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ــوفيل بــدأت الو يــات املتحــدة  منــذ اايــار ا اــاد السب
األمريكيَّــة بالتَّكشــ  عــن أنيا ــا علــى  ــٍو فايــٍ    ــ  مباليــٍة 
بــأيِّ يــرب مــن يــرلوب القــيم لواملعــاي  اإلنســانيَّة  األخالقيَّــة 

ــنت مــا سيســمَّى عصــر . ةلوا جتماعيَّــة لواألدبيَّــة لوايماليَّــ لودشَّ
الو يـــات املتحـــدة ألو العصـــر األمريكـــي ثـــرب ا لـــي  ال َّانيـــة 
الَّــــل لورَّطــــت العــــراز مــــن خالتــــا بغــــ لو الكويــــت لتســــتعر  

لولــــة الصبــــغر   لو ــــرِّب  الو يـــات املتحــــدة عضــــال ا  ـــذه الدَّ 
ا الشبرطيب  كيف ميكن أن تقود العامل  لوتظهر نفسها على أاَّ

سيضـــبل العـــامل بعصـــاه يف املراةـــل القادمـــة مـــن عمـــر الـــذي 
 !!البشريَّة

مـــن املؤكـــد أَنَّـــها مـــن ةـــقِّ الو يـــات املتحـــدة ألو أيِّ دلولـــة يف موقعهـــا أن 
ــ لوقــد شــهد تــاري  . ز مصــا هابل مــا يعــ ِّ تفكــر يف مصــا ها  لوتســلل مــن السب

ــٰهــذا صــعود ا ضــارات لوهبوطهــا ألو اايارهــا مــن م ــل  الك ــ   لوك الك ــ  السب
ة املبــالف فيهـــا ِاَى الدمويَّـــة لومبختلــف الصـــور لواألشــكاا لواأللـــوان  مــن اإلنســـانيَّ 

لولكنَّ الو يات املتحدة األمريكيـة لوةـدها دلون أمـم األر  ... اْلمانَـفِّرَِة اْلماَق ِّزَة
األعـراف لو الَّل سادت قبلها هـي الَـّل انفـردت بعنَّهيَّـة لوجـخلوت لوخـرز للقـيم 

ــا لــن يكــون لــه م يــل فيمــا ســيأ  مــن عمــر البشــر علــى ة عاإلنســانيَّ  لــى  ــو رامبَّ
 .األر   كما مل يسبق مب يل أبدا  
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ـــــوفييل كــــان املـــــؤ ِّ  ن بالتَّكشــــ  الصَّـــــارخ صــــحي َّ أنَّ اايـــــار ا اــــاد السب
ـــاب ايـــخلوت لوالعنَّهيَّـــة  ا  أنَّ  ـــلوك لـــيس جديـــدا  ٰهـــذا الفايـــ  عـــن أني السب

ـا وـوز القـوا انَـّها   طارئا  على الو يات لو  يف أصـل كـائنَّ املتحدة األمريكيَّة  رامبَّ
ـــكَّان األصـــليون  نشــأ ا الَّـــل قامــت علـــى ابــادة املاليـــ؛ مــن اتنـــود ا مــر  السب
ــة لوأنَّ هــؤ   اتنــود  ألمريكــا  لومل يكــن املهــاجرلون ثاجــٍة ِاَى  لــل أبــدا   خاصَّ

لوعنـــدما ألقـــت الو يـــات .. .مســـاملون لوديعـــون كمـــا أقـــرَّ األمريكيـــون أنفســـهم
لـذلل علـى  ازاكي مل تكن مضـطرة  چاملتحدة القنابل الذَّرية على ه لوشيبما لونا

دلولــة   تعــرف للرَّوــة ألو  لولِكنَّهــا أرادت أن تعلــن للعــامل أنَّ هنــاك... اإلطــالز
ـــــفقة ألو اإلنســـــانيَّة ســـــبيال   لولـــــن ... ا ـــــدِّ ٰهـــــذا لومل يتوقَّـــــف األمـــــرا عنـــــد ... الشَّ

