعات والمراكز  Periodicals والدوريات االمريكية ومن يتابع الصحافة االمريكية. االفق

  .الواليات المتحدة ال يجد صعوبة في تلمس موجة القلق الذي نقصده المتخصصة في

  .االمريكية وليس وكيل وزارة الخارجية س هيئة المستشارين في وزارة الدفاعريتشارد بيرل رئي: تصحيح
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 12/03/2003 :التاريخ
 

  ماذا تريد واشنطن؟: تحديداً

مقولتها  لسياسي، والدبلوماسي لحربها على العراق، ركّزتالواليات المتحدة مرحلة التحضير ا عندما بدأت ’

حلبجة (مسؤول داخليا  الموجودة لدى العراق التي استعملها بشكل ال (WMD) على اسلحة الدمار الشامل

مقبولة دوليا برغم ما اعتورها من ثغرات  وقتها كانت مقولة واشنطن). المحمرة كمثال(وخارجيا ) كمثال

المنطقة التي تمتلك اسلحة الدمار الشامل فاسرائيل وباكستان والهند  يست الدولة الوحيدة فيومنها ان العراق ل

مثل  ليبيا ومصر وسوريا لديها تلك االسلحة وليس في ذلك ما يعيب وخاصة ان الدول الكبرى وايران وقيل ان

االسلحة وهنالك شواهد  الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وغيرها لديها ترسانات ضخمة من تلك

ومع ذلك وألن عالقات . متعددة من هذا العالم تاريخية على ان هذه الدول استعملتها بقسوة ووحشية في ارجاء

من مجلس االمن وذلك للتخلص من اسلحة العراق للدمار  1441 العراق العامة دوليا ليست جيدة صدر قرار

  .الشامل

الحد وانما المطلوب  من مسؤول امريكي بان االمر لن يقف عند هذالكن العالم فوجىء عندما صرح أكثر  ’

وثارت تساؤالت سياسية وقانونية  .REGIME CHANGE تنحية الرئيس العراقي وتغيير النظام في العراق

بالرغم من السمعة السيئة للنظام العراقي وبالرغم من  دولية حول هذه الرغبة االمريكية ومدى مشروعيتها

 ـ ١٩٩٨خاصة في الفترة (وتركز الحوار العالمي . الخليجي والعربي والدولي متوترة مع المحيطعالقاته ال

النظام  النظام العراقي وتغييره اكثر من القضاء على اسلحة الدمار الشامل وربما هذا الذي دفع على) ٢٠٠١

الصادر من مجلس  1441 من جهة اخرى نالحظ ان القرار. العراقي البداء التعاون في موضوع المفتشين

لذلك بدأ االلتباس الدولي يحوط . العراق االمن لم يتطرق ال من قريب وال من بعيد لموضوع تغيير النظام في

  .عملية معقدة من التقاطب السياسي لم تنته حتى اآلن الموقف االمريكي برمته وشرع الجميع في

القول ان االمر لن ينتهي عند ) بوش وباول تحديدا(ون عندما بدأ المسؤولون االمريكي ثالثة االثافي اكتملت ’

االمريكية ـ على  تغيير النظام في العراق بل ال بد من نظام جديد تماما في العراق يقوم ـ حسب المقولة حد

العراق القدر المطلوب من التحول   أي ان يتحقق فيالديمقراطية وحقوق االنسان والتعددية السياسية

وهذه اول مرة ـ حسب . االمريكان حسب ألفاظ المسؤولين DEMOCRATIC CAHANGE الديمقراطي

بتأسيس نظام ديمقراطي خارج حدودها عن طريق  علمي الحقير ـ في التاريخ المعاصر تلتزم قوة عظمى

ليس هذا فحسب بل يقول االمريكان ان !! العمالقة B52 الـ وبقاذفات BOMBSـE القنابل االلكترونية

ـ ان يكون نموذجا تحتذيه كل الدول المجاورة للعراق اي  MUST بغداد ـ يجب ي سيبنونه فيالذ) النظام (

وكأن  هكذا وبكل بساطة) الدول الست(واالردن وسوريا وتركيا ومنظومة مجلس التعاون الخليجي  في ايران

  .هذه الدول والمجتمعات مجرد فقاعات من الفراغ السياسي والتاريخي والثقافي
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والدبلوماسي للحرب  طاب االمريكي وغموض االستهدافات االمريكية وارتجالية التحضير السياسيغموض الخ

وتنامي االشتراطات االمريكية يوما إثر  االمريكية على العراق وانتقال المطالب االمريكية من مجال الى آخر

كون له اثره البالغ اذا قامت مجلس االمن ومناقشاته وهو أمر سي آخر سبب رئيسي لالنقسام الدولي البين في

  .االنقسام واالنشقاق العالمي الحرب في هذا الجو من

  »٢٢«المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 
 )فهد النفيسي عبداهللا. د (

 15/03/2003 :التاريخ
 

  دوليين وليس كمصدر طاقة فقط النفط كمصدر قوة ونفوذ

التقديرات يعادل االحتياطي النفطي لكل من روسيا والواليات المتحدة   بعضاحتياطي العراق من النفط وفق ’

اول هذا DEYFVSS . R حسب دراسة نشرها الباحث االمريكي روبرت دريفوسمجتمعة والصين والمكسيك

 كلير  يقول البروفيسور االمريكي مايكل-واحتالل الواليات المتحدة لحقول النفط العراقية  الشهر

M.KLARE اذ االمن الدولي ودراسات السالم في كلية هامبشايراست HAMPSHIRE COLLEQE 

العراقية هو  يقول ان السيطرة على حقو ل النفط RESOURCE WARS حروب الخامات«ومؤلف كتاب 

مصدرا للطاقة بل ايضا مصدر للنفوذ  في الواقع سعي نحو الهيمنة والسيطرة العالميتين الن النفط ليس فقط

  .الدولي

  :واليك كلماته كما وردت وبلغته 
Controlling Iraq is about oil as power rather than oil as fuel .control over the persian 

Galf translates into control over Europe,Japon and china .  
 وهي خطة ناقشتها كيةعندما كان وزيرا للخارجية االمري ١٩٧٥هي خطة كيسنجر القديمة التي تعود الى سنة 

الكونغرس االمريكي ووزعتها على اعضاء الكونغرس في كراسة صغيرة بيضاء  لجنة الدفاع واالمن في

  .»النفط كهدف عسكري حقول«بعنوان 
Oil fields as military targets  

دت التي ور SEIZING ARAB OIL السيطرة على نفط العرب«المقالة المشهورة  وفي نفس السنة ظهرت

 J.AKINS وهي مقالة انتقدها جيمس ايكنز HARPER, S MAGAZINE النخبة االمريكية في مجلة

  .منصبه اال ان عزله من» وزير الخارجية آنذاك«االمريكي آنذك في الرياض فما كان من كيسنجر  السفير

االستراتيجية العليا القديمة في   ان لهذه الحرب على العراق جذورها- ال بل الجزم -اذن نستطيع القول  ’

 او ما تسميه الواليات المتحدة بموضوع صدام حسين  العالقة لها- اي هذه الحرب -للواليات المتحدة وهي 

   .تغطية وكاموفالج يبدو انه في طريقه الى الفضح التاريخي لمن كان له قلب االرهاب العالمي انما ذلك مجرد
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  )٢٣(الحلقة ى العراقالمحصول االستراتيجي للحرب األمريكية عل

 )عبداهللا فهد النفيسي.د(

 05/04/2003 :التاريخ
 

  BLAIR lost his Magic ..فقد سحره بلير

الذي يربط به بوش رواق خيمته التي نصبها » الوتد«البريطاني شكل منذ البداية  توني بلير رئيس الوزراء �

استطاع ان  متحدث كيس وذو شخصية جاذبةوالن بلير خطيب مفوه و. صحراء الخليج والجزيرة العربية في

االختصاصيين في شؤون الحزب  يصل الى قيادة حزب العمال الحاكم في لندن بالرغم من ان كثيرا من

وكان معظم المراقبين لحركته . قلبه االجتماعي يؤكدون انه جاء من الهوامش االجتماعية للحزب ولم يأت من

أنّه شخصية ذات وزن قد تنجح في رأب الصدع بين جناحي  ونالبرغوثية ـ قبل ازمة العراق ـ يؤكد

وقد تنجح في احياء تشوفات وأشواق بريطانيا في افريقيا ) والمجموعة االوروبية الواليات المتحدة(األطلسي 

الحالية قضى على كل  اال ان توغله غير المفهوم في تأييد السياسات النيئة لالدارة االمريكيةاالوسط  والشرق

زمالئه في الحزب ـ على مستقبله  ك وسوف يقضي ـ كما يرى كثير من المراقبين داخل بريطانيا ومنذل

 .السياسي

والحذر هي سمة رئيسية من سمات الشخصية «المتحدة تأييدا عاما حذرا  نفهم ان يؤيد توني بلير الواليات �

قرار  ذا االندفاع البين في تأييد حتىكان يفعل قبل ازمة العراق، لكن ما ال نفهمه هو ه كما» االنجليزية

البريطاني لذلك  الحرب على العراق بالرغم من رفض مجلس األمن لذلك وبالرغم من رفض الرأي العام

ما ال . الحاكم الذي يقوده بلير نفسه وبالرغم من االنشقاق السياسي الكبير الذي سببه ذلك داخل حزب العمال

 وهي ـ اي استراتيجي للواليات المتحدة في الشرق االوسط نيا الى ملحقكيف تتحول بريطا: يمكن فهمه هو

هذه المنطقة التي تمتلك اغنى خبرة سياسية في شؤون المنطقة وال تنافسها اية  بريطانيا ـ الحاضر الغائب في

نستطيع : بالقول غربية اخرى في هذا المجال ومع ذلك ال يتردد رامسفيلد وزير الدفاع االمريكي الغظّ دولة

  لماذا؟.. الخطوة االمريكية خوض الحرب بدون بريطانيا وبالرغم من ذلك يلتزم بلير بتوغله في تأييد

 ولم ١٩١٧يتمكنوا من الوصول الى بغداد اال في   الحتالل العراق ولم١٩١٤وصل االنجليز البصرة  �

 ثرية للغاية ومن المؤسف ان يرهن خبرة سياسية في الشؤون العراقية  كسبوا خاللها١٩٥٨يغادروا بغداد اال 

 قد. السياسية البريطانية لمغامرة كبيرة وخطرة ومتفرعة كالذي يحصل االن في العراق بلير كل هذه الخبرة

لكن اهدافها السياسية  تتمكن هذه الحملة العسكرية من تحقيق اهدافها المعلنة وهي اهداف في مجملها عسكرية،

  .ستكون في تصوري مستعصية
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  »٢٤«المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 
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 12/04/2003 :التاريخ

  

  RESOURCE WARS الخامات حروب

 HAMPSHIRE COLLEGE المحاضر في كلية هامبشاير Michael Klare البروفيسور مايكل كلير �

 ينظر الى النفط ليس من حيث هو وقود «RESOURCE WARS حروب الخامات«:وصاحب كتاب 

FUEL بل من حيث هو مصدر ممتاز للقوة POWER  االمريكي«الدولية واالستراتيجية ولذلك يقول كلير «

وال عالقة لها » اسلحة الدمار الشامل«العراق ال عالقة لها بكل ما يقال عن  بان حرب الواليات المتحدة على

 .»العراق تحرير«ة لها بما يقال في االعالم االمريكي حول سقوط صدام حسين وال عالق بتنحي او

الواليات المتحدة في  االمر كله مرتبط بالسيطرة العسكرية المباشرة على حقول النفط العراقي ليس فقط الن

الخليج ، العراق «الشرق االوسط   لكن الن السيطرة على نفوط- حاجة االن خفيفة - حاجة لهذا النفط 

واوروبا واليابان وهي القوى المناوئة استراتيجيا للواليات   التحكم بالحركة االستراتيجية للصينيعني» وقزوين

 لو - للفكر االسترايتجي االمريكي كابوس الن القابليات المختزنة فيها تهدد فعال   فالصين بالنسبةالمتحدة

قادرة على منافسة  -زينها التاريخي  مع خ-  النزعة االمريكية للسيطرة على هذا العالم واوربا -مداها  اخذت

السوق االمريكي لضبط كل ذلك وفق  االمريكان لو اتيح لها ذلك، واما اليابان فمنافس تجاري حتى داخل

 السيطرة على نفوط الخليج والعراق - امريكيا  -المرامات االستراتيجية االمريكية كان من الضروري 

  وبا واليابان احتياجا كبيرا ومتصاعدا،واور وقزوين وهي نفوط تحتاج اليها الصين

 كان البد من تخريجه على - السيطرة على حقول النفط العراقي   خطوة- ولتسويق وترويح هذه الخطوة  �

جاذبية اكثر من اسقاط نظام صدام حسين ال تنتطح فيه عنزان،ولكن حتى لو حدث  اساس جاذب، وهل هناك

السياسية  تقوم سلطة جديدة تبصم على المشروع االمريكي بكل تفاصيلهفان الحرب لم تنته بعد حتى  ذلك تماما

خصخصة النفط العراقي اي   الى تخصيص او- في النهاية - وهو مشروع يهدف -واالقتصادية والعسكرية 

لك للسلطة الجديدة اي العودة الى العالقات القديمة بين ت استيالء الشركات الغربية العمالقة عليه والقاء الفتات

 هو تيسير وتخديم هذا المشروع - في حالة قيامه في بغداد -السياسي الجديد  والنظامالشركات والعراق، 

من  ما هو اال ضرب» والعراق الديموقراطي«وكل هذا الكالم والتركيز على سقوط صدام حسين  االمريكي

  .ضروب الكاموفالج السياسي واالعالمي
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  )٢٥(رب األمريكية على العراق المحصول االستراتيجي للح
 )فهد النفيسي عبداهللا. د (

 16/04/2003 :التاريخ
 

 العراقي خصخصة النفط: المشروع األمريكي في العراق
PRIVATISATION OF IRAQI OIL  

على شخص صدام حسين وولديه وزمرته وتوليد  FLOODING االعالمي االمريكي تركيز الفيضان �

في بحر من  اغراقنا بعد ذوبان نظامه كفص الملح، هذا التركيز يستصحب معه هدف الكراهية له حتى وتجديد

  .الى غير رجعة لما يعقب ذلك اي رحيل هذا النظام الكريه) الرؤية(الكراهية تحجب عنا قدرة 

 كل شجبه، لكن االهم من بقائمة من االوصاف او المبارزة الكالمية في) العهد البائد(المهم االن ليس اشباع 

بالعربي ماذا يريد للواليات المتحدة في العراق؟ أي  ثم ماذا؟ وما هي الخطوة التالية: ذلك ان نسأل ونتأمل

  فصاعدا؟ األمريكان في العراق من اآلن

الدفاع االمريكية لنواف بن  مستشار البنتاغون وزارة R.PERLE المذكرة التي سلمها ريتشارد بيرل �

قبل الحرب والتي علقت عليها الصحافة البريطانية   في المملكة العربية السعوديةعبدالعزيز مدير المخابرات

تحددها المذكرة بسبع (االمريكية الرسمية للبقاء في العراق فترة من الزمن  تعكس النيةأليام قبل الحرب 

والحكومة من  ارةبغية توليد مناخ مالئم وادارة عراقية محلية مالئمة وعالقات اقليمية بين هذه االد )سنوات

العراقية الجديدة عن عالقات جديدة  جهة والجوار الجغرافي من جهة اخرى وذلك من أجل أن تعلن الحكومة

النفط العراقي وان تؤول  PRIVATISATION مع شركات النفط الغربية العمالقة تفضي الى خصخصة

يتم االتفاق . العراق بنفطه مجرد نسبة مئوية وان تقتصر عالقة العمالقة ادارته المباشرة لهذه الشركات الغربية

  .االمريكية العراق ممثال بالحكومة الجديدة وكونسورتيوم من الشركات المدعومة من االدارة عليها بين

وتضارب التصريحات بين )! العراق مستقبل(والخالف الدائر هذه االيام داخل االدارة االمريكية حول  �

في جوهره صراع بين شركات نفطية عمالقة تجد  هو) باول(زارة الخارجية وو) رامسفيلد(وزارة الدفاع 

 خاصة وان من النفط العراقي Quotas هذه الشركات على حصص صداها داخل االدارة االمريكية وسباق بين

النفطية العالمية وان نائب الرئيس  Carklisyle Group في مجموعة كاراليل والد الرئيس بوش مسؤول كبير

كوندوليزا رايس  هاليبرتون النفطية التي كان يرأسها وان Halliburton عالقات خاصة جدا بشركة ي لهتشين

هذه الشركات تتصارع هذه االيام  كل) شيفرون(النفطية  Chevrn مستشارة في شركة) وربما ما زالت(كانت 

نفط العراقي وادارته وفوائضه لكي ترتهن حصتها من ال في الغرف المغلقة وتجتمع بأركان االدارة االمريكية

االمريكية واالسرائيلية والبريطانية ويتركونا نحن العرب على هامش الصراع  المالية وتثميرها في البنوك

  لما يدور حولنا؟) الوعي(متى نتسلح بـ . على ارضنا ويعبث بمقدراتنا وثرواتنا الذي يدور
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  »٢٦«ق المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العرا

 عبداهللا فهد النفيسي.د : بقلم

 20/06/2003 :التاريخ
 

  IRAQ: An American Military Base قاعدة عسكرية أمريكية: العراق

فبدأ . اكثر فأكثر في الصحافة االمريكية بدأ المشروع األمريكي في العراق هذه االيام يفصح عن نفسه �

والنفط وادارته وضرورة تواجد قواعد عسكرية في العراق  حديث الصحافة االمريكية عن العقود التجارية

استراتيجي الدارة االطراف االستراتيجية في الشرق االوسط وغيره من المواضيع  وتحويل العراق الى مركز

 »عراق جديد«و» عراق ديموقراطي«و» تحرير العراق«والملموسة وبدأ حديث االمريكان عن  المفهومة

 .المفهومة يخف كثيراوغيره من المواضيع غير 

الناصرية ـ جنوب  آمر القاعدة الجوية االمريكية في منطقة J.Dobbins يقول الكولونيل جون دوبنز �

 طويل في االراضي العراقية ترتيب وجود امريكي عسكري على مدىالعراق ان الواليات المتحدة بصدد 

: ان يزمعون االحتفاظ بأربع قواعد عسكريةاالمريك وتقول الجريدة ان» ٢١/٤/٢٠٠٣انظر هيرالد تريبيون «

غرب العراق وقاعدة رابعة » اتش ون «١ـH الجنوب العراقي ومنطقة في مطار بغداد الدولي والناصرية في

ومن اهم اشتراطات االمريكان على اي حكومة جديدة في العراق هو ان تسمح . الكردي في باشور في الشمال

من  هذه القواعد Access  حق المرور العسكري والوصول واستعمالوعلى مدى المستقبل البعيد وتسهل

  .االوسط لتحقيق المرامات االستراتيجية في منطقة الشرقطرف االدارات االمريكية القادمة 

ان تتحكم بمناخ من شأنها  هذه القواعد العسكرية في العراق ـ تقول المراجع العسكرية االمريكية ـ �

  حسب الجنرال مايكل موزليسوريا وايران نوايا في المنطقة وخاصة لدى دول مثلالتحوالت واالحداث وال

M.Moseley خارج مدينة الرياض حسب .. من مقره العسكري الذي ادار الحرب الجوية ضد العراق

اق االمريكية والبريطانية من ثالثين قاعدة في اثنتي عشرة بلدا لدك العر الجريدة نفسها، لقد انطلقت المقاتالت

على الحرب  االخيرة ولوال هذه القواعد وهذه التسهيالت لما تمكن االمريكان والبريطانيون التعويل في الحرب

طويلة المدى  والضطروا لخوض حرب برية» وهي الحرب التي حسمت الموضوع«الجوية ضد العراق 

  .كثيرة الضحايا من جانبهم وغير مضمونة النتائج في المحصول النهائي

في العراق يستهدف في  هذا الحديث الطويل العريض عن الحكومة الجديدة في العراق والنظام الجديدوكل  �

االمريكان والعراق بحيث تقر هذه الصيغة  النهاية الوصول الى صيغة من التعامل السياسي المستقر بين

 اطار التصورات ان كان قاعدة استراتيجية خارجة عن بتحول العراق الى قاعدة عسكرية امريكية بعد

تحقيق ذلك ـ اي تحويل العراق الى قاعدةعسكرية امريكية ـ فإن االمر  واذا تمكن االمريكان من. االمريكية

سلبا على دول مجلس التعاون الخليجي وايران وسوريا وتركيا ومصر واالردن وسوف  سوف ينعكس ال شك

الصهيوني كما  م فيه الواليات المتحدة والكيانمشهد استراتيجي جديد في الشرق االوسط ينفرد بالتحك يتولد

  .تقول الجريدة االمريكية نفسها



 التحدي الصهيوين           )   ١-٣(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
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  )٢٧(المحصول االستراتيجي للحرب على العراق 

 )النفيسي عبد اهللا فهد. د (

 03/05/2003 :التاريخ
 

  من بناء البدائل لها النظم أسهل إسقاط

تملكه من قوة مادية  ه ليس هناك أي تناسب بين ماالمشكلة المزمنة التي تعاني منها الواليات المتحدة ان *

، أقصد ان الواليات سياسية وتاريخية ومعنوية وبين ما تحتاج اليه بشدة من خبرة) عسكرية تكنولوجية بالذات(

تدمير األهداف واالغراض التي تعترضها، لكنها ـ وفي نفس  المتحدة تملك قوة مادية تستطيع بواسطتها

التي تمكنها من بناء شيء سياسي السياسية وال العبقرية الحضارية أو التاريخية  خبرة تملك الالوقت ـ ال

  .تاريخي مكان األشياء التي تقوم آلتها العسكرية التكنولوجية بتدميرها حضاري

ولكن ليس لديه  الواليات المتحدة جيش ضخم لديه سالح مدفعية يدك األهداف دكا فيحيلها قاعا صفصفا كأن *

نجد أن تجربة األمريكان في من هنا . لألشياء هندسين لديه عبقرية في فن البناء، وفن االشادة من جديدسالح م

: وكئيبة ورثة وغير ناجحة ليس من جهة مقدماتها بل من جهة نتائجها تغيير النظم السياسية تجربة بائسة

الجزر النائية  مريكا الالتينية وحتى فييوغسالفيا وأفغانستان والعراق وفيتنام الجنوبية وإيران وأ حصل هذا في

  ).تيمور الشرقية(في األرخبيل األندونيسي 

إسقاط سلوبودان ميلوزوفيتش في بلغراد توغلت الواليات المتحدة في ممارسة  منذ سنوات وتحت شعار *

 التاريخية في القصف الجوي فقصفت بلغراد األوروبية واستمر القصف ألسابيع وسط دهشة هوايتها

ولكن هذه  صحيح ان ميلوزوفيتش سقط وصحيح أن نظامه تهدم في أطالل بلغراد. األوروبيين وعجزهم

انقاذ يوغسالفيا من  اما النصف الثاني فان يوغسالفيا تحطمت أيضا وكان من الممكن. نصف الحقيقة

يخية كما هو حالها والبلبلة االدارية التار ميلوزوفيتش دون تحطيمها وتركها في حالة من الفوضى السياسية

  .البناء شيء آخر تماما قوة التدمير شيء وعبقرية: الدرس. اآلن

 ٢٠٠١ سبتمبر ١١وهي مالحقة بدأت قبل (القاعدة  وألن الواليات المتحدة أدركت خالل مالحقتها لتنظيم *

ان ـ طالبان الذي شكل الحضن الجغرافي للقاعدة دخل األمريك ان ذلك يستوجب تفكيك نظام) بسنوات

ـ أقول دخل األمريكان في  UNOCAL الشركة األمريكية النفطية يونوكال وألسباب اخرى أيضا تعرفها

 الوحشية البدائية كما يدخل الثور الحلبة في إشبيلية وحطموا كل شيء في طريقهم القرى حملتهم العسكرية

انسحبت بكل ذكاء للحفاظ  لبان التي؟ طاوالمدارس والمساجد والشيوخ والنساء واألطفال إال طالبان والقاعدة

في محيط جغرافي أوسع من أفغانستان بكثير  على قوتها إلى الجبال المحيطة بقندهار والقاعدة التي انتشرت

األمريكان كرزاي الذي ال يكاد يضمن أمانه خارج كابول دع عنك   ونصب.وكمنت للفرصة التاريخية القادمة

ان تعيش حالة من الفوضى والضعف ولم تتحقق وعود األمريكان لألفغان بالد األفغ نظامه وتركواأن يضمن 

  .أو التنمية وغيره بالبناء

  شنوا وخالل أيام قالئل  WMD الشامل وتحت شعار اسقاط نظام صدام حسين والبحث عن أسلحة الدمار *
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صدام ولم يعثروا حتى اآلن العراقية وأسقطوا فعال نظام  ألفين وخمسمائة غارة جوية مدمرة على بغداد والمدن

ولكن األخبار التي تصل من العراق تؤكد ) تعلة ال يصدقها األمريكان أنفسهم وهي(على أسلحة الدمار الشامل 

 قدرة األمريكان على هدم األشياء وتدميرها وعجزهم التاريخي عن بناء النظم والمفاهيم :نفس الدرس

على الجوعى فهذا  دة التيار الكهربائي وتوزيع أكياس الطحينوالتكوينات االجتماعية الجديدة وليس فقط عو

وكم هو مالحظ تخبط األمريكان في  .األمر ال يحتاج الى حرب اوآلة عسكرية ضخمة كالتي عند األمريكان

خاصة بين وزير الدفاع ووزير (تصريحاتهم المتناقضة  العراق بعد اسقاطهم للنظام البائد ذلك أن من يتابع

ما بعد صدام يشوبها الكثير من االرتباك وان نقطة التركيز الواضحة  لعراق» رؤيتهم«يلحظ أن ) الخارجية

العراقيين  المشددة لوزارة النفط في بغداد وحفاظهم المشدد على أرشيفها وأوراقها وقوائم الفنيين لديهم حراستهم

هو وقود بل من حيث هو  حيث فيها مما يوضح أن الهدف هو الهيمنة على نفط العراق ليس من العاملين

أوروبا والصين واليابان وغيرها من القوى  مصدر من مصادر القوة الدولية التي تتيح لهم السيطرة على

  .المنافسة في المجال العالمي

  )٢٨(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 

 )اهللا فهد النفيسي عبد. د (

 07/05/2003 :التاريخ
 

  لم مع ضغط الحصار العسكري األمريكيتتأق إيران

 االيرانية تتم في ايران عبر اجهزة عديدة وتخضع للكثير من المقايسة السياسية والجدل الحسبة االستراتيجية *

لذلك نالحظ ان عملية  السياسي وفي نفس الوقت تأخذ مداها الزماني وفرصتها الكافية في االنضاج السياسي،

ومعقدة ومتداخلة لكنها في االغلب تتوصل  في ايران عملية بطيئة decision making process اتخاذ القرار

المصالح االيرانية وفق منطق المرحلة ودون تجاهل  ـ وعلى نار هادئة ـ لطبخ القرار الذي يناسب

صلة بتاريخ الشيعة والتشيع من حيث كون الشيعة جماعة سياسية  ظني ان هذا االمر لهمعطياتها، وفي 

 وهو المقدمة الموضوعية التخاذ) الحوار الداخلي(سياسية تدربت عبر القرون على  لتشيع حركة تاريخيةوا

  .القرار والوصول الى حسبة استراتيجية تحفظ مصالح الطائفة

الشمال تلك  فعندما زارنا جار professionalism سنالحظ ان القرار االيراني يتميز بالحرفنة •

ايران  Bismarck بيسمارك( لم يتردد هاشمي رفسنجاني ١٩٩٠آب اللهاب الزيارة المفاجئة في 

المتحدة وفي نفس الوقت ترك  من اتخاذ موقف يرضي عرب الخليج والجزيرة والواليات) المعاصرة

ايران ) استضافت (١٩٩١في يناير  الباب بينه وبين صدام دائما مفتوحا، وعندما قامت الحرب

غير ان ) للحيلولة دون تدميرها في الحرب) راق المقاتلة والمدنيةاسراب واساطيل طائرات الع

وعندما جرد .. على استمرار مراسم الضيافة  وايران مصرة١٩٩١الحرب انتهت منذ مارس 

  ٢٠٠١ ـ ٢٠٠٢والقاعدة في بالد االفغان  االمريكان حملتهم العسكرية ضد طالبان
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موا مساهمة فعالة في صناعة تحالف الشمال الذي وساه عرض االيرانيون خدماتهم على االمريكان •

  .بتغطية جوية امريكية ـ نظام طالبان زحف على كابول وقندهار وأزاح ـ

 تبرمت ايران على المستوى االعالمي غير انها ٢٠٠٣العراق  وعندما اعلنت الواليات المتحدة حربها ضد

ا وبين لها ان اهم استهدافات الحرب االنجلو جاك سترو وزير خارجية بريطاني لجمت ثوريتها عندما زارها

ايران  عندها استخدمتفي العراق هو ازاحة صدام حسين اعدى اعداء ايران على ظهر البسيطة،  امريكية

مع استهدافات الحرب  دالّتها االدبية والمعنوية والدينية لصياغة موقف لدى شيعة العراق ال يتعارض

) التشدد(مرنة ـ بل غاية في المرونة ـ برغم   االستراتيجية االيرانية حسبة، هكذا نالحظ ان الحسبةالمذكورة

  .االيراني الذي يظهر في الخطاب االعالمي

كرادة (القصر الجمهوري في  اآلن وقد سقط نظام صدام حسين في بغداد ووجد رامسفيلد طريقه الى بهو *

وجدت ايران نفسها في حالة حصار وجهه فقط  لليشرب القهوة ويقضم البقصم البغدادي ويضحك بأسف) مريم

  .حقيقي

افغانستان تتجول الدوريات العسكرية االمريكية وعلى حدودها الغربية مع العراق  فعلى حدودها الشرقية مع

بدأ  Kermanshah الدوريات العسكرية االمريكية وفي الشمال الغربي االيراني وتحديدا في كرمنشاه تتجول

الراديو والتلفزيون ـ يسترجعون ايام  نيون هذه االيام ـ وهم يسمعون الجنرال غارنر عبراالكراد االيرا

ال بل ابتزاز ايران (الوقت مناسب للضغط على ايران  ، وأدرك االمريكان ان١٩٤٦جمهوريتهم في مهاباد 

بعض الصحفيين  في احاديثه مع القيادات الكردية العراقية بحضور زاده كما اشار زلماي خليل) وتشليحها

  .السليمانية العرب والعجم في

فهمها ايضا على انها تنبيهات او تهديدات  والتنبيهات او التهديدات االمريكية هذه االيام لسورية من الممكن *

اللوجستي بين طهران وحزب اهللا في لبنان يمر عبر مطار  ـ ال فرق ـ اليران من جهة ان خط االتصال

باتت حظيرة سياسية واحدة ذات معضلة واحدة حسب ) سورية وايران ولبنان(بان   لذا نستطيع القولدمشق

حسبة  االستراتيجي االمريكي، وفي ظني ان االيرانيين ـ هذه االيام ـ جد مشغولون في صياغة التطور

العسكري االمريكي فيه  حسبة في شأن العراق ومستقبله والوجود: استراتيجية تخرجهم من عنق الزجاجة

وموقعها من ايران وحسبة في شأن دول مجلس  لحكومة االنتقالية الجديدة في بغداد وموقع ايران منهاوا

وحسبة في ) وقد آن ألبي حنيفة ان يمد رجليه(وتنفسهم الصعداء  التعاون الخليجي بعد سقوط صدام حسين

كل نجاح بشرط ان تكون ) مجلس تشخيص مصلحة النظام(التي يتمنى لها رفسنجاني  شأن حزب اهللا المنظمة

المشهد  ايران وحسبة في شأن الخطاب االيراني في الداخل بعد كل هذه التراجعات الهامة في بعيدة عن

  .االقليمي كله

داخل االراضي العراقية عدة مرات ) خلق مجاهدي(لقد قصفت ايران ـ ايام صدام حسين ـ معسكرات  *

 المنظمة للضغط على ايران تماما كما كان يفعل صدام حسين ذهغير ان االمريكان اآلن يستهدفون استعمال ه

االحتالل االمريكي لالراضي العراقية ـ لقصفهم مجددا؟ أشك في ذلك الن  فهل تتجرأ ايران ـ في ضوء

التهديدات االمريكية  مع) التعاطي العقالني(االستراتيجية االيرانية هذه االيام كثيرا ما تتحدث عن  الحسبة

  .االمريكية على العراق للبنان ولسورية وإليران، وهذا محصول من محاصيل الحربالموجهة 
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  »٣٠«المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 

 )فهد النفيسي عبداهللا. د (

 17/05/2003 :التاريخ
 

  الممكن تحقيق الديموقراطية في العراق؟ هل من

 ية بناء نظام ديموقراطي في بغداد بديال لنظام صدام حسين،اليوم حول امكان اشك كثيرا فيما يتردد *

وحقوقهم وشديد  فالديموقراطية ليست زعترا بريا وانما نظام للحياة شديد التأكيد على حريات االفراد

المؤسسات وهي كلها معان كانت غائبة  المخاصمة مع ثقافة الحكم المطلق وشديد التأكيد لحكم القانون ودولة

تظهر هذه المعاني هكذا فجأة كما يظهر الزعتر البري في  الزمن وال يتوقع اي عامل انلعقود من في العراق 

  .الصحاري والفيافي

كثقافة وكموروث  اختفاء الديكتاتورية: الشروط الموضوعية لبناء الديموقراطية تظل هي هي في كل مكان *

االحزاب والنقاش السياسي المفتوح  ة تشكيلاهمها حري«الديموقراطية تاريخي واجتماعي ورسوخ التقاليد 

الجماعات المختلفة وحكم القانون واحترام حقوق االنسان   والتعاون بين»والصحافة الحرة واالنتخابات الحرة

 ولذا من هذه الشروط الموضوعية لبناء الديموقراطية غائبة تماما في العراق وال نبالغ حين نقول بان كل

ليست  وله االمريكان عن عزمهم ارساء قواعد نظام ديموقراطي في بغداد فالمسألةنكرر ما يق السذاجة ان

ان وكلها معطيات تؤكد  بقدرما هي مرهونة بمعطيات الواقع العراقي على االرضمرهونة بالقرار االمريكي 

تصفية من العدوان المكبوت والرغبة في  المجتمع السياسي العراقي يحمل في ثناياه خزينا ال يستهان به

جماعية قريبة من بغداد وفي صحراء السماوة والحلة بعضها  وظهور االخبار عن العثور على مقابرالحسابات 

ستكب مزيدا من الزيت على رغبة االفراد ضحايا النظام السابق كل هذه االخبار   الفا من جثث١٥يحتضن 

  .وثقافة الثأر االنتقام

ان الجمهور العراقي يصدق هذه الدعابة  اطية في العراق فال اعتقدالمطلوب حاليا ليس التبشير بالديموقر *

النظام ومنع التراجع السياسي المحتمل وبذل كل الجهود  لحفظ» قوات دولية«السمجة انما المطلوب وفورا 

لدمج الجمهور في حياة »  صحة- تعليم - كهرباء -ماء «العادة الخدمات  »ومنها طبعا العربية«الدولية 

سياسة  ومدنية وتأسيس ادارة مدنية منزوعة السالح تفكر وتخطط لمشروع وطني عراقي لتسوية طبيعيةيومية 

 غائبة في -بكل بساطة  -عاجلة وال نقول ديموقراطية فالديموقراطية لها شروطها الموضوعية وهي شروط 

  .العراق على االقل حاليا وفي ظل هذه المرحلة
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  )٣١( األمريكية على العراق المحصول االستراتيجي للحرب
 )اهللا فهد النفيسي عبد. د (

 22/05/2003 :التاريخ
 

  Military might & Politiral poverty ...بأس عسكري وبؤس سياسي

الواضحة يقود حتما الى بؤس سياسي، ويبدو ان الواليات  البأس العسكري اذا لم يتسلح بالرؤية السياسية �

في الشؤون العراقية ويبدو كذلك ان الصراع بين االجنحة داخل االدارة  ضحةالمتحدة ال تمتلك رؤية وا

 : ففي االدارة االمريكية هناك مدرستان.كثيرا في تعقيد الموقف االمريكي داخل العراق االمريكية يساهم

ي بما ومدرسة تكتف  او شكل من اشكالها)الديمقراطية(مدرسة تؤيد التغيير الجذري في المشهد العراقي نحو 

ويبدو ان المدرسة . واالوضاع ـ اي ـ التخلص من صدام حسين دون تغيير النظام العام لالشياء حدث

المدرسة الثانية فتجد قاعدتها في وزارة الدفاع  االولى تجد قاعدتها في وزارة الخارجية االمريكية واما