 !!فيتوقَّ 
  يعنينـا  لـل ك ـ ا  هنـا فـََقـْل  ألنَّ مشـهدنا الن هـو لوةـة لواةـدةَّ مـن 

الســـيناريو الكبـــ   لوهـــي يف الوقـــت  اتـــه لواةـــدةَّ مـــن مفارقـــات املضـــحل ٰهـــذا 
 .املبكي يف السِّياسية األمريكيَّة

من ةقِّ الو يات املتحدة  بل من لواجبها  أن تسعى لتحقيق مصا ها 
ن ةــقِّ الو يــات املتحــدة أيضــا  أن متتلــل كــلَّ صــنوف لومــ. لوتكريســها لوتع ي هــا

األســلحة مبختلــف مســتويا ا لوأنواعهــا مــن أجــل أن تــدافع عــن  ا ــا  لوامــي 
كلب  لل من ةقها  لو  أةد ... ةدلودها  لوتستع؛  ا على اقيق مصا ها
  نعم  ... ألو ينكره عليها ا قَّ ٰهذا يستطيع ةرمااا ألو منعها ألو أن وحدها 

لولكـن يف ... ا قـوزٰهـذه أةد حيقب له أن ينكر على الو يات املتحدة أيًّا مـن 
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ــ  اتــه   وــوز ألةــٍد أن مينــع أيَّ  الوقــت ا قــوز الَّــل هــي ٰهــذه أاْخــَر  مــن  ةٍ أمَّ
 .نازا عنهالواجبات مل مة ألبنائها لوليست حمض ةقٍّ ألو ةقوز ميكن التَّ 

 .أمرَّ مقبوا أن ختتصم الو يات املتحدة مع العامل
 .أن اارب الو يات املتحدة أمم األر  كلها أمرَّ معقوا

 ...عوب لتبقى لوةدها أمرَّ ميكن قبولهأن تبيد الو يات املتحدة كل الشب 
لولكـــن أن متنـــع الو يـــاتا املتحـــدة دلوَا العـــامل مـــن امـــتالك أيِّ نـــو  مـــن 

 .  َةَّتَّ تصديقهأمر   ميكن قبوله لو ٰهذا ف السِّالح ميكن يطاا خارجها بشخٍ 
لوا األسـلحة أصـال أ ألـيس للـدفا  عـن نفسـها لوملا ا متتلل األمـم ألو الـدب 

لواقيق مصا ها كما هو جائ  للو يات املتحدةأ فكيف ميكن أن تـدافع عـن 
نفســــها بأســـــلحة تتســـــاقل علـــــى أريـــــها لوأبنائهـــــاأ أ  يعـــــدب  لـــــل يـــــربا  مـــــن 

 !!ا نتحار  لوا نتحار األوق اجملنون أ
ـــ ا يكـــون مـــن املستســـاا أن تكـــون الو يـــات املتحـــدة لوةـــدها  تلكـــة رامبَّ

ـا سـتظل لوةـدها  األسلحة الَّل تطاا العامل لوالعـامل كلـه خـاٍا مـن األسـلحة ألاَّ
لولكن الو يات املتحدة   تريد  لل متاما  ... ا اكم لوا كم لوالقايي لوايالد

ــا تريــد أن تقســم العــامل ِاَى قســم؛   ــرب لوشــرز لومــع ...   مشــاا لوجنــوبااَّ
الفريـق لوٰهـذا الغرب ألو الشماا تقـف الـدلوا العميلـة  املؤيـدة للسياسـة الغربيـة  

ٰهــذا مــن  أمــا الفريــق ال ــاحم فهــو حمــرلومَّ . ميتلــل األســلحة الَّــل تطــاا كــلَّ ا ــدلود
يعــج جعــل نصــف دلوا العــامل علــى األقــلِّ منتهكــة  لوٰهــذا ةرمانــا  مطلقــا    ا ــقِّ 