ان قلب بوش مع وزارة الدفاع لكن عقله ويبدو داخل االدارة االمريكية  ، تتقاطب المدرستان النفوذاالمريكية

لديها معرفة  والن االدارة االمريكية الحالية فقيرة في خبرتها في الشؤون العراقية وليس. الخارجية مع وزارة

  .تصريحاتها في المجتمع العراقي سنالحظ الكثير من التخبط في خطواتها وحتى

وبدون مقدمات واهللا اعلم من يأتي  للمشهد هكذا فجأةوتغيير جارنر قبل ان ينهي مهمته واحضار بريمر  �

 Vision دليل على قصور كبير في الرؤية) في العراق ارساء الديمقراطية(بعد بريمر حالة فشله المحتم في 

شؤون المجتمع السياسي العراقي، جارنر وعد  Insight استكناه واستبصار االمريكية للعراق وفقر بين في

 تقالية خالل اسابيع ووعد بعودة الخدمات كذلك خالل اسابيع فال الحكومة جاءت والان بحكومة عراقية

التقاطب والتدافع  وفجأة يتفاعل. الخدمات عادت رغم الجهود الكبيرة التي بذلها ورغم تعاون الجميع معه

درسة وزارة بشخصية يبدو مقربة اكثر لم يقرر بوش استبدال جارنراالداري في واشنطن وبعد الخض والرج 

دع عنك ان ) االمن والخدمات(كبيرة في اداء مهامه العاجلة  ، لكن هذا االخير سيجد صعوبةبريمر: الخارجية

ما لم يتحزم بفريق عراقي من السياسيين الذين يتمتعون بقواعد ) العراق يرسي نظاما ديموقراطيا في(

  .الذي يربك كل شيء) الفرهود( يتوقف يصل صوته الى قاع العراقيين االجتماعي ولكي اجتماعية لكي

السياسيين العراقيين ذوو  فريق من: ومن المؤسف ان بريمر حتى اآلن لم يدرك هذه الحقيقة وهذه الحاجة

اينما ذهب لكي يمنحوه القبول االجتماعي الذي  الخبرة والرجاجة والمصداقية والجسارة الذين يرافقون بريمر

  .امام العراق يهدىء االوضاع ويفتح مغاليق الخيارات

سنالحظ ان البصرة هادئة . اليه مقارنة بسيطة ومباشرة بين حال البصرة وحال بغداد سيوضح ما نرمي �

ى ان االنجليز هم الذين ربما يعود سبب ذلك ال .نسبيا وان بغداد مضطربة الى حد كبير خاصة في الليل

من خبرة تاريخية ثرية في شؤون العراق وها هم يوظفونها اليوم  يديرون شؤون البصرة حاليا وهم ينطلقون

   انهم كونوا شبكة جيدة لالتصال١٩٥٨ ـ ١٩٢١خالل تجربتهم في العراق  ويبدو من. في البصرة



 التحدي الصهيوين           )   ١-٣(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 

                    مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٦١ من ٣٣                                             ٢٠٠٤ - آذار

  وتكنوقراط من مثقفين واكاديميين ومدربين Elite يةالعراق والدليل على ذلك ان النخبة العراق  االجتماعي مع

اكثر  British Oriented ببريطانيا  وسياسيين عراقيين ـ كل هؤالء ميالون الى االتصال الثقافي والسياسي

االنجليز يتمتعون بحذاقة في تعاملهم مع المجتمع السياسي  المتحدة ولذا سنالحظ انمن اتصالهم بالواليات 

ولو كان ملف العراق بيد االنجليز ـ أظن وأحسب ـ أنهم يحققون فيه نجاحا  من االمريكانالعراقي اكثر 

  والفرق الجوهري بين االنجليز واالمريكان ـ في رؤيتهم لموضوع العراق ـ ان.االمريكان أكثر من

رية ـ واالثنية والعنص ويتعاملون مع هذا الواقع بكل تفريعاته الطائفية) واقع العراق(االنجليز ينطلقون من 

لم يتحدث االنجليز مع العراقيين طوال حكمهم   ولذلككما هي ال كما يرغبونوالقومية والتاريخية واالقتصادية 

الديمقراطية او غيره من المواضيع بل نالحظ انهم اقروا بوجود كل   عن١٩٥٨ ـ ١٩٢١للعراق ما بين 

مصالحهم من خالل  عنصرية بين العراقيين وسعوا لتحقيقاالجتماعية ال بل حتى الفوارق الطبقية وال التقسيمات

 Priivacy  &التتبع للتفاصيل العراقية وكانوا يتسلحون بالكتمان وشغفالحاصل والناجز والقائم من االوضاع 

details. يتحدثون عن مواضيع ومفاهيم ومصطلحات غريبة عن مزاج ومحيط  بينما سنالحظ ان االمريكان

االجتماعي العراقي، ويديرون االمور مباشرة بطريقة لم يتعود عليها العراقيون  القاع Milieu ووسط

 باالستمرارية اشاعة االحساسالمركبة بينما يحرص االنجليز على  Shock اهل البالد بالصدمة ويشعرون

Continuity وهو شعور مريح اكثر من الشعور بالصدمة.  

يدركون ان   بينما االنجليز)بالطه(ويضعون كل االمور على االمريكان يناقشون كل شيء في العلن  ثم ان

 وهذا بعد والكتمان والهيبة مجتمع حافل بطقوس السرية والرمزيةالمجتمع العربي عموما والعراقي خصوصا 

  .سيكولوجي غني االهمية في التعامل السياسي بين العراقيين

االدارة االمريكية في ملف  ما تحتاجه. وتنميتهالبأس العسكري وحده ال يكفي الدارة العراق واعماره  �

االدارة االمريكية ولذا ـ اظن وارجو ان  العراق هو الخبرة في شؤونه وهي خبرة بكل بساطة ال تملكها

لفترة من الزمن قد تطول وقد تقصر لكن سمتها االساسية هي  ان االمور في العراق لن تستقريخيب ظني ـ 

  ).االضطراب(
 

  )٣٢(ستراتيجي للحرب األمريكية على العراق المحصول اال
 )فهد النفيسي عبداهللا.د (

 24/05/2003 :التاريخ
 

  U.S.A: The Limits of Power ..حدود القوة األمريكية

كانت التكنولوجيا العسكرية سيدة  عندما شنت الواليات المتحدة حربها على العراق في مارس وابريل �

لالمريكان فرص القضاء على قوة الجيش العراقي بأقل الخسائر  نولوجيا العسكريةلقد اتاحت هذه التك. الموقف

الجوية على بغداد وقطاعات الجيش العراقي قد وصلت الى الفين وخمسمائة غارة  وكانت الغارات. االمريكية

 «Let's go to war» ليال مكنت االمريكان من تأدية مهمتهم بسرعة لم تكن متوقعة حتى من مستر في عدة

 .رامسفيلد
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التكنولوجيا العسكرية االمريكية اكمال  اآلن وقد سقطت بغداد عسكريا فهل سقطت سياسيا؟ وهل تستطيع �

ولماذا انزوى رامسفيلد، ولم نعد نراه اال قليال هذه االيام على  المهمة في معالجة الوضع السياسي في العراق؟

العسكرية   يظهر لنا ان للقوة االمريكية حدودها وان التكنولوجيابغداد لم تسقط سياسيا وهنا ويبدو انالشاشة؟ 

قابال للتطبيق في نفس السرعة  تستطيع ان تدمر الحجر والبشر والشجر لكنها تعجز ان تحمل مشروعا سياسيا

  .الخارقة التي نفذ فيها مشروع الحرب

 عند هذا الحد ولم تجن من النصرشنت الواليات المتحدة حربا انجزت نصرا عسكريا ووقفت  في كل مكان �

مشروعا سياسيا يلبي  لالعسكري ثمرته السياسية المرجوة وذلك الن االدارات االمريكية المتعاقبة ال تحم

الحروب يكمن في ثمرتها السياسية وليس  ونجاح. حاجات المناطق والشعوب التي تقطن المناطق المضروبة

يوغسالفيا وافغانستان وقبلها في كوريا واآلن في العراق  ن فيلقد حدث هذا لالمريكا. في نصرها العسكري

  .ذلك في قلب اوروبابعد الحرب العالمية الثانية ولوال مشروع مارشال لحدث لهم

ان تسمع صوت العالم قبل ان تضغط بتكنولوجيتها العسكرية الن يسمع  ما تحتاجه الواليات المتحدة هو �

 ان تقلل من اعتمادها على آلتها العسكرية وتسرع في تطوير آلتها السياسيةتحتاجه ايضا  وما. العالم صوتها

ثم ان . العزلة الدولية وذراعها الدبلوماسي والتفاوضي الن اعتمادها على آلتها العسكرية سيقودها حتما الى

دى الشعوب شعوب العالم الثالث، ال بل حتى ل الواليات المتحدة بحاجة ماسة لبناء مصداقيتها من جديد لدى

العالم ولم تكن المظاهرات التململ والرفض للسياسات االمريكية في  االوروبية التي بدأت تظهر فيها ظواهر

  .اال مؤشرا لذلك» الخ الخ.. لندن ـ باريس ـ مدريد ـ برلين«العواصم االوروبية  التي خرجت في

يقول . الحرب عراقي بعد ان عبرت لجةفي شأن العراق ستجد الواليات المتحدة أنها غرقت في السلم ال �

ان الفرد شخصية الفرد العراقي  وهو يدرس» من كبار االجتماعيين العراقيين«علي الوردي رحمه اهللا .د

تسامح مقابل تشدد ورأفة مقابل قسوة «يكون التناقض  العراقي يحمل في ثناياه شخصيتين متناقضتين اشد ما

 وان الظروف المحيطة بهذا الفرد المتعلقة بالسيطرة ودرجاتها »الخ. .كرم وخوف مقابل جسارة وبخل مقابل

والمكان  هي التي تحدد شخصية الفرد العراقي في الوقت المطلوب (overcontrol) و (undercontrol) عليه

 .المتشعبة االخالط النفسية المطلوب، من هنا اعتقد ان مهمة برمير ستكون صعبة للغاية في التعامل مع هذه

  

  )٣٣(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 
 )فهد النفيسي عبداهللا. د (

 28/05/2003 :التاريخ

 النفيسي عبد اهللا. مقاالت د :الموضوع

  Resource Wars الخامات ـ حروب

تحدة التقديرات يعادل االحتياطي النفطي لكل من روسيا والواليات الم احتياطي العراق النفطي وفق بعض �

في اوائل  R.Dreyfuss مجتمعة حسب دراسة نشرها الباحث االمريكي روبرت دريفوس والصين والمكسيك

 .مارس
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أستاذ  M.Klare مايكل كلير واحتالل الواليات المتحدة لحقول النفط العراقية ـ يقول البروفيسور االمريكي

  حروب الخامات(ومؤلف كتاب  Hampshire college األمن الدولي ودراسات السالم في كلية هامبشاير

Resource Wars الن العراقية هو في الواقع سعي نحوالسيطرة العالمية يقول ان السيطرة على حقول النفط ،

  :واليك كلماته وكما وردت بلغته. ايضا مصدر للنفوذ الدولي النفط ليس فقط مصدرا للطاقة بل
Controlling Iraq is about oil as power rather than oil as fuel. Control over the Persian 

Gulf Translates into control over Europe, Japan and china. انتهى.  

  عندما كان وزيرا للخارجية االمريكية وهي خطة١٩٧٥كيسنجر القديمة التي تعود الى سنة  هي هي خطة �

صغيرة بيضاء  ة على اعضاء الكونجرس في كراسةناقشها الكونجرس في لجنة الدفاع واالمن، وزعتها اللجن

  ).دوالرين ممكن شراؤها من دكانة قرطاسية الكونجرس بثمن بخس أقل من(بعنوان 
Oilfields as military targets.  

  .حقول النفط كأهداف عسكرية

 خبة االمريكيةمجلة الن  ظهرت المقالة المشهورة التي كتبها كيسنجر باسم مستعار في١٩٧٥وفي نفس السنة 

Harrper's Magazine العرب السيطرة على نفط«: وكانت المقالة بعنوان Seizing Arab oil.  

الرياض فما كان من كيسنجر إال ان آنذاك في  السفير االمريكي J.Akins وهي مقالة انتقدها جيمس ايكنز

  .عزله من منصبه

 ا القديمة في االستراتيجية العليا للواليات المتحدةان لهذه الحرب على العراق جذوره اذن نستطيع الجزم �

بأسلحة التدمير  وهي ـ اي هذه الحرب ـ ال عالقة لها بموضوع صدام حسين وال نظامه وال عالقة لها

 من حيث النفط العراقي وقود العراقي، ليسإنما هدفها األساس السيطرة على حقول النفط  WMD الشامل

fuel  والسيطرة العالمية وتعزيزها خاصة على اوروبا  كلير ـ انه مصدر للقوةبل من حيث ـ كما قال

االوسط، فالسيطرة على نفط العراق يعني السيطرة لنفط الشرق  واليابان والصين وهي دول تتزايد حاجتها

 هو كما يقول كلير استاذ االمن الدولي ودراسات السالم في الواليات المتحدة ووالصين، على اوروبا واليابان

هامبشاير بمناسبة صدور  بالمناسبة امريكي، فلماذا ال يطالبه البعض من الزمالء بان يعقد مجلس عزاء في

كلير ـ في مجلس عزائه ـ على الطريقة  قرار مجلس االمن األخير ايضا؟ واذا كان ثمة لطم فليلطم مايكل

  .االمريكية التي قد تعجب بعض الزمالء

عندما خرج   والواليات المتحدة والمكسيك واندونيسيا وغيرها من البلدانرجل الشارع في اوروبا حتى �

ال حرب من أجل «وغيرها  للتظاهر ضد الحرب كانت الالفتات واضحة في واشنطن ولندن وباريس ومدريد

 «No Blood For Oil» « .ال دم من أجل النفط» «No War For oil» «النفط

القوات واالساطيل وتدخل هذه   وبريطانيا هذه الحرب وتحرك هذهوهل يعقل ان تشن الواليات المتحدة �

الدولية فقط السقاط صدام حسين وتأسيس نظام  المعامع في مجلس االمن وحلف االطلسي وتتوتر عالقاتها

  يرحلون ويتركون العراقيين وشأنهم؟ ونفط العراق وشأنه؟ ديمقراطي ينعم فيه الشعب العراقي ثم

 .الكويتية يعتقده بعض الزمالء في الصحافة هذا ماصدق او ال تصدق،  �
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  )٣٤(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 

 )فهد النفيسي عبداهللا.د (

 31/05/2003 :التاريخ
 

  VETO HEGEMONY ..الفيتو هيمنة

ثر من شهر ونصف يعيشها العراق اآلن بعد سقوط نظام صدام حسين الك الفوضى السياسية واإلدارية التي *

 القوات األمريكية المسلحة على أصقاع العراق دليل مادي على أن سلطة األمريكان في وبالرغم من هيمنة

السياسية في جامعة فيرمونت  العراق واالقليم المجاور له سلطة فوقية وقشرية ذهب الى توصيفها أستاذ العلوم

 ، فالبروفيسور جوزمن فوق مثل الفرمان العثماني ي ينزلالذ) هيمنة الفيتو(أنها في الواليات المتحدة على 

Gregory Gause ونفوذ األمريكان في ١٩٧٠ ـ ١٩٢٠االنجليز في العراق والخليج  يقارن بين نفوذ 

 إلى أن نفوذ االنجليز كان أعمق وأكثر أثراً في التطورات في العراقالفترة ويخلص  العراق والخليج لنفس

والتاريخي مع   على تماس فعلي مع نبض المنطقة ولديهم شبكة من االتصال السياسيوالخليج ألن االنجليز

أزمتهم مع الملك غازي  (نفوذهم شعوب هذه المنطقة مكنتهم من التصدي لكثير من األزمات التي اعترضت

 لقد تمكن االنجليز).  وغير ذلك١٩٤٨طهران   ورضا شاه في١٩٤١ ورشيد عالي في بغداد ١٩٣٦في بغداد 

والخليج بدون ضوضاء وبهدوء بحيث مضت الحياة اليومية  من تغيير حكام وإسقاط حكومات في العراق

يكن وتبين فيما بعد وبعد مضي سنوات وسنوات أن التغيير قد أفضى إلى  للسكان في سبيلها وكأن شيئا لم

وكنوز  واالجتماعي للمنطقةلم يكن ذلك ممكنا لوال تسلح االنجليز بالمسح السياسي . للغاية نتائج ايجابية

 .الرسمي في لندن المعلومات والتحليالت السياسية واالجتماعية التي تراكمت عندهم في األرشيف

ليس لديها عالقات دبلوماسية مع . المنطقة الواليات المتحدة ال تمتلك هذه المعرفة التشخيصية في شؤون * 

بالرغم من مضي أربعة وعشرين .  تخطط للحرب األخيرةكانت ايران والعراق عندما: أكبر قوتين في الخليج

تتمكن الواليات المتحدة من الضغط الداخلي على ايران أو تشكيل موجة شعبية  عاماً على الثورة في ايران لم

االيراني ولم تتمكن  تدخل أمريكي في ايران ولم تتمكن الواليات المتحدة من ايقاف البرنامج النووي تؤيد أي

  .واالسرائيليين ايران لمناصرة التسوية التي تطرحها بين الفلسطينيينمن تجنيد 

التي (تعيد عالقاتها الدبلوماسية مع ايران  لقد فشلت الواليات المتحدة فشال ذريعا في ملف ايران وبدال من ان

هذا في . تالفيتو لتهدد ايران بالويل والثبور تحت شتى المبررا ها هي تلجأ الى هيمنة) ١٩٧٩انقطعت سنة 

 فبالرغم من إسقاط نظام صدام حسين بالقوة العسكرية فلم يتمكن االمريكان من تحقيق أما في العراق. ايران

ان ينهي  قبل BREMER وتعيين بريمر GARNER ال بل ان خطوة تغيير غارنر. الكثير الذي يذكر هناك

) والتعليمية في العراق دمات الصحيةعودة الكهرباء والماء والخ(األول مهامه أو يفي بوعوده البسيطة 

الدفاع رامسفيلد وتصريحاته التي تغاير  وتصريحات بريمر التي تغاير تماماً تصريحات غارنر ومواقف وزير

وان رؤيتهم للشأن العراقي ) حيص بيص(األمريكان في  تصريحات وزير الخارجية باول دليل على ان

 حزبا سياسيا معلنا كيف سيطبقون ٨٢اصة ان في العراق اآلن المتوازن وخ يعوزها الوضوح والفهم الشامل

   .ال أعلم ديموقراطيتهم؟
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الظروف االستثنائية العسكرية  وأما نفوذ األمريكان في دول مجلس التعاون الخليجي فهو نفوذ فوقي تمليه

لسياسية واالجتماعية حتى يتمتع بالمقبولية أو القاعدة ا واالستراتيجية التي تحوط بالمنطقة، إال ان نفوذهم ال

 يحسن األمريكان وال يتقنون التعامل معها اذا ما قورن ذلك باألسلوب التاريخي لدى النخب الحاكمة التي ال

  .البريطاني الذي ساد في المنطقة

هيمنة (وبين ضمور وضعف آلتهم السياسية واعتمادهم على  هذه الفجوة بين عضالت األمريكان العسكرية *

القبول الشعبي لهم حتى في العراق الذي يفترض ـ حسب االعالم األمريكي ـ  سوف تساهم في تآكل) الفيتو

 .باألمريكان ان يرحب

  

  )٣٥(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 
 )فهد النفيسي عبداهللا. د (

 04/06/2003 :التاريخ
 

  عراقإسرائيلي من أصل عراقي يضع دستوراً لل: ويلدمان نُوح

االمريكية  جريدة معاريف االسرائيلية منذ ايام قليلة مضت خبرا ذا داللة خطيرة مفاده ان االدارة نشرت �

 Dual االسرائيلية واالمريكية يهوديا يحمل الجنسيتين Noah Wildeman الحالية كلّفت نوح ويلدمان

Citizenship دستور العراقي الجديد وذلك لكي لوضع مسودة لل ولديه خبرة سابقة في الشؤون الدستورية

العراقيين ولكي يتمكن من خاللها بريمر من التحكم بالتوجهات السياسية في  تكون محورا مركزيا للنقاش بين

كذلك ـ فإنه يؤكد  واذا صح هذا الخبر ـ وليس هناك ما يحول ان يكون. لبناء النظام الجديد في بغداد العراق

 .ـامريكي في موضوع العراقالتالزم االستراتيجي الصهيو

الصهيونية قد  الى اكثر من ذلك وهو ان االدارة االمريكية الحالية حرصا منها على تلبية المطالب بل نذهب

الدستوري الذي سيلبسه العراق  كلفت نوح ويلدمان بالذات اليهودي االسرائيلي الجنسية لكي يقص الثوب

 مشروع التسوية االمريكي للنزاع العربي االسرائيلي ـ لجديد الىويكون مدخال النضمام هذا العراق االجديد 

اسرائيلي من اصل عراقي شأنه شأن شاحال وزير الشرطة السابق في  ونوح ويلدمان ـ حسب معاريف ـ

 بلكنة(وموردخاي وزير الدفاع السابق في الحكومة االسرائيلية وويلدمان يتحدث العربية  الحكومة االسرائيلية

جالية يهودية عربية  علما بان اضخم. وهاجر من العراق الى اسرائيل في اوائل الخمسينيات) غداديةعراقية ب

العراق احتلّوا في العراق مناصب رفيعة في   وان يهود١٩٤٨في العالم العربي كانت موجودة في العراق قبل 

تاريخ : كما ورد في)  افنديالمالية العراقي السابق ساسون حزقيل مثال على ذلك وزير(الدولة العراقية 

  .لعبدالرزاق الحسني الوزارات العراقية

فال مانع لدى االمريكان . موضوع العراق سنالحظ ان االسرائيليين حريصون على احراج االمريكان في �

لذلك يلجأ . وليس فوقها) تحت الطاولة(ان يظل هذا التعاون  التعاون مع االسرائيليين في شأن العراق على

واالخرى ـ الى تسريب بعض أوجه التعاون ـ ومنها خبر نوح ويلدمان ـ وذلك  سرائيليون ـ بين الفينةاال

  )شايلوك(االمريكان لدى العرب من أجل ابتزازهم في مزيد من خطوات التعاون فالدخول مع  بغية احراج
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 Shylock  البندقيةتاجر (في عالقة كالوقوع في حفرة ال قرار لها كما يقول شيكسبير في The Merchant 

). of Veniceالصهيوـامريكية وذلك للتنسيق االستراتيجي  قبل الحرب األخيرة على العراق تكررت اللقاءات

لالجتماع الثالث ما كان من االسرائيليين اال ان سربوا تلميحات في  للحرب وعندما تلكأ األمريكان في الدعوة

الدعوة   االمريكان فما كان من االخيرين اال ان استعجلوا فياالجتماع االول والثاني مع صحافتهم عن

وهناك . بالكراسي الموسيقية لالجتماع الثالث بشرط ان يكفّ االسرائيليون عن هذه اللعبة المرهقة الشبيهة

االمريكي الذي غزا العراق في مارس وابريل  الكثير من الشكوك لدى بعض المراقبين المستقلين بان الجيش

 وان ذلك كان االسرائيليين الذين يرتدون الزي العسكري ـ االمريكي افقه عدد ال بأس به من الضباطكان ير

  .الصهيوـ االمريكي الذي تم في اجتماعات ما قبل الحرب ضمن التفاهم

 بالخبراء في الشؤون الدستورية والقانونية وتجاهل االدارة االمريكية لهم او جهلها النخبة العراقية تزخر �

ان الملف العراقي سيشهد  بهم وتكليفها لنوح ويلدمان المشار اليه في الصحافة االسرائيلية دليل مادي آخر على

الصهيوني يحث اليهود المتحدرين من أصل  أكثر من ذلك ان الكيان. تعقيدات كثيرة في المستقبل المنظور

ساكن التي تركوها عشية هجرتهم من العراق العراق في شأن الم عراقي هذه االيام على ترتيب مطالباتهم ازاء

أسوة باليهود األلمان الذين هاجروا من المانيا الى خارجها تحت ضغط النازي  ١٩٥٦ ـ ١٩٤٨الى اسرائيل 

 .فتأمل. 1945  ـ١٩٣٣

  

  )٣٧(المحصول االستراتيجي للحرب األمريكية على العراق 
 )اهللا فهد النفيسي عبد. د (

 11/06/2003 :التاريخ
 

 إسرائيل دولة يهودية ناشطة :وشب
Bush: Israel a vibrant Jewish state  

الضفّة وقطاع غزة  في الوقت الذي يتابع الكيان الصهيوني مجازره ومذابحه بحق الشعب الفلسطيني في �

والحمضيات واالستمرار في سياسات  من مواصلة تهديم البيوت واغتيال الناشطين وتجريف مزارع الزيتون

معتقل واالستمرار في احتالل االراضي العربية، يقف  مع والتعذيب في السجون ألكثر من ثمانية آالفالق

وفي حضور قادة عرب وصحافة عربية ومحطات اذاعة وتلفاز عربية  )العقبة(بوش فوق االرض العربية 

 الب العرب بتوفير االمنويط) اسرائيل الدولة اليهودية الناشطة(ويؤيد ) مع(بانه يقف  المناسبة ليقولتنقل 

بتوفير االجواء  واالمان لها دون ان يطالب اسرائيل بالكفّ عن ممارساتها على مدار نصف قرن او يطالبها

  )Peace Process .(المالئمة لما تسميه االدارة االمريكية عملية السالم

 bloody وع دمويمشر تناسى بوش ـ ربما ألسباب انتخابية ـ أن المشروع الصهيوني في جوهره �

 وال انساني cruel وقاسي fascist وفاشي primitive وبدائي racist وعنصري expansionist وتوسعي

inhuman على وصفه بالناشط الحيوي وغيره من األوصاف السلبية ومع ذلك يصر بوش vibrant  الذي

  المحيط العربي الخامل الواعد بالموتيتهدده ) النابض بالحياة(الصهيوني يضج بالحياة والحركة وكأن الكيان 
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بوش قال هذا الكالم على ارض عربية وفي صحبة قادة عرب وأمام ممثلين عن  المشكلة ان.  واالنقراض

له بمن فيهم أبو  فعال إال ان صفّقوا) الميت(العربية ومحطات التلفاز العربية وما كان من هذا الجمع  الصحافة

ولم يشر ولو إشارة عن ) في التاريخ عذابات اليهود(ي الجديد الذي أطنب عن مازن رئيس الوزراء الفلسطين

االيام؟ انه ال شك من محاصيل الحرب التي شنتها الواليات  اي هوان هذا الذي نشاهده هذه. عذابات شعبه

زال يضطرم ويضطرب بحيث ال يستطيع بوش وأركان ادارته من زيارته او  المتحدة على العراق الذي ما

االدارة  ان كلمة بوش في العقبة كانت تأكيدا من. ان تتجول طائرته في سماء العراق وأجوائه التجوال فيه اال

استهدافاتها تلبية مطاليب االمن  االمريكية رسميا على ان الحرب االمريكية على العراق كانت من ضمن

  .االسرائيلي

ة في السيطرة على وجهة االحداث والتطورات في الواليات المتحد )قوة(يجب أن يعي العرب قاطبة ان  �

السياسي ـ  االسرائيلي تكمن في ضعفهم وتفرقهم وميوعتهم الفكرية والتصورية وقيم االحتشام النزاع العربي

 ـ التي تسود مما يستحق وهي جزء من الثقافة الصحراوية والتنظيم الصحراوي الذي يعطي الضيف اكثر

لم يكن لقاء العقبة ـ  .Raw المتحدة الغالظ والنيئون التي يقوم بها ساسة الوالياتمفاعيل الزيارات الرسمية 

، لقد كان ـ في جوهره )تفوقهم العسكري(نخبىء عجزنا خلف عبارة  في جوهره ـ مواجهة عسكرية حتى

ته اما رسال: سياسيا لتوجيه رسائل سياسية للجمهور االمريكي وللجمهور العربي ـ استعراضا امريكيا

ويجول  ها هو رئيسكم يصول: االمريكي الذي يستعد لالنتخابات الرئاسية القادمة والوشيكة فهي للجمهور

والناس في الشرق االوسط  يوجه االحداث في الشرق االوسط ويقول للجميع ان يلزموا اماكنهم في الطابور

منطقة العربية بقادتها وزعمائها فهي ان ال يطيعون بل يصفّقون بكل بالهة واما رسالته للجمهور العربي

ومياهها واجوائها وبراريها رهن اشارة البيت االبيض ومشروع  وثرواتها وجماهيرها وحركاتها السياسية

) الخ... حماس ـ الجهاد ـ حزب اهللا ـ بن الدن ـ ايران ـ سوريا (على ذلك  االبيض وأي معترضالبيت 

مبرر  اب وحذار ثم حذار االقتراب منهم دع عنك البحث عنارهابيون او دول مارقة تؤوي االره فهم اما

  .لتأييدهم ولو لفظيا

غير الذي قيل وان يحولوا اللقاء الى استثمار سياسي  لقد كان بوسع العرب ان يقولوا لبوش في العقبة كالما �

قن السياسة وال االسرائيلي المتجهم المضطرب العي األبكم الذي ال يت وأدبي ومعنوي خاصة في حضور الدب

 نستحق ذلك ولكنها الذلة والهزيمة الداخلية والهوان وحب الدنيا فعلت بنا ما فعلت ونحن» الشاي يطيق حفالت

 .وأكثر
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 )١( أوراق احتالل العراق في العقل العربي ترتيب
 النفيسي عبد اهللا: بقلم -
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 والفحص ألصل الموضوع وجذره ويتصور والفهمولها يغيب االهتمام  حالنقاش  التفاصيل ويتفرعتكثر عندما 

  بالشأنالمهتمينفكثير من .  حول التفاصيل وليس حول اصل الموضوع وجذرههو الخالف البعض ان

 وبتغييب حقيقة بمعزل  العراقفي ـ عالمياً وعربياً ـ يركزون هذه االيام على موضوع االنتخابات العراقي

 . سواء أكانت االنتخابات أم لم تكنمعضلة  وهي حقيقةالعراقيةوفقدان السيادة ) االحتالل(خشنة وهي حقيقة 

  . واحدةهذه
 

  صرفت ماال يقل عن اربعمائةالعراق ـ الحتالل االستعداد االستعداد ـ فقط المتحدة  الوالياتباشرت عندما 

 على تقنية اساساً تعتمد النها االمريكية مكلفة للغاية خاصة الحروب الحديثة مليار دوالر فالحروب وخمسين

 الذي ال يبدأ دوره الفعلي االمريكي الجندي عسكرية متطورة اكثر من اعتمادها على الضابط االمريكي او

 التي تبدأ بمراحل القصف والدك المدمر والتغطية الفعلية الحرب على االرض اال بعد اسابيع من انطالقة

 وبعد ان.  على آثار التدمير ونتائجه الوخيمة على الصعيد االنساني والبشريتلتف التي االعالمية المشوهة

تماماً ) ممهدة (امامها  القصف التي تستغرق اسابيع تبدأ القطعات البرية بالتحرك لتجد كل الطرقمرحلة تنتهي

 الدفاع االمريكية  في وزارةالمسؤولون ويتوقع االن قارب االحتالل للعراق العشرة اشهر. ليكون تقدمها سريعاً

 يعقل ان تسفح وال  تقريباً مائة وستة وستين ملياراً من الدوالراتاالحتالل  االولى منالسنة تكاليفان تكون 

 تتركهم ثم بالديمقراطية العراقيون اجل ان ينعم من هذه المليارات من الدوالرات فقط كل المتحدة الواليات

.  بذلك موضوع العراقوينتهي) للعراقيين تسليم السلطة( يسمونه دمابع وشأنهم ويعود االمريكان الى بالدهم

  .وهذه ثانية

 Wesley Clarke  فويزلي كالرك١١/٩/٢٠٠١ قرار قديم سبق احداث العراق  احتاللقرار ان ويبدو 

 Victory in  الحديثةالحروب في النصر( االمريكية اصدر كتاباً بعنوان للرئاسة الديمقراطي المرشح

) rn WarsModeالتدخل في ايضاً وقررت ١١/٩/٢٠٠١ ان ادارة بوش قررت احتالل العراق قبل فيه يقول 

 كالرك ليس بصحفي مجتهد او بأن نذكر لفائدة القارىء. سوريا ولبنان والصومال والسودان وليبيا وايران

 قائداً عاماً لقوات كانو االمريكية المسلحة القوات في مراقب محترف بل كان يحتل مكاناً ومنصباً خطيراً

  االسبق بول اونيلالخزانة وزيرليس هذا فحسب بل ان .  الواليات المتحدةعليه  االطلسي الذي تسيطرالحلف

Paul O'neil ـ١١/٩/٢٠٠٣ ـ اي ان قرار احتالل العراق قد توصل اليه بوش قبل الشيء نفس ذكر  

  . ثالثةوهذه .(The Price of loyalty  الوالءثمن( كتاب جديد صدر بعنوان في وذلك

 ويترتب يستتبعها ما  ان تكون النقاط سالفة الذكر واضحة في الذهن والعقل وذلك بفهم وفحصللغاية مهم 

  اربعمائة وخمسون مليار دوالر فقط (الفلكية مهم للغاية ان نطّلع على فاتورة الحرب والتأمل بأرقامها. عليها
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من : ونتساءل)  للسنة االولى من احتالل العراقالتكاليف دوالر ون مليار لالستعداد للحرب ومائة وستة وست

 أثر ذلك وما  اليوم؟ وكيف تسترد الواليات المتحدة ما صرفته في هذه الحرب؟نهاية  هذه الفاتورة فيسيدفع

 ان نعرف ةللغاي ومهم ..العراق والخليج والجزيرة العربية:  والبطالة في المنطقة المتضررةالنمو معدالت على

  القواعدهذه:  ان االحتالل سيطولالى تشير  الدالئلكل  مقيماً؟احتالالً سينتهي احتالل العراق ام سيكون هل

جنوب ( بالقرب من الناصرية الطّليلومنطقة ) شمال العراق (باشور  التي تبنيها الواليات المتحدة فيالعسكرية

H 1 (١منطقة هـ (وتلك التي في الصحراء الغربية للعراق  في مطار بغداد المطورة وهذه القاعدة) العراق

 هذه االيام الصهاينة  السعودية عند مثلث لورنس الشعالن وهي قاعدة يهتم بهااالردنية من الحدود بالقرب

  . الصهيونيباالمنالرتباطها 

  .الموضوع يضيع ـ وليس ليضيع ـ اصل ال  كثيرة لكيبتفاصيل ان نلُم مهم

 وتأسيس الكيان الصهيوني فوق ارضها وسوف نحاول تبيان فلسطين نكبةاق اليقل خطورة عن  العراحتالل 

  .اهللا باذن  القادمةالزواياذلك في 

  )٢(ترتيب أوراق احتالل العراق في العقل العربي 
 النفيسي عبد اهللا:  بقلم-

 13/02/2004 :التاريخ

متحدة للعراق لم يكن الهدف منه االطاحة بصدام احتالل الواليات ال يجب ان يكون واضحا لدى الجميع بأن

سنة   ولو كان هذا هو السبب لكان أمام الواليات المتحدة أكثر من عشرينالبدائي والوحشي حسين ونظامه

بين األمريكان وصدام  ، كيف كانت العالقة١٩٧٩للقيام بذلك ألن صدام حسين أصبح رئيسا في العراق منذ 

 من الممكن في صدام حسين حليفا قويا وكان األمريكان يرونلطرفين جيدة جدا حسين؟ كانت العالقة بين ا

كان . بعد شهور من تسلمه رئاسة العراق) ١٩٨٠(إيران  االعتماد عليه خاصة عندما شن حربه المدمرة على

يحصل على الدعم العسكري ) ١٩٨٨ ـ ١٩٨٠(العراق وإيران  صدام حسين خالل تلك الحرب بين

 والتقني من الواليات المتحدة وكانت األقمار الصناعية األمريكية فوق شمال الخليج ستخباراتيوالسياسي واال

المتطورة لموازنة  تزود صدام حسين بصور يومية عن تحركات القطعات العسكرية اإليرانية وتزوده باألسلحة

عمه وتقديم مليارات مساندته ود دول مجلس التعاون الخليجي على) تحث(الموجات البشرية اإليرانية و

 في العراق هو ٢٠٠٣التدخل العسكري األمريكي  ، فإذن ال يعقل ان يكون هدفالدوالرات في مؤازرته

 .االطاحة بنظام صدام حسين

حسين  ان تشن الواليات المتحدة هذه الحرب المكلفة عسكريا وسياسيا فقط السقاط نظام صدام وال يعقل 

 مليار ١٦٦الحتالل العراق   مليار دوالر وتكاليف السنة االولى٤٥٠والي  ح٢٠٠٣تكاليف االستعداد للحرب (

الدولية لالهتزاز واالختالل على مستوى مجلس األمن  وال يعقل ان تعرض الواليات المتحدة عالقاتها). دوالر

إذا وضعنا في وأوروبا فقط من اجل اسقاط نظام صدام حسين خاصة  والحلف األطلسي واألمم المتحدة

ـ  أمريكا الالتينية(األمريكان في االنقالبات العسكرية للتخلص من انظمة تريد انهاءها  العتبار تجاربا

  ).الخ.. أفريقيا ـ العالم العربي ـ شرق آسيا



 التحدي الصهيوين           )   ١-٣(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 

                    مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٦١ من ٤٢                                             ٢٠٠٤ - آذار

 على العراق وذلك ٢٠٠٣تماما ـ ان الواليات المتحدة شنت حربها  إذن ينبغي ان نشطب من ذاكرتنا ـ

لكن نستطيع ان نقول بان صدام حسين فزاعة مناسبة الستكمال السيناريو . حسين للتخلص من نظام صدام

سنالحظ  ، لذلكالعراق وذلك ألسباب استراتيجية ال عالقة لها بوجود صدام حسين من عدمهالحتالل  السياسي

المحيط الستقبال التدخل  ان االعالم األمريكي والغربي عموما ركز على هذا الجانب للموضوع بحيث هيأ

مثلما كان التدخل العسكري األمريكي في  لعسكري األمريكي في العراق على انه تحرير للشعب العراقيا

  .اختالفا جوهريا  بالرغم من اختالف الحالتين١٩٩١الكويت 

العراقية  WMD الدمار الشامل إذن هل كان هدف التدخل العسكري األمريكي هو الوصول الى اسلحة ’

أوال ان األمريكان واألوروبيين هم : بالنقاط التالية والدليل على ذلك يتلخص.  ال:وتدميرها؟ الجواب أيضا

 لكي يتغلب بها على الموجات السامة واألسلحة البيولوجية والكيماوية الذين زودوا صدام حسين بالغازات

خالل   والمستشفيات األوروبية استضافت ـ١٩٨٨ ـ ١٩٨٠اإليرانية خالل حرب صدام مع إيران  البشرية

حتى أعداء صدام حسين في  تلك الحرب ـ حاالت إيرانية كثيرة اصابتها تلك األسلحة اصابات مباشرة، ثانيا

وكان رامسفيلد للغاية للتخلص منهم في دقائق  األمريكي وسيلة فعالة Mustard Gas الداخل كان غاز الخردل

 سياسيا بعد رته والتفرغ لمواجهة ايرانيفعله لفرض قوته وسيط  في بغداد يهنىء صدام حسين على ما١٩٨٩

 لم ٢٠٠٣األمريكان خصوصا والغربيون عموما يعرفون قبل غيرهم انه بحلول  ثالثا. ان واجهها عسكريا

األمريكي Kaye . Dومن بعده ديفيد كاي Blix  وهذا ما أثبته بليكسأي أسلحة للدمار الشامل يتبق للعراق

 We] :كمفتش أول في العراق وبعد استقالته من مهمته Hearing ماعالذي قال في الكونغرس وفي جلسة است

were all wrong] لكن من جهة . أسلحة دمار شامل في العراق لقد كنا جميعا على خطأ بافتراضنا وجود

فزاعة ـ مثل فكرة صدام حسين ـ استقبلها المحيط استقباال برر  )أسلحة الدمار الشامل(كانت فكرة اخرى 

  . مفتش عنها في العراق١٦٠٠مع وجود ) ٢٩/١/٢٠٠٤(الحديث عنها حتى اليوم  ن متابعةلألمريكا

) الشامل أسلحة الدمار(هدف التدخل العسكري األمريكي في العراق، وإذا لم تكن ) صدام حسين(يكن  إذا لم ’

قة القادمة بإذن في الحل ؟ ذلك ما سوف نبحثهفإذن ما هو هدف التدخل العسكري األمريكي في العراقكذلك، 

   .اهللا

  )٣(ترتيب أوراق احتالل العراق 
 )النفيسي عبد اهللا(- أهداف االحتالل 

 13/02/2004 :التاريخ

الفرصة التاريخية (سيطرت على االوساط االستراتيجية االمريكية فكرة  ١٩٩٢منذ سقوط االتحاد السوفيتي  

من جديد  ادة العالم وزعامته واعادة صياغة وتشكيل العالمامام الواليات المتحدة لالستئثار بري المتاحة) السانحة

ودراسات تُفصح عن هذه  وفق المصالح القومية االمريكية، لذلك سنالحظ انه صدرت في تلك الفترة كتب

 الرئيس االمريكي االسبق ريتشارد نيكسون) بعد وما (١٩٩٢الفكرة ونشير بالذات الى ما كتبه في تلك الفترة 

R. Nixon ُد على كتابين لهونانتهزوا الفرصة(االول هو كتاب بعنوان  :خصص ونشد(  
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) Seize The Moment ( والثاني بعنوان)حرب نصر بالVictory Without War  ( يطرح نيكسون في

بعد ان ) الذي يسميه المارد االخضر(في الكتاب الثاني من االسالم  ويحذّرالكتابين الفكرة التي اشرنا اليها 

  .الشيوعي المتمثل باالتحاد السوفيتي المنهار) المارد االحمر(المتحدة من  ت الوالياتتخلص

المتحدة او كما يسمونهم  في الواليات Christian Zionists على هذه الخلفية تحرك المسيحيون الصهاينة 

: رة موضع التنفيذوذلك لوضع الفك) النها افصح وأوضح انا شخصيا افضل التسمية االولى (المحافظون الجدد

 لذلك سنالحظ بول كل انحاء العالم فورا وبالقوة العسكرية وبدون تردد، في) مفاصل القوة(اي السيطرة على 

) اي بعد احتالل بغداد(، ٤/٦/٢٠٠٣نائب وزير الدفاع االمريكي يصرح في  P.WOLFOWITZ ولفووتيز

يسبح على بحر من  منا أي خيار في العراق فالبلدلم يكن أما[: مؤتمر قمة آسيوي امني في سنغافورة فيقول في

فعال العراق يسبح على بحر : إليه في التاريخ المشار TYE GUARDIAN انظر الجارديان اللندنية] البترول

العراق بحر بترولي لمائة واثني عشر مليار برميل من  الغربية يكمن في ارضمن البترول فحسب التقديرات 

من هنا سنالحظ ان االمريكان عندما وصلوا الى بغداد . بالمائة% ٢٥العالمي  النفطالنفط اي ربع احتياطي 

الى كبح  صدام حسين وعاشت المدينة حالة من الفلتان االمني المخيف لم تبادر القوات االمريكية وسقط نظام

 تلك القوات بل سارعتوغيرها  التي عاشتها بغداد ونهب المدارس والمستشفيات والمتاحف) الفرهود(حالة 

شك ان في ذلك داللة عن استهدافات االحتالل   والالى حراسة وزارة النفط وخطوط النفط ومشتقات النفط

وضع اليد االمريكية على ثروة العراق النفطية : العراق هو فإذن الهدف االول المركزي الحتالل. ذاته

 لنفط ما بين الكويت ومسقط وكذلك نفط قزويناالمريكان الحثيثة السيطرة على شريط ا والمائية ربطاً بمساعي

من الدول االعضاء في  والمحاذي لالفغان وتطلعهم للسيطرة على نفط ايران وفنزويال ونيجيريا وليبيا وغيرها

 OPEC  .منظمة اوبك

وتحت شعار الديمقراطية واالحراج السياسي ـ ترعى  سنالحظ ايضاً مساعي االمريكان الحثيثة ـ

 وتحرك المعارضة هناك ـ بهدف اسقاط الرئيس شافيز) الفنزويلية العاصمة(كاراكاس المظاهرات في 

Chavez ونفس الشيء تفعله الواليات . االمريكية النفطية والعضو الفعال في منظمة اوبك المناهض للمصالح

  .It's Oil you stupid انه النفط ياغبي: في نيجيريا المتحدة

: الشهير بأن الواليات المتحدة يحكمها االنلكاتب االمريكي المعارض ا Gore Vidal يقول غور فيدال

  ستضطر الواليات المتحدة ان تستورد من٢٠٢٥ اذ بحلول )منتخبة من رجال البترول والغاز عصابة غير(

حان (مناسبة انه  من حاجتها للنفط وصرح اكثر من مسؤول امريكي في اكثر من% ٧٠الخارج سبعين بالمائة 

 من اجل ٢٠٠٣العسكرية االمريكية في العراق  لقد كانت العملية).  النهاء اعتمادنا على نفط السعوديةاالوان

عن احتالل العراق ـ بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة ـ اال  انه لن يتخلى االمريكانلذلك اقول . النفط

  ? .امريكية Catastrophe كارثة اذا تحول العراق الى

 شرع على ارض العراق بشكل دائم وفي قواعد محددة ي هو وضع القوات االمريكية المسلحةالهدف الثان 

مع الصهاينة خاصة في القواعد التي في الصحراء الغربية العراقية  االمريكان ببنائها وترتيبها وبتنسيق

 واربعون عند مثلث لورنس الشعالن وهي النقطة الجغرافية التي انطلق منها واحد (H1  ـ١منطقة هـ(

  االيام االسرائيليون هذه.  لتحط على تل ابيب ويافا وحيفا في عمق الكيان الصهيوني١٩٩١سكود  صاروخ
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العراقية لما تمثله من خطر  يلحون على االمريكان بضرورة احتفاظهم بحق المراقبة على الصحراء الغربية

  .على االمن الصهيوني

وقاعدة في باشور في الشمال الكردي ) قرب الناصرية(طقة الطليل وقاعدة في من هناك قاعدة في مطار بغداد

سيحتفظون  وحتى لو انسحب االمريكان من المدن العراقية فانهم. وقد اسلفنا ذكرهاH 1  ـ١هـ وقاعدة في

   .بهذه القواعد او على االقل هذا ما يطمحون اليه

  )٤(ترتيب أوراق احتالل العراق 

 )فيسيعبد اهللا الن(- المحتل؟ اق ماذا تريد إسرائيل في العر
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اللندنية ان القوات االمريكية في العراق تستعين حالياً بقوات خاصة  Guardian ذكرت جريدة الجارديان 

عمليات تعقب  وذلك لتدريب القوات االمريكية في) الموساد(وبخبراء من االستخبارات االسرائيلية  اسرائيلية

الحقول والمحاصيل وردم اآلبار  راقية واغتيال افرادها والتدريب على المداهمات وتجريفالمقاومة الع

واالمريكان يستعينون بالصهاينة الن . كعقاب جماعي االرتوازية وذلك لتجويع عائالت واطفال المقاومين

 االمريكان في وفعالً ظهرت في سلوكيات. مالحقتهم للمقاومة الفلسطينية للصهاينة خبرة قديمة في موضوع

: المحتلة االسابيع القليلة الماضية ـ ما يفيد بأوجه شبه كبيرة مع سلوك الصهاينة في فلسطين العراق ـ في

واالطفال كرهائن للضغط  نسف البيوت ـ عقاب جماعي ـ تجريف الحقول والمحاصيل ـ اعتقال النساء

في تعامل القوات االمريكية مع الجمهور  رةعلى آبائهم المقاومين وغير ذلك من المسالك التي لم تكن ظاه

  .العراقي خالل الشهور االولى من االحتالل
 

 فرغم .العراق والشحيح في اسرائيل اوالً النفط والماء المتوفر في: تستهدف اسرائيل في العراق تحقيق التالي

ب عن النفط في اسرائيل سنوات طويلة في التنقي Harold Stevens قضاء المستثمر االمريكي هارولد ستيفنز

القريبة من حدود العراق (لم تتحقق جهوده عن اي نجاح لذا وجدت اسرائيل  لسد حاجتها الماسة الى الطاقة

 احتالل العراق فرصة سانحة لسد حاجتها من النفط القريب والرخيص من العراق، اضف الى في) الغربية

تحل هذه المشكلة  ، ولذلك تتطلع انالة من شح الماءفإن اسرائيل ـ في المستقبل المنظور ـ ستعيش حذلك 

 انبوب السالم(تكتب عن  ان الصحافة االسرائيلية هذه االيامسنالحظ . من خالل دجلة والفرات

Peaceـ) Pipelineوتطلب من داخل الكيان الصهيوني الذي يحمل النفط والماء من اراضي العراق الى 

االجندة االمريكية ثاني االستهدافات االسرائيلية في  اق ـ وضع ذلك فياالمريكان ـ القوة المسيطرة في العر

 تقوم بدوريات في الصحراء الغربية العراقية) مراقبين(عسكرية اسرائيلية  السماح بقوة مراقبةالعراق هو 

  واحد واربعون صاروخ سكود١٩٩١وهي المنطقة التي انطلق منها عام  (H1  ـ١هـ(منطقة  وبالذات في

Scud لتحط على تل ابيب ويافا وحيفا حسب تقرير مركز جافي Gafi Centre الجامعة العبرية  للدراسات في

  الصواريخ العراقية ما يهدد االمن القومي مهمة المراقبين ـ كما تراها اسرائيل ـ للحؤول دون تكرار تجربة
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لوسطى العراقية التي تعاني من الفلسطينيين في الهضبة ا هو توطين الالجئين: ثالث استهداف.  الصهيوني

 هو ادماج: رابع استهداف. ويروج الصهاينة لهذه الفكرة لدى االمريكان هذه االيام الندرة السكانية النسبية

يجن منها العرب  وهي عملية لمفي الشرق االوسط ) السلمية(العراق في العملية التي يصفها الصهاينة بـ 

هو : خامس استهداف. الدولية من الضعف والفرقة والتشرذم والعزلةوبالخصوص الفلسطينيون اال مزيداً 

هو متابعة مطالبات . وسادس استهداف. العراق المحاذي تعويم اسرائيل في الخليج والجزيرة العربية من خالل

  .هاجرت من العراق الى اسرائيل في الخمسينات االقلية اليهودية العراقية التي

االستثمارات االجنبية في ادارة بريمر صرح اكثر من مرة بترحيبه الي  ر دائرةمدي Tom Folly توم فوللي 

 اليهود هذه االيام موجودون في. اقتصاد العراق وكأن اسرائيل تنتظر منه هذا السماح دور اسرائيلي في

 لومؤسسات بالكام السوق العراقية ـ وبحماية امريكية ـ ويشترون ـ عبر وسطاء محليين عقارات وبيوتا

العراقيين من التعامل معهم ومع  وخاصة في منطقة الكرادة والصليخ وهناك منشورات توزع في بغداد تحذر

  .وسطائهم

الشؤون والتطورات العراقية ومن خالل مراكز ابحاث معروفة  منذ الخمسينات اهتم الصهاينة بمتابعة

د اصدرت هذه المراكز عدة وق (Dayan ومركز دايان Shiloah شلواح مركز جافي ومركز(ومشهورة 

 وهي دراسات تنم عن متابعة دقيقة للتطورات العراقيةالعراق من وجهة نظر اسرائيلية  دراسات تعني بشؤون

وكتاب  (Iraq under Qassem عراق عبد الكريم قاسم) Uriel Dan مثال على ذلك كتاب يورييل دان

وهو كتاب يشتمل  (Army Officers in Iraqi Politics) (دور العسكر في السياسة العراقية(اليسار بيري 

لعبت ادواراً هامة في الحياة السياسية العراقية  على معلومات دقيقة عن الشخصيات العسكرية العراقية التي

وفاضل المهداوي وعبد الوهاب الشواف واحمد حسن البكر وطاهر  مثل رفعت الحاج سري وناظم الطبقجلي

 فاذن اهتمام الصهاينة بموضوع العراق قديم وليس بجديد واآلن فرصتهم. غيرهمو يحيى وعبد السالم عارف

والخطير في  عن العراق لمصالحهم هناك badeـ Data التاريخية ـ كما يرون ـ لتوظيف قاعدة معلوماتهم

  .االمر ان االمريكان يعطونهم آذانا صاغية هذه االيام بالذات

ويدعون الى تقارب   االلوف من يهود العراق وهم يشكلون ثقالً سياسياًالقارىء هناك في اسرائيل عشرات لعلم

موشيه شاحال ) اللوبي(ويرأس هذا  العراقيمع العراق بحيث اصبحت تصفهم الصحافة االسرائيلية باللوبي 

  .اصالً وهو من يهود بغداد) وزير الشرطة االسبق في اسرائيل(
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  )٥(ترتيب أوراق احتالل العراق 

  دفةاالحتالل؟  يدير الرئيس بوشكيف
 عبداهللا النفيسي
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لقد اصبح واضحا في العراق ان . العسكري وبؤسهم السياسي ضاع األمريكان في العراق بين بأسهم

  البأس العسكري شأنهم شأن الرومان في التاريخ، لكنهم بالقطع ال يملكون ولو االمريكان ال يملكون سوى

الصورة المتطرفة  اما بوش فيمثل. ليسير من العبقرية السياسية المطلوبة الدارة المناطق التي يحتلونهاا النزر

على ذلك عشرات من الكتاب االمريكان  ويشهد» قواصم«لما تقدم ذلك الن ادارته الحتالل العراق يؤخذ عليها 

وبرت فيشر واندرو والترز فوكس وهنري فريزر ور جيمس«في الصحافة االمريكية نفسها ومشاهيرهم 

  :وادارته الحتالل العراق بالنقاط التالية ونلخص المآخذ على بوش. »وغيرهم وغيرهم
 
من االفكار واالنطباعات ذات التبسيط المخل تبدو مسيطرة على بوش وهو  هناك ـ كما يبدو ـ منظومة: اوال

 هاليبرتون ـ بكتل ـ» والعقود السخية في العراقاالحتالل مع فريقه السياسي المهتم كثيرا بالتجارة  يدير دفة

KBR» اليومية داخل العراق بين عدة اطراف سياسية اكثر من اهتمامها بإدارة الصراع السياسي والمزاحمة. 
 
المدى انتخابية مفاجئة فقاعية مثال على ذلك زيارة بوش المفاجئة  ان حسابات بوش الشخصية قصيرة: ثانيا

 عيد«خالل احتفال » بزيارة اللص«. زيارة سرية خاطفة ليلية وصفتها الصحافة االمريكية لمطار بغداد وكانت

الصحافة االمريكية  وحتى الديك الرومي الذي حمله بطبق كبير للجنود كان ـ حسب «thanksgiving الشكر

ا اثبتت عكس السياسي لها ـ فاجعة النه لقد كانت تلك الزيارة ـ من حيث المحصول. ـ ديكا من البالستيك

  .الزيارة ما كان يروم اثباته بوش ومن نصحه بتلك

التعثر السياسي الذي يعاني منه في  كعملية هامة لتغطية» باالتصال الدولي«ال يبدو ان بوش مهتم : ثالثا

االستحواذ على عملية اعمار العراق ـ كصفقة بزنس  بل بالعكس سنالحظ ان حرص االمريكان على. العراق

ـ فاالمريكان حريصون هذه االيام حلفائهم المخلصين في االحتالل   في صراع حتى مع االنجليز ــ ادخلهم

ودورهم في العراق مقارنة بحرصهم قبل الحرب على توريط االنجليز فيها، لذلك  على تهميش االنجليز

 ية منوالصحافة البريطان House of Commons التبرم االنجليزي واضحا في مجلس العموم سنالحظ

  .االمريكان ومايقومون به في العراق

حتى االمريكي «خسائرهم في العراق ويتعاملون مع االعالم  صار من الواضح ان بوش وفريقه يخفون: رابعا

استاذ االعالم في  Mark Miller يقول مارك ميللر. من الخشونة والتهديد بشيء» وربما باالخص االمريكي

 هددت محطات التلفزيون االمريكية والصحافة االمريكية بعدم التوسع فيان ادارة بوش  نيويوركجامعة 

  الحرائق في حتى ضحايا. الخسائر البشرية االمريكية في العراق وموضوع المقاومة العراقية: موضوعين
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ن العراق وهذا دليل كبير على ا  كاليفورنيا صاروا يتلقون عناية من بوش اكثر من عنايته بالجنود القتلى في

في المانيا ثم بعدها  Ramstein اوال الى قاعدة رامستاين القتلى من الجنود ينقلون. حساباته انتخابية داخلية

 تجربة«الواليات المتحدة حيث اهالي القتلى من زوجاتهم الى اطفالهم وفي العادة  في Dover الى قاعدة دوفر

ويالحظ ان بوش  لمشاركة ذوي القتلى عزاءهميكون الرئيس موجودا في دوفر » فيتنام ـ الصومال ـ لبنان

سياسية على الفشل في العراق وعندما  اهمل هذا تماما عمدا لئال تتحول رحلته من واشنطن الى دوفر فضيحة

الرئيس ال يستطيع السفر الى «: باسم البيت االبيض استفسرت الصحف عن غياب بوش الدائم هناك قال ناطق

  .»!!دوفر كل اسبوع

 عن اسلوب الصحاف سيىء الذكر» الجوهر«اسلوب بوش في الحديث عن العراق ال يختلف في  نخامسا ا

  .الذي كان يدعي االنتصار في زحمة الخيبة والتعثر

  العراقي ال يستطيع ان يطمئن لما يقوله اذ انه يتبنى في كل حديث له من يسمع بوش يتكلم عن الموضوع

وهي فلسفة قد تنجح في عصور سابقة لكن االن » حت السيطرةعلى ما يرام وكل شيء ت كل شيء«فلسفة 

أمريكيا  ضوء ثورة المعلومات وثورة االتصال يصبح حديث بوش غير مقنع على االطالق ولو كنت وفي

  .ليته سكت: لقلت
 
  

 )٦(ترتيب أوراق احتالل العراق

  هل فعالَ تريد االدارة االمريكية تأسيس تظام ديمقراطي في العراق؟
  عبد اهللا النفيسي.  دبقلم

هل يريد : ونطرح السؤال. بعد توقف أملته ظروف خاصة واستثنائية نواصل البحث في ملف العراق

 Cosmetic ام انهم يريدون القيام بعملية تجميلية االمريكان فعال تأسيس نظام ديمقراطي في العراق؟

الشكلية للعراقيين هو فقط للتخلص من ) السلطة(الحتاللهم العراق وهو احتالل سيطول ويطول؟ وهل تحويل 

وذلك للتفرغ لعمليات استراتيجية كبيرة ازاء سوريا وايران وربما المملكة الملف االمني الحارق والمحرج 

  العربية السعودية؟

الشرق (تمرة عن ضرورة االصالح السياسي في عموم المنطقة وما عالقة كل ذلك بالثرثرة االمريكية المس

وارتباط ذلك بالصراع العربي االسرائيلي ومفاعيله؟ هذه وغيرها اسئلة هامة ينبغي التصدي لها وما ) االوسط

ينبغي فصل وفهم الشأن العراقي بمعزل عن المحيط االستراتيجي العربي او بمعزل عن االستهدافات 

   . للواليات المتحدة في المنطقةGrand Strategyليا االستراتيجية الع

 لو فحصنا االداء السياسي لالدارات االمريكية المتعاقبة على البيت االبيض من جهة موقفها من الديمقراطية 

  ) اي فترة تغطي نصف قرن(وحقوق االنسان على االقل منذ ادارة ترومان حتى االدارة الحالية برئاسة بوش 
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ـ لم تهتم اطالقا بموضوع الديمقراطية وحقوق تلك االدارات ـ وعلى رأس ذلك االدارة الحالية سنالحظ ان 

 على عكس ذلك سنالحظ ان االمريكان ـ وعلى مستوى دولي وكوني ـ .االنسان ال من قريب وال من بعيد

 في كل احرصوا على تدعيم وتعزيز وترسيخ انظمة سياسية دكتاتورية تقمع الشعوب وتستنزف مقدراته

سنالحظ ان االمريكان دعموا بينوشيه ) كمثال ال الحصر(ففي امريكا الالتينية » قارات العالم ولنضرب أمثلة

وكذلك دعموا في كوبا . في تشيلي وهو العسكري الذي انقلب على حكومة ديمقراطية انتخبت انتخابا مباشرا

 الشعب الكوبي وفتح كوبا على مصراعيها باتيستا لعقود طويلة وهو دكتاتور فاسد ومتوحش وبدائي قمع

اما . لالحتكارات التجارية االمريكية وفي بيرو دعم االمريكان اربينز وهو ال يقل سوءا وتوحشا عن باتيستا

سوموزا في نيكاراغوا فكان سبة وعميال رخيصا للغاية للشركات االمريكية قمع الديمقراطية والصحافة 

واما في افريقيا فسنالحظ ان االمريكان ولعقود . فظ ونحث الجميع على ذلكوحقوق االنسان ونقولها بال تح

طويلة دعموا موبوتو في زائير وهو العسكري الذي تآمر مع االمريكان ضد الزعيم الشعبي الكونغولي 

باتريس لومومبا حتى قتلوه وفتح موبوتو بعدها البالد لالحتكارات الصهيو أمريكية وكانت المروحيات 

ئيلية واالمريكية تحط على قصر حكمه للبحث في صفقات االلماس وغيرها من المعادن الثمينة التي االسرا

وأما دعم لسوموزا ودعم االمريكان حسين حبري في تشاد وهو نسخة افريقية . تزدحم بها غابات افريقيا

صف الضباط في االمريكان لبورقيبه طاغية تونس الذي كان يتعمد في غرة رمضان ان يشرب كأسه امام 

ويمشي في ) تعطل االنتاج(رابعة النهار ويحثهم على عدم الصيام والتمرد على هذه الفريضة بحجة انها 

الشارع ويخلع بيديه حجاب المتحجبات وهناك صور له وهو يفعل ذلك ويزور االرادة العامة ويحتكر الحكم 

وأما في آسيا فها نحن نالحظ ان االدارة  .ويقمع اهل تونس وليس هنا المجال المناسب لفتح هذا الملف

االمريكية تدعم بقوة مشرف دكتاتور باكستان العسكري الذي انقلب على حكومة ديمقراطية انتخبت انتخاباً 

واما دعم االمريكان ـ ولعقود طويلة ـ لماركوس طاغية الفلبين والشاه طاغية ايران وسوهارتو . مباشراً

ويسرد ما يلز .  ودراسات وابحاث ال تستطيع ان تحملها الحمير الشديدة النفّارطاغية اندونيسيا ففي ذلك كتب

كيف سعت الواليات ) Game of nationsلعبة االمم ( في كتابه الشهير Miles Copelandكوبالند 

 ١٩٤٩ ـ الى ترتيب انقالبات عسكرية عديدة ابتداء من حسني الزعيم في سوريا CiAالمتحدة ـ عن طريق 

 وكيف ان نظم العسكر تكفلت بتحقيق المصالح االمريكية في فترة ١٩٥٨د الكريم قاسم في العراق الى عب

على ضوء ما ذكرناه نستطيع ان نقول بكل . نستطيع ان نصفها بفترة التنافس االنجلو ـ امريكي على المنطقة

مقراطية وحقوق االنسان في ان التاريخ المعاصر للواليات المتحدة يفصح عن اتجاه قوي مضاد للديراحة بال 

   .العالم الثالث الذي نحن العرب جزء منه

 أكبر وأهم وأقوى دولة دعمت صدام حسين ٢٠٠٣ ـ ١٩٧٩بالنسبة للعراق لقد كان االمريكان ما بين  -

 و ١٩٩٤ و ١٩٩٢ و ١٩٩١ اذ سنالحظ ان االمريكان افشلوا عدة مرات ١٩٩٠حتى بعد غزوه الكويت 

بل ان صحيفة الجارديان اللندنية واالندبندنت اللندنية ة داخلية السقاط صدام حسين ال  تحركات عراقي١٩٩٦

 من ١٩٩٦نشرت تحليالت واخبارا ومعلومات تفيد بأن اجهزة المخابرات االمريكية حذرت صدام حسين 

عدام فوراً محاوالت انقالبية ضده وزودته بأسماء اكبر الضباط النشطين في ذلك وقد نفذ فيهم صدام حكم اال

  . وبدون تلكؤ
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 هناك في بغداد ١٩٨٩وعندما كان صدام يرش حلبجة بغاز الخردل ويفني ألوفا من االكراد كان رمسفيلد 

يصافح صدام ويشد من عضده وقد نشرت الصحافة االمريكية والبريطانية وااللمانية والفرنسية واالسبانية 

  . وااليطالية هذه الصورة وتاريخها

) والعراق منه(ذا هو سجل االمريكان فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق االنسان في العالم الثالث  اذا كان ه-

 وهل من المعقول ان يسعى فكيف نطمئن ونصدق ثرثرتهم حول االصالح السياسي في العالم العربي؟

الجمهور العربي أزمة القرار السياسي االستراتيجي وهم يعلمون ان ) الجمهور العربي(االمريكان لتسليم 

؟ انا اعتقد ان العملية ال تتعدى عن عملية وبالذات العراقي ال يضمر لهم وداً وال محبة بل العكس العكس

تجميلية الحتالل عسكري امريكي سيطول في العراق وحتى يكون مقبوالً على االقل داخلياً البد من تلبيسه 

  .الكبسولة المخدرة حتى يبلع العراقيون Sugar Coatingبقشرة من السكر 

  

  )٨(ترتيب اوراق احتالل العراق

  نقل السلطة للعراقيين لن تكون حفلة شاي

 عبد اهللا النفيسي. د: بقلم

سياق دأبهم  لنقل السلطة للعراقيين في -بل ومستعجلون- من الواضح ان االمريكان في العراق حريصون 

الدموي اليومي الذي ) الملف األمني(هو التخلص من أول هذه االستهدافات . الحثيث لتحقيق عدة استهدافات

يخوضون فيه وتسليمه الى شرطة شبيهة بالميليشيا لم تستكمل بعد شروطها الفنية والموضوعية للتحرك في 

ياب تام ال بل تعتيم التفاصيل عن مجلس الوحل العراقي اشرف على قيامها األمريكان في االردن وفي غ

  .الحكم االنتقالي

ثاني هذه االستهدافات هو نقل سخونة االزمة في العراق من ظهر االمريكان الى ظهر العراقيين بمعنى نقل 

القادمة التي يتوقع ان يستنفد طاقتها النزاع من ادارة بريمر الى الوزارة العراقية ) ولو الشكلية(المسؤولية 

التركيز ثالث هذه االستهدافات هو . اخلي والتقاطبات العراقية التقليدية ويضع العراق على شفير حرب اهليةالد

 االمريكي على الخطوات االستراتيجية القادمة ال محالة ضد ايران وسوريا وربما المملكة العربية السعودية

رابع هذه . يصل الى نهايات مشجعة وملموسةبعد ان استهلك العراق معظم الطاقة االمريكية السياسية دون ان 

 للفئات المسلحة في العراق Hot Pursuit) المطاردة الساخنة(الى ) االدارة(االستهدافات هو االنتقال من 

) مطب في الطريق(التي تقاوم الوجود االمريكي هناك قبل ان يستفحل شأنها والتي يصفها بريمر بأنها مجرد 

)a bump in the road (عا االيام واالسابيع القادمة هي التي ستحكم على كلمات بريمرطب .  

 مجلس الحكم االنتقالي الحالي شبيه بالندوة الفكرية اكثر منه مجلس حكم ذلك ألن صفته استشارية محضة -

  ولم تفرزه عملية انتخابية وعالقة فرقائه بعضهم ببعض عالقة يحوطها البروتوكول االجتماعي العراقي 
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لكن بانتقال السلطة . وتوكول ثَر وغني باالحتشام والكرم وحسن التأني والوفادة والدفء والحميميةوهو بر

بالتدافع مناخ جديد مزحوم ) السلطة الجديدة( هذا الجو وسيحل محله بين فرقاء -أزعم-للعراقيين سوف يتغير 

 حساب المكاسب االستراتيجية للعراقوالتعجل والتركيز على المكاسب التكتيكية لعناصر السلطة الجديدة على 

في المحك ويشهد التاريخ المعاصر للعراق ) داخليا(العراقية -وذلك سوف يضع العالقات العراقية) الجديد؟(

 ان - ونرجو من اهللا ان يخيب ظننا ورأينا-لذلك نتوقع . على ان حبل الحوار الداخلي كان دائما حبال قصيرا

ال بل - راقية لتضع العراق على حافة االقتتال الداخلي ال سمح اهللا ما يسمح تنفجر التناقضات الداخلية الع

كما يحدث كلما انفجر الصراع في المنطقة في اي زاوية ) الوسيط العادل( لالمريكان التدخل بصفة -يهيىء

كي  خالل هذه الربكة سوف تتمكن الجماعات المسلحة في العراق والتي تقاوم الوجود االمري.من زواياها

وتفريعاته العراقية من تصعيد عملياتها الفشال السلطة الجديدة على اعتبار ان نجاحها هو نجاح للمشروع 

، ومع هذا التصعيد سوف يصعد ا الحتالل االمريكي مطاردته الساخنة لهذه الجماعات االمريكي في العراق

  سوريا ما يفسح المجال للتقاطب وسوف تندلق هذه المطاردة الى حدود الجوار وخاصة الحدود مع ايران و

   .االمريكي مع سوريا من جهة وايران من جهة اخرى

 المراقب للشؤون العراقية يالحظ هذه االيام والدة محور رئيسي جديد في المقاومة المسلحة للوجود -

ات االمريكي في العراق وهو محور عبارة عن تحالف فضفاض من مجموعات اصولية اسالمية تلتزم بالتيار

كل ) مؤيدة اليران(وكذلك جماعات جهادية شيعية ) انصار االسالم تحديدا(العربية والكردية -الجهادية السنية

في العراق والهدف الرئيسي هو افشال المشروع ) القاعدة(هذا التحالف يبدو انه يعمل بتنسيق من خاليا 

يها ايضا المساعي للتوفيق بين االمريكان االمريكي في العراق واسقاط اي مسعى لالمريكان في العراق بما ف

ويبدو ان الدور االيراني في المقاومة المسلحة للوجود االمريكي في العراق اكبر مما نتصور . والسيستاني

 مع مرتجى ومبتغى السيستاني في النجف والذي يتحفظ كثيرا على -في مراماته البعيدة-وهو دور يتقاطع 

لذلك ال نتوقع ان عملية نقل السلطة ومرفقاتها المرحلية ستكون عملية . لسياسةالصيغ االيرانية في الفقه وا

  . سهلة وال بروتوكولية وسوف تفجر الحالة العراقية وتنقلها الي افق مختلف من العنف والتقاطب الداخلي

  

  )٩(ترتيب اوراق احتالل العراق

  االمريكان ضد أي دور مستقبلي لالسالم في العراق

 د اهللا النفيسيعب. د: بقلم

تُبدي االدارة االمريكية الحالية وهي تتعامل مع الملف العراقي حرصا بارزا على اقصاء االسالم بعيدا تماما 

  .عن أي موقع من شأنه ان يؤثر من خالله على شؤون الدولة القادمة في العراق

صياغة دستور علماني حرص االمريكان من خالل اشراف ادارة بريمر على مجلس الحكم الحالي على   ـ

  عن الدولة اي يفصل عملية التعليم والثقافة والتربية والتخطيط االجتماعي وشؤون ) االسالم(يفصل الدين 
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المرأة وغير ذلك من أبعاد البنى التحتية للدولة ابعاد كل ذلك عن االسالم او ضرورة االلتزام بثوابته وترك 

يح لالجتهادات الفردية التي ـ بالضغط والترغيب والترهيب هذه االمور في مستقبل العراق في مهب الر

في محيط وجوار الجزيرة ) بؤرة علمانية(سوف تُفضي بالعراق الى تشكيل والتضليل االعالمي االمريكي ـ 

 ـ فتصريحات رمسفيلد العربية ذات التكوين الديني واالنعطاف التاريخي للتقاليد والموروثات االسالمية

فمضمونه اعالن حرب من ) لن تسمح للتشدد االسالمي ان يسود في العراق(الواليات المتحدة المتكررة بان 

في العراق سواء في مجال المرأة او التشريع او الثقافة والتعليم ) اسالمية(الواليات المتحدة على اية بادرة 

  . دد والتزمتواتهام اي انعطاف تجاه االسالم على انه ضرب من ضروب التشواالعالم وغير ذلك 

  لقد اصطلح بريمر مع الحزب الشيوعي العراقي في سبيل تعزيز قوة الجهات السياسية المضادة لالسالم في-

فحميد جاسم عينه عضوا في مجلس الحكم وحميد جاسم هو االمين العام للحزب . مجلس الحكم االنتقالي

فقد عيقنه بريمر ) لحزب الشيوعي العراقيعضو المكتب السياسي ل(واما مفيد الجزائري الشيوعي العراقي 

، وغريب فعال ان يتولى الجزائري هذه الحقيبة الخطيرة والهامة في بلد كالعراق وزيرا للثقافة في العراق

  أليس في ذلك استفزاز ظاهر للعيان؟ ان يتول.. يضج ويزدحم بالتنظيمات االسالمية المنتمية للثقافة االسالمية

دين وثوابته ويكلف بصياغة الثقافة العامة في بلد للتو خرج من قمقم الثقافة البعثية ذات شخص ملحد وكافر بال

النزعة الضيقة ليدخل من جديد في نفق أحفاد شلومو دلّال ويهودا ابراهيم صادق اآلباء المؤسسين اليهود 

يا وزير الثقافة في  في مقابلة مشتركة بين مندوب رويترز في بغداد ومفيد زكر.للحزب الشيوعي العراقي

الناطقة باسم الحزب الشيوعي العراقي يقول ) طريق الشعب(بغداد وعبداللطيف السعدي رئيس تحرير جريدة 

كنا في الخمسينيات في وضع اجتماعي افضل في العراق اذ كنا ايامها مجتمعاً علمانياً الى : (مفيد زكريا مايلي

؟ اما االن فقد انتكس هل اهللا موجود فعالً ام غير موجود: ولحد كبير استطيع بكل سهولة ان القي محاضرة ح

وال اتجرأ بالقاء محاضرة حول هذا الموضوع ألن الجمهور العراقي !) الحظ(الوضع االجتماعي في العراق 

  . انتهى). او بعبارة ادق منحاز دينياً. اصبح متعاطفا مع الدين

وزير الثقافة في بغداد واتجاهاته الثقافية وموقفه من االسالم اظن هذا التصريح يكفي لنتبين ماهية مفيد زكريا 

التي ستبثها وزارة بريمر ) الثقافية(اذن تخيل المفاهيم . وثوابته وعلى رأس ذلك االيمان باهللا سبحانه وتعالى

  . للثقافة في بغداد

 في العراق) االرضوقائع على ( نالحظ ان االدارة االمريكية في العراق حريصة كل الحرص على تشكيل -

تكون معيقة ومانعة ألي انعطاف اسالمي في العراق وذلك تحت سياسة التخويف والترهيب والتحذير من 

حتى مدارس تحفيظ القرآن وحلقات ذلك في المساجد تقلقهم وال . شيوع االرهاب ومدارسه الفكرية في العراق

فال ال يتجاوز أكبرهم سناً الثامنة وهم  في بيشاور وهو يقف في فصل اطCNNننسى مراسل السي ان ان 

هذا : (منكبون على مصاحفهم يحفظون قصار السور ولهم طنين كطنين النحل، اشار اليهم ذلك المراسل وقال

   r)This is the workshop for terro.هو مطبخ االرهاب

ي بين ما تريده الواليات نفس هذه الحساسية من االسالم تتشبع بها ادارة بريمر وذلك ينذر بارتطام تاريخ

  . المتحدة وبين ما تقرره امة االسالم في العراق وغيره



 التحدي الصهيوين           )   ١-٣(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 

                    مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٦١ من ٥٢                                             ٢٠٠٤ - آذار

 لمحاصرة المسلمين في (Patriotic Act)(واذا كان بوسع اشكروفت ـ في بلده ـ ان يشرع القوانين 

ن تجاهل الواليات المتحدة وتطويقهم وارهابهم فال اظن ان نفس الظروف قائمة في العراق واذا حاول االمريكا

ذلك فانهم يرتقون مرتقى صعباً وسيدفعون ثمناً باهظاً في العراق وفي الجزيرة العربية فلقد اصبح واضحاً 

الحرب على (صارت  war on terror) الحرب على االرهاب(للقاصي والداني ان ما تسميه ادارة بوش 

  .  وما يدور في العراق هذه االيام خير برهانWar in Islam) االسالم

  

  )١١(ترتيب اوراق احتالل العراق

  الشيعة: االصطفاف السياسي للطوائف في العراق

 عبد اهللا النفيسي. د: بقلم

 شرعوا في احصاء السكان في كل العراق ١٩١٧ مارس ١١عندما وصل االنجليز إلى بغداد واحتلوها 

يطانية وقد رأيته ونشرته  وهو موجود في اضبارات وملفات الخارجية البر١٩١٩ونشروا هذا االحصاء سنة 

   ١٩٧٣.دار النهار ـ بيروت ـ ] دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث: [في كتابي

 وكان  ٥٢٢٨Public Record Office- F.O.371    ورقم الوثيقة في مكتبة السجل العام البريطاني

  : االحصاء يكشف الحقائق التالية

  . سمة ألف ن٤٩٢عدد العرب الشيعة مليون و

  .  ألف نسمة٢٠عدد العرب السنة نصف مليون و

  .  ألف نسمة٤٩٦عدد األكراد السنة 

  .  ألف نسمة٨٦عدد اليهود 

  .  ألف نسمة٨٧عدد النصارى 

  .  ألف نسمة٤٢عدد الطوائف االخرى 

 ولو فرزنا العرب عن األكراد سنالحظ ان العرب من سكان العراق% ٥٥هكذا نالحظ ان الشيعة يشكلون 

اليزيدية (وان اليهود والنصارى والطوائف االخرى % ١٨وان األكراد السنة يشكلون % ١٩سنة يشكلون ال

 ان هناك عددا غير قليل من القبائل السنية كانت عندما تنزح ، أضف إلى ذلك%٨يشكلون ) والشبك والصابئة

ومن هذه القبائل لمعيشي إلى العراق تعتنق المذهب الشيعي ألسباب موضوعية ومنها السبب االقتصادي وا

الخزاعل وزبيد وكعب وربيعه وألبومحمد وبني عمير والخزرج وشمر طوجه والدفافعه وبني الم وآل أقرع 

فيصب ذلك كله في ) أنظر كتاب النفيسي المشار إليه(والبدير وعفك والجبور والشليحات وغيرهم كثيرون 

وهو أن نسبة التوالد لدى الشيعة في العراق امال ثانيا أضف الى ذلك ع. الوعاء السكاني الشيعي في العراق

 وخاصة في مناطق الفرات أكثر من غيرهم وذلك بسبب الوجود الجماهيري الكثيف للشيعة في الريف العراقي

  األوسط حيث الماء والزرع ونالحظ كما يالحظ عدد غير قليل من االختصاصيين في شؤون الشيعة والتشيع 



 التحدي الصهيوين           )   ١-٣(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 

                    مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٦١ من ٥٣                                             ٢٠٠٤ - آذار

البحرين واالحساء والقطيف : يرغبون في استيطان المناطق التي يكثر فيها الماء والزروعأن الشيعة دائما 

والهفوف والطائف وحتى في اليمن نالحظ أن الشيعة تتركز في الشمال حيث الماء والزرع بينما الجنوب 

اء  أجرت الحكومة العراقية احص١٩٤٧وفي عام . نالحظ أن وجود الشيعة نادر) حضرموت(الصحراوي 

حنا بطاطو .أنظر تفاصيل هذا الموضوع في كتاب د (رسميا تبين من خالله ان الشيعة يشكلون أغلبية واضحة

بطاطو من أبرز االختصاصيين في الشؤون العراقية وكنت .ود» الطبقات االجتماعية في العراق«: الموسوم

  ن يذهب ويعمل في جامعة قبل أ١٩٦٧ ـ ١٩٦٣أحد تالميذه الكثر في الجامعة األمريكية في بيروت 

  ). برنستون األمريكية ذائعة الصيت

نالحظ التالي في خصوص االصطفاف السياسي ) كون الشيعة األغلبية في العراق(على ضوء هذه الحقيقة 

  : للشيعة في ظل االحتالل األنجلو ـ أمريكي للعراق

بات ولنقل السلطة، إال أن هذا الحماس نالحظ أن الشيعة أكثر الطوائف والفئات حماسا لفكرة االنتخا: أوال

  . تضبطه وتحدد عياره المرجعية الشيعية الممثلة بالسيستاني في النجف

مرجعية السيستاني تتمتع بثقة جماهير الشيعة وتحتل المرجعية لدى الشيعة ـ في العراق وغيره ـ : ثانيا

نا ـ غير منفكة عن نبض الجمهور الشيعي مكانة عظيمة في الذاكرة التاريخية للشيعة وحركتها ـ زمانا ومكا

  . الذي يدعمها بالخمس فالعالقة بين المرجعية الشيعية والجمهور الشيعي تتحرك وفق تكنيك التناضح العكسي

حزب الدعوة ومنظمة العمل اإلسالمي وحركة الجماهير : مهما اختلفت التنظيمات السياسية الشيعية: ثالثا

وغيرها فان المرجعية في النهاية تمثل لعلماء المجاهدين وحركة المجاهدين المسلمة في العراق وجماعة ا

هذا الضبط الحركي الذي تمثله المرجعية يعزز من وحدة  .السقف أو الخط األحمر الذي ال يمكن تجاوزه

   .هيبة سياسية ملحوظة) بريمر بالذات(الشيعة ويعطيها لدى سلطة االحتالل 

وألن هذه المرجعية تتمتع ) النجف (addressية واضحة وظاهرة ولها عنوان ألن الشيعة لهم مرجع: رابعا

 جمهورها تضطر سلطة االحتالل الى التصالح معها أو على األقل الحرص على عدم االصطدام بهابثقة 

  . ولذلك نالحظ أن سلطة االحتالل تتشاور مع مرجعية الشيعة

 ليس في عجلة من mainstreamار الغالب لدى الشيعة نالحظ كذلك ان السيستاني الذي يمثل التي: خامسا

الديموقراطية التعددية وما يسمى (أمره وهو يحارب وينافح ويعارض االحتالل من خالل لعبة االحتالل 

  ). بالعراق الجديد

األزمة (من الواضح ان لدى السيستاني حسبة استراتيجية تؤجل االصطدام باألمريكان ربما ألن : سادسا

) ربما هذا الصيف القادم(حسب التعبير الماركسي لم تنضج بعد في العراق، لكن فور أن تنضج ) الثورية

  . سيحين موسم القطاف الشيعي في العراق

  

  

  



 التحدي الصهيوين           )   ١-٣(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 

                    مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٦١ من ٥٤                                             ٢٠٠٤ - آذار

  )١٢(ترتيب اوراق احتالل العراق

  العرب السنة: االصطفاف السياسي للطوائف في العراق

 عبد اهللا النفيسي. د: بقلم

الحقا (Mesopotomiaيطرة الدولة العثمانية على بالد ما بين النهرين على مدى اربعمائة عام من س

، استعان العثمانيون بالعرب السنة البعاد ايران الصفوية عن اي صورة من صور النفوذ في العراق) العراق

  والن العثمانيين انفسهم من اهل السنة والجماعة حرصوا على التعاون مع العرب السنة في العراق وابعدوا 

وشكلوا في الفرات االوسط » بغداد«الشيعة الذين انزووا في الفرات االوسط وابتعدوا مرغمين عن المركز 

، خالل ذلك نشأت عالقات خاصة في العراق بين العرب السنة والعثمانيين »الدولة«مجتمعا شبه مستقل عن 

  يات بغداد والبصرة والموصل، دفعت ومهدت الطريق البناء السنة العرب من شغل المناصب الرسمية في وال

 وانسحب العثمانيون منها وجدوا اطارات االدارة العليا في ١٩١٧ مارس ١١هكذا عندما احتل االنجليز بغداد 

ودواخل االدارة » اللغة الرسمية للعثمانيين«جلهم من العرب السنة المتمرسين باللغة التركية » والية بغداد«

نجليز ايضا الى االعتماد على االطارات االدارية القائمة آنذاك والذين جلهم من العثمانية في االستانة فعمد اال

اال ان االنجليز حرصوا على استرضاء الشيعة من خالل تعيينهم لفيصل االول الحجازي ملكا العرب السنة 

 االمامة اي من آل اهل البيت شرط من شرائط«الذي يزعم انه وعائلته من ساللة الدوحة النبوية الشريفة 

 عبدالرزاق - التاريخ المعاصر للعراق - ومن يقرأ لمؤرخي هذه الفترة »والقيادة لدى الشيعة في العراق

واالب انستاس الكرملي ومتي عقراوي وجعفر »  اجزاء٤ -خاصة في تاريخ الوزارات العراقية «الحسني 

الناصري وستيفن لونكريك الخياط وكوركيس عواد ووليد خالدي وحنا بطاطو وحسن العلوي، ويوسف 

ان االنجليز لم يغيروا كثيرا في االوضاع الموروثة عن العثمانيين مما دفع وروفائيل بطي وغيرهم سيالحظ 

»  وغيرها- الناصرية - الحلة - كربالء -النجف «التي كانت المدن الشيعية » ١٩٢٠«الى ثورة العشرين 

  . من مراكزها الرئيسية

ل بن الحسين الحجازي ملكا على العراق وابعاد المرشحين العراقيين لذلك المنصب ال تعيين االنجليز لفيص’ 

ومن يقرأ  ١٩٢١الذي اعلن » للحكم الوطني«شك عزز من موقع العرب السنة في اطارات االدارة العليا 

، هكذا ة السنيةللحسني سيجد ان معظم الوزراء، كانوا من ابناء العائالت والقبائل العربي» الوزارات العراقية«

لعب دورا رئيسا في التأثير في االصطفاف السياسي للعرب السنةولصالحهم، » العامل التاريخي«سنالحظ ان 

ونالحظ ايضا ان اول مؤسسة في الدولة العراقية قامت هي الجيش العراقي على يد ابو الجيش جعفر 

ن في الجيش العثماني وكانوا كلهم من وهو الجيش الذي قام على اكتاف وسواعد الضباط السابقيالعسكري 

 وهذا مما عزز مكانة اهل السنة في النظام الجديد الذي يرأسه فيصل بين الحسين، واستمر ابناء العرب، السنة

   على يد مجموعة من الضباط ١٩٥٨ على ما هو عليه حتى اطيح بالنظام الملكي -  في شكله العام - الحال 
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 ناجي طالب - نجيب الربيعي - عارف عبدالرزاق -وصفي طاهر - عارف  عبدالسالم-عبدالكريم قاسم «

لتصحيح الوضع » كيفيه حسن اليعقوبي: ، يذكر ان امه شيعية واسمها» ناظم قاسم- احمد صالح العبدي -

 واعدامه من طرف البعثيين ١٩٦٣الطائفي في االدارة العليا للدولة في العراق اال انه تمت االطاحة به 

 بشكل تدريجي جنوحا مضادا ١٩٦٣الغة القسوة، وجنح حزب البعث الذي امسك بتالبيب الدولة بعد بطريقة ب

للشيعة فاعطى انطباعا خاطئا بان اهل السنة في العراق مستفيدون من حكم البعث خاصة في ضوء الحملة 

رسها من موقع  وهي حملة ال تعني انه يماضد الشيعة» داخل الحزب وخارجه«الواسعة التي قادها صدام 

 وهي اشارة دقيقة وذكية ١٣٠ -ص » اسوار الطين«كما يقول المؤرخ حسن العلوي في كتابه » سني المذهب

  . وموضوعية

 التي ادت لسقوط النظام ومعه معادلة االصطفاف السياسي ٢٠٠٣وجاءت الحملة العسكرية االمريكية ’

فئات في العراق على مفترق طرق جديد تماما للطوائف وبشكل سريع وفجائي وكاسح لتضع كل الطوائف وال

   ساهم »اهل السنة بالذات«ومنها من ضاقت امامه الدروب » الشيعة واالكراد«فمنها من اتسعت امامه الدروب 

 بحيث اذا اراد بريمر address» العنوان الموحد«لديهم وغياب » المرجعية الموحدة«في ذلك غياب 

 يتوجهون الى النجف - عمومهم على االقل -؟ بالنسبة للشيعة ؟ واينيتفاوض مع من : وادارته التفاوض

 وبالنسبة لالكراد فهناك زعمات محددة وظاهرة ومتداولة والسيستاني كمرجع حاسم لالشكاليات والمشاورات

يمكن لبريمر وادارته التفاوض معهم لكن بالنسبة الهل السنة حتى االن اليبدو »  طالباني-برزاني «اعالميا 

ان مرجعيتهم قد توحدت وال زعامتهم قد ظهرت ووضحت وهذا يؤثر كثيرا وسلبا على موقعهم في سلم 

ومن المصلحة ان يجتهد ابناء السنة في االصطفاف السياسي في العراق وعلى نظرة بريمر وادارته لهم 

   .المرجعية الدينية السنية والزعامة السياسية السنية: العراق لحل هذه المعضلة

  

  )١٣(تيب اوراق احتالل العراقتر

  االكراد: االصطفاف السياسي للطوائف في العراق

 عبد اهللا النفيسي. د: بقلم

 وخبير اسرائيل االول ١٩٧٩ ـ ١٩٧٣ ممثل اسرائيل في بالط الشاه في ايران uri lubraniيوري لوبراني 

ر التردد على استراحة الشاه في في شؤون الشيعة واألكراد كان لصيق الصلة بالشاه محمد رضا بهلوي وكثي

  ). طالباني ـ برزاني(جزيرة كيش وهو مهندس العالقات بين الشاه والقيادات الكردية في العراق 

 الكاتب االسرائيلي يتتبع هذه العالقة بين القيادات الكردية في العراق Ephraim Siegelإفرايم سيجل 

 The kermanshahصفقة كرمنشاه ( جهة ثانية في كتابه من جهة والشاه واسرائيل من) طالباني ـ برزاني(

Transfer (
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كانت كميات ضخمة من االسلحة االسرائيلية تشحن من ميناء إيالت ويروي في كتابه الخطير كيف 

االسرائيلي في خليج العقبة لتعبر البحر االحمر ومضيق باب المندب قبالة عدن وكل بحر العرب وصوال الى 

ستقبلها قطع االسطول الشاهنشاهي وتعبر بها الخليج العربي وصوال الى ميناء عبادان مضيق هرمز حيث ت

حيث يتم تنزيل االسلحة واعادة شحنها في شاحنات الجيش الشاهنشاهي لتعبر الطريق الطويل جدا ما بين 

يتقابل الخبراء وفي كرمنشاه ) المدينة االيرانية ذات االغلبية الكردية المحاذية للعراق(عبادان وكرمنشاه 

إلبرام ) طالباني ـ برزاني(العسكريون االسرائيليون المرافقون لشحنة السالح مع القيادات الكردية العراقية 

  . االتفاقات والتعاهدات والتدريبات في معركتهم المشتركة كما يصفها سيجل ـ ضد بغداد

دات الكردية العراقية تاريخيا بغض النظر هذه عينة ـ فقط عينه ـ للعالقات الشاذة التي تورطت فيها القيا

وما يعقد موضوع االكراد في . عن المظالم االكيدة التي كان يلقاها اكراد من انظمة الحكم المتعاقبة على بغداد

  : العراق نقطتان هامتان

  . اوالهما ان المنطقة التي يقطنونها غنية للغاية بالنفط والمعادن االخرى الثمينة

ينتشرون في وعاء جغرافي يالمس االراضي االيرانية والسورية )او االصح الكرد( االكراد إن: وثانيتهما

والتركية ففي كل هذه البلدان االربعة اقليات كردية وما يمس اقلية في هذا البلد يؤثر على تلك في ذاك البلد 

   التي يقطنها فط في المنطقةوجود الن. عسيرة الهضم في التعاطي االقليمي) كتلة حرجة(مما حول االكراد الى 

االكراد يجعل المنطقة مستهدفة في استراتيجيات الجوار الجغرافي ال شك وانتشار االكراد بين اربع دول يرفع 

لذلك . درجة االنتباه لخطورة وحساسية الموضوع الكردي لما يمثله ويرتبط به من تفريعات جغرافية واقليمية

بعد سقوط صدام حسين ـ اصبح ورقة بيد عتاة التحالف االنجلو ـ نزعم بأن الموضوع الكردي ـ خاصة 

امريكي في العراق يحركونه باالتجاه الذي يكرس مصالح ذلك التحالف ليس في العراق فحسب بل حتى في 

وسوريا وسيتحول االكراد ـ في المرحلة القادمة وفي الدول االربع ـ الى حصان طرواده ايران وتركيا 

Trojan horseمكنون من خالله خطف سالح المفاجأة والمبادرة ومن ثم التوغل في التطويع االقليمي الذي  يت

  . بدأ في المنطقة يظهر شيئاً فشيئا

 تأسيساً على ذلك وفي ضوء هذا السياق االقليمي نستطيع القول بأن االكراد ـ او على وجه الدقة �

ال  في العراق ـ بعد سقوط نظام صدام حسين ـ الزعامات الكردية الممثلة بطالباني وبرزاني ـ اصبحوا

يلوح بها التحالف االنجلو امريكي ) ورقة سياسية(يمثلون قضية عادلة النهم تحولوا ـ فعالً ال قوالً ـ مجرد 

في العراق للعرب ـ شيعة وسنة ـ كلما استشعر ذلك التحالف من عرب العراق ـ شيعة وسنة ايضا ـ عدم 

 لذلك سنالحظ ان القوات االمريكية تتعايش مع الميليشيات )يا خيل اهللا اركبي(درة نحو ارتياح او تملمال او با

الكردية المسلحة في الشمال البل تنظر اليها على انها قوات مكملة ومؤازرة وال تنادي بنزع سالحها بينما 

قوات بدر (ات الشيعة سنالحظ ان القوات االمريكية والبريطانية ال تستطيع بالمقابل ان تتعايش مع ميليشي

وال تطيق ان ترى سنيا عربيا يمتشق كالشاً في الرمادي داخل ما يسمى بالمثلث السني الذي تبلغ ) مثالً

  . مساحته اكثر من كل مساحة انجلترة

  ) طالباني ـ برزاني(هكذا يعامل بريمر القيادات الكردية في العراق ) الزبون االولى بالرعاية والعناية (�
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 نه يعلم ان االكراد رهائن تاريخيون الية قوة خارجية تريد ان تهيمن على العراق وان الخيارات امامهمذلك ال

وهو بحر مدلهم تسبح فيه حيتان العرب (شحيحة ونادرة وانهم في جزيرة يحيط بها البحر من كل جانب 

مقوى االبيض في هكذا تصور طفل كردي الوضع وهو يشخبط بااللوان على الورق ال) والفرس والترك

   ١٩٩٦. في برنامجها عن االكراد ذات ليلة ماطره شتاء CNNان . ان. مدرسته في اربيل كما توحي السي
 

  )14(ترتيب اوراق احتالل العراق

  تجربة في المقاومة بنيغي دراستها ملياَ: الفلوجة

 عبد اهللا النفيسي. د: بقلم

ففي . ة تجربة مرة في المقاومة افصحت عن ثغرات خطيرةما حدث في الفلّوجة خالل االيام القليلة الماضي

ونتيجة هذه التجربة ـ اقصد المحصول السياسي لها ـ ). النية(وليس ) النتيجة(عالم السياسة اهم شيء هو 

  . في العموم ليس مشجعا

 بيوتها خمسة آالف عائلة نزحت من الفلوجة وتركت: فالخسائر بالنسبة الهل الفلوجة كانت كبيرة للغاية

  وممتلكاتها وهامت في الصحراء المحيطة، وسبعمائة قتيل وتخريب مادقّي هائل سببه القصف االمريكي

بالمدفعية والطائرات المقاتلة وحالة االنكسار المعنوي الذي يرين على المدينة وهم يلملمون جراحهم واشتاتهم 

من : دينة جريحة ومصابة اصابة بليغة تتساءلوالجدل السياسي الذي يتصاعد االن في الفلوجة من حيث انها م

  المسؤول؟ 

 هذه اسئلة كيف؟ ومتى؟ واين؟: مقاومة االحتالل في اي مكان وزمان حق مشروع وال خالف على ذلك ولكن

وتجارب الشعوب في مقاومة االحتالالت تجارب غنية وفي كل القارات بما . ضرورية وذات اهمية ميدانية

ودخول معترك المقاومة ينبغي ان يكون .  والقارة االوروبية وليس فقط في آسيا وافريقيافيها القارة االمريكية

دراسة موضوعية وميدانية وفنية بعيدا تماما عن االنفعال والمنفعلين وردات الفعل الفردية ) مدروسا(دخوال 

حصولها السياسي النهائي والعشوائية واذا لم تتحقق هذه الشرائط الموضوعية والفنية تتحول المقاومة ـ في م

 .كما يقول ابو احمد ماسح االحذية المزروع امام الجامعة في بيروت وهو يعفّر بسيجارته) فشّة خلق(ـ الى 

والحرب ـ اي حرب ـ لها قوانين ومبادىء ) حرب(والمقاومة ـ ايا كان شكلها ومكانها ـ هي في الجوهر 

وعدم تبديدها في مواجهات رأسية ) االقتصاد في القوى(أ هو مبد) الثمانية(واهم مبدأ من مبادىء الحرب 

Headlongوالمقاومة ـ خاصة في عراق اليوم ـ هي مقاومة الضعيف للقوي وهو . كما حدث في الفلوجة 

قوي يتمنى اختزال المقاومة في مواجهات رأسية مباشرة حتى يثبت تفوقه ويحسم الموقف لصالحه وهو 

لمواجهات الرئيسية المباشرة التي . في الفلوجة لالمريكان على طبق من ذهببالضبط ما اعطاه المقاتلون 

  تكررت في الفلوجة سهلت مهمة االمريكان في حسم الموقف لصالحهم 
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وبات المقاتلون في الفلوجة يتصرفون كأنهم في حرب نظامية مع الجيش االمريكي وهو امر يفصح عن غياب 

  . ق والفلوجة خصوصاًالرؤية الموضوعية للميدان في العرا

لكن من . الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة تتفوق الشك عسكرياً على شعوب العالم الثالث ودوله

المالحظات الجوهرية في حرب المقاومة ضد االحتالل في العراق ان نعي بأن الدول الغربية وشعوبها غير 

اليرانيون في السنوات االولى للثورة في ايران وخاصة فترة عصية من جهة االختراق السياسي وهذا ما اثبته ا

 خالل ازمة الرهائن في طهران والمخطوفين في بيروت وهي ازمة اسقطت ادارة كارتر ١٩٨٢ ـ ١٩٧٩

واخرجته من البيت االبيض ويقول بعض المهتمين بالشؤون العراقية هذه االيام انه من الممكن لو اعيد نفس 

 ان يسقط جورج بوش في انتخابات ـ نوفمبر القادم وتخرج ادارته من البيت ١٩٨٢ ـ ١٩٧٩سيناريو 

 عضو مجلس األمن القومي في الواليات GARY SICKيقول جاري سيك . االبيض ويتنفس العالم الصعداء

المتحدة ـ ادارة كارتر ان الرئيس كارتر فقد اعصابه وهو يتابع مسلسل الرهائن على شاشة التلفاز في غرفة 

يقصد الطلبة االيرانيون وفي اجتماع آخر ) FUCK'EM(مليات البيت االبيض فوقف وصرخ بأعلى صوته ع

يقول جاري سيك ان الرئيس كارتر دخل في حالة ذهول وانكسار وهو يستمع لمستشاريه يناقشون موضوع 

ي ان ا) they have us by the Balls(الرهائن والمختطفين فقال كارتر دون ان ينظر الى احد 

 All Fallانظر كتاب جاري سيك الموسوم . االيرانيين يضغطون علينا في مواقع موجعه تحت الحزام

Down ال ادري لماذا تذكرت كل ذلك خالل متابعة ما يدور في الفلوجة ثم تذكرت جون ٢١٠ ـ ٢٠٩ ص 

نك ريد وغيرهم من مكارثي وتيري ريت وبريان كينان وتيري اندرسون وتوم سذرالند وديفيد جيكبسون وفرا

الذي تمكن ـ من خاللهم ـ االيرانيون تحقيق اكبر ضغط على الخيارات االمريكية لصالح ايران في تلك 

  . السنوات الخوالي

لعمليات االختطاف وما يرافقها من تحريك للخزين ) واالمريكية خصوصاً(ويبدو ان التغطية االعالمية الغربية 

 تحقق نتائج ملموسة في الضغط على القرارات Fragile لغايةالنفسي في الغرب وهو خزين هش ل

االستراتيجية هناك في الغرب اكثر من عمليات المواجهات العسكرية الرئيسية مع قوات االحتالل وهذا ايضاً 

  . درس ومحصول تكتيكي لموضوع الفلوجة التجربة المرة في المواجهة الرئسية الغلط

  . الخطأ ومن عنده شيء آخر فليأت بههذا رأي ال نزعم له العصمة من 

  

  )١٥(ترتيب اوراق احتالل العراق

  حسين صادقي في بغداد

 عبد اهللا النفيسي. د: بقلم

طلب االمريكان من ايران التدخل والتوسط لتهدئة الوضع في العراق قرار في االتجاه الصحيح ويحمل دالالت 

وثانيها ان . هم لن ينجحوا في تهدئة الوضع في العراقاالمريكان وحدهم وبدون تعاون اقليمي معاولها : عدة

  . الدور االيراني في الخليج عموما والعراق خصوصا ال يمكن تجاهله او التغاضي عنه
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لكي تلعب السياسة دورا بعد وثالثها انه قد آن االوان ونضجت المعطيات في الخليج عموما والعراق خصوصا 

  .  نحو االستقرار في العراقفشل اآللة العسكرية لتحقيق التقدم

وتكليف كمال خرازي وزير خارجية ايران لحسين صادقي مدير ادارة الخليج في وزارة الخارجية االيرانية ’

ولو كنت محل االمريكان ـ ال سمح اهللا ـ لما ترددت . للقيام بالمهمة تكليف في محله ونرجو ان يؤتي ثماره

 وذلك لما تمثله ية ايضا لبذل جهودها الحميدة لتهدئة الوضع في العراقفي الطلب من المملكة العربية السعود

  . السعودية من رصيد ادبي وتاريخي وديني وسياسي في الدول المطلة على الخليج ومنها العراق

 ولو فتح االمريكان عقولهم شوية اكثر ـ وهم قلما يفعلون ـ لطلبوا نفس الطلب من دولة االمارات العربية

ان االمارات لها رصيد شعبي في العراق اكثر من اي دولة من دول مجلس : وذلك لسببين رئيسيينالمتحدة 

التعاون الخليجي والسبب الثاني ان االمارات تحتضن اكبر جالية عراقية في الخليج فاالمتداد النفسي والعقلي 

  . ة الوضع في العراقوالقومي بين العراق واالمارات يؤهل االخيرة لكي نلعب دورها الهام في تهدئ

وسواء نجح صادقي في مهمته ام لم ينجح ألسباب موضوعية في المشهد العراقي نرى انه قد آن االوان ’

تركيا وسوريا واالردن وايران والسعودية : لتنشيط دور الجوار الجغرافي للعراق في هذه المهمة ونقصد

تدعاء االمريكي انما يكون من خالل مبادرات  وان ال يكون االهتمام هذا نتيجته ـ فقط ـ لالسوالكويت

في ) اقصد الخليج(اقليمية تفرض نفسها ـ ومن خالل االلحاح والمثابرة ـ قبل ان يورط االمريكان المنطقة 

ونظرا الن االدارة االمريكية الحالية ضاعت بين بأسها العسكري وبؤسها السياسي فهي . حرب بلقانية جديدة

انها ال تفهم المنطقة جيدا كما فهمها سابقا الضغط الجماعي المستمر والدؤوب ـ بأمس الحاجة لتعي ـ وب

   وعلى ذكر االنجليز لماذا ال تنشط دول مجلس التعاوناالنجليز القوة االستعمارية التي سبقت االمريكان

ثير السلمي في الخليجي في االتصال باالدارة البريطانية هذه االيام وجعلها بوابة الدخول الى العراق والتأ

ألن االنجليز ال يبدون ارتياحا هذه االيام من معالجة االمريكان للوضع في العراق وهي معالجة شؤونه وذلك 

 ان االمريكان ـ وهم يدخلون ٢٠٠٣وكنا نظن عشية الحرب مارس . فيها الكثير من القصور السياسي

لعراق لكن اثبتت االيام بعدها ان نفوذ االعراق ـ سيتسلحون بالخبرة البريطانية التاريخية في شؤون 

 وغيرها من الشركات االمريكية العمالقة في العراق اكبر بكثير من نفوذ االدارة KBRهاليبرتون وبكتل و

  . البريطانية في بغداد

في كل االحوال ال استطيع ان اتغلب على تخوف يؤرقني وهو ان االمريكان طلبوا من ايران التدخل لتهدئة ’ 

د الشيعي في العراق في الفلوجة وبعقوبة والرمادي وغيرها من مدن الهضبة الوسطى في العراق وال المشه

) رجل السالم في الشرق االوسط(يستبعد ان يكون االمر كذلك من االدارة االمريكية التي تعتبر شارون 

  ). واخد الدنيا بالشقلوب(فالجماعة في واشنطن مثل بهجت االباصيري 
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   أمريكي في العراق–األنجلو التنافس 

 عبد اهللا النفيسي. د: بقلم

 اللندنية منذ ايام من تصريح إلدوارد تشابلين السفير Independent ما نشرته صحيفة االندبندنت �

العراق انه يصر على ان يكون سفيرا بكل الصالحيات دون ان يكون خاضعا لسلطة البريطاني الجديد لدى 

د لدى العراق جون نيغرو بونتي، هذا التصريح يعكس توترا في العالقات بين لندن السفير االمريكي الجدي

فاالنجليز يميلون ـ في العموم ـ لحل مشاكلهم مع واشنطن بهدوء وبدون . وواشنطن حول الملف العراقي

بدو ضجيج اعالمي وذلك حتى ال يخسروا واشنطن وحتى ال تشمت بهم المجموعة االوروبية اال ان االمر ـ ي

  . ـ بلغ مداه لدرجة دفعت لندن للتعبير عن ضيقها من خالل سفيرها الجديد في بغداد

الشراكة بين االنجليز واالمريكان في العراق شراكة مضطربة، ليس هذا فحسب فقد كتب عتاة الساسة �

ل كتاب انظر كمثا(االمريكان عن اضطراب العالقة ليس فقط مع االنجليز بل حتى مع االوروبيين عموما 

 The Troubled(هنري كيسنجر وزير خارجية الواليات المتحدة االسبق الموسوم ـ الشراكة المضطربة 

Partmership .( أما بات بوكانانP.Buchanan من اليمن المسيحي ومرشح سابق للرئاسة االمريكية ـ 

 وفي a corpseبالجثة ) The Death of thr Westفي كتابه االخير ـ موت الغرب (فيصف اوروبا 

فاضطراب العالقة بين االنجليز واالمريكان في العراق  ١٠٨. صDead man warlkingاحسن االحوال 

جزء من اضطراب العالقة بين اوروبا واالمريكان ولذلك سلسلة من العوامل الموضوعية بحثناها في هذه 

   .قد نكون اخطأناالزاوية من قبل بشيء من التفصيل وفق رؤية خاصة بنا قد نكون أصبنا و

 ما يزيد من حدة التناقض والتنافس بين االنجليز واالمريكان في العراق وخبرة االنجليز الغنية والثرية في �

وعمق صلتهم بالنخبة السياسية العراقية والمجتمع ) ١٩٥٨ ـ ١٩١٧حكموا العراق ما بين (الشؤون العراقية 

اشنطن وادارة بريمر في بغداد على تهميش الدور البريطاني العراقي مقابل اصرار ادارة بوش في والسياسي 

  سياسيا والتضييق على الشركات البريطانية في مجال المنافسة مع الشركات االمريكية في عملية اعمار 

هذه الجهود .  يحرص االمريكان االستحواذ عليهاالعراق وهي عملية تنطوي على مليارات من الدوالرات

لدور البريطاني عن الفعل والتأثير في العراق هي التي تفسر ضيق السفير البريطاني االمريكية القصاء ا

الجديد في بغداد من هيمنة وانتفاش السفير االمريكي الجديد هناك طبعا بالنسبة لرواد المقاهي في بغداد األمر 

  ). عمي يا بياع الورد(سيان طالما حضيري بو عزيز يشنّف آذانهم بـ 

  : ورطة االمريكان واالنجليز المشتركة هي. االمريكان في ورطة فان االنجليز في ورطتين اذا كان �

كيف يخرجون من المغامره : كيف يقنعون العالم بأنهم نجحوا في العراق؟ أما الورطة االضافية لإلنجليز فهي

اشنطن وخطبته العصماء في العراق دون ان تتهدم عالقتهم بواشنطن؟ وفي يقيني أن رحلة بلير األخيره الى و

  . هناك تخفي وراءها ازمة كبيره في العالقات البريطانية األمريكية سببها الملف العراقي
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أشرنا اليه ( ما يزيد من حدة هذه الورطة ان اوروبا لم تعد قادره على التضحية ألي شيء ويعتقد بوكانان �

يزحف الى عمق الواليات المتحدة اذ  قد بدأ EUROPEAN DISEASEأن هذا المرض االوروبي ) سابقا

بعد عملية اسقطت ثمانية عشر جنديا وضابطا امريكيا ) ١٩٩٣(قررت األخيرة االنسحاب تماما من الصومال 

 اشترط على سالح الجو االمريكي ان -  عندما امر بقصف بلغراد -يقول بوكانا ان الرئيس كلينتون . فقط

 مخافة ان تخسر الواليات المتحدة طيار واحدا وأثر ذلك على يفعل ذلك على ارتفاع خمسة عشر الف قدم

  معنويات بقية الطيارين االوروبيين

  

  
 
 

  

  
 

 