فا  لو  الـرَّدب لو  الـرَّفض لو  ا عـرتا  لو  خمرتقـة  مسـحوق ة   ليلـة    حيـقب تـا الـدِّ
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ــعي   حيــقب تــا أن تعــيض أيَّ يــرٍب مــن يــرلوب العــيض الع يــ  الكــر   ... السَّ
 !!لو  َةَّتَّ يف أدىن مستويات هذا العيض

لولذلل ما ان ااار ا ااد السبوفييل لوزالت سياسة ا سـتقطاب ال بنـائي 
َّتَّ نشــــرت الو يــــات املتحــــدة األمريكيــــة جيوشــــها علــــى املمــــرات لواملضــــائق َةــــ

علـى السبـفن ( لوالبلطَّـة)لوراةت متارس خمتلف يـرلوب القرصـنة ... لواملطارات
تفعل ما حيلـو ... لوالشَّاةنات لوالطائرات  توقفها  تفتشها  اتَّ ها  تصادرها

 !!!ألو تقاليد ألو قيمٍ  عرافٍ بقوان؛ ألو أ    آ ةٍ !! تا من    ما راد  لو  لواز 
ايــخلوت لوخــرز القــوان؛ لواألعــراف لوالقــيم لوالتَّقاليــد مــن أجــل ٰهــذا كــلب 

منع الدلوا املظلومة  الَّل تسميها الو يـات املتحـدة دلو   مارقـة ألو خارجـة عـن 
اــت نــ  الظــامل  رازةــة   القــانون  مــن الــدفا  عــن نفســها لوةقوقهــا  كــي تظــلَّ 

 !!متتلل أسلحة ميكن أن يصل مداها خارج ةدلودها كي  !! املستِغل
 أ  يعج  لل اإليذان بالقمع لوا عتدا  على الذاتأأ

ــ لولــة الَّــل   متتلــل مــن األســلحة ا  الَّــل يكــون فعلهــا د أنَّ الدَّ مــن املؤكَّ
ـا هــي دلولــة قمعيَّـة تســتهدف مواطنيهــا فـََقـلْ  ــد ... داخـل ةــدلودها ا َّ لومــن املؤكَّ

لوا املقصــودة  لوهــي لومل يعــد ت املتحــدة األمريكيــة تريـد  لــل مــن الـدب أنَّ الو يـا
لوا ا زعـم زاعـمَّ أنَّ الو يـات .  لل سـرًّا  الـدلوا العربيَّـة لواإلسـالميَّة علـى األقـل

ة يف العـامل  لويف العـامل العـرا لواإلسـالمي املتحدة تريـد نشـر السَّـالم لوالدميقراطيَّـ
جاةـد مـن األم لـة لوالشَّـواهد الَـّل يعرفهـا فهو لواهمَّ  لوةسبه مـا يفقـأ عـ؛ كـلِّ 

 .ايميع



 ـ 13 ـ
 

أنَّ الو يــات املتحــدة تريــد تطبيــق الدميقراطيــة يف  مــن حمــض الــوهم الظــنب 
لــيس مــن أيِّ بلــٍد مــن بلــدان العــامل  مبــا يف  لــل الو يــات املتحــدة األمريكيــة لو 

ن العــامل يعــج يف أيِّ بلــد مــن بلــدا ةٍ دميقراطيَّــ  ارســةٍ  مبالغــة يف  لــل  ألنَّ أيَّ 
ــ مباشــرٍ  علــى  ــوٍ  لطة  صــعود القــو  املعاديــة للو يــات املتحــدة ِاَى ســدَّة السب

ة املعادية لشـعوب العـامل للممارسة األمريكيَّ  مباشرة   ة  ةتميَّ  بوصف  لل نتيَّة  
ـــعب األمريكـــي  اتـــه  قاطبـــة   لوبوصـــف  لـــل أيضـــا  يف الوقـــت  اتـــه اســـا ة للشَّ

من جهة ألوى  لومن ٰهذه . قبل شعوب العامل قاطبة   لوجعله مكرلوها  لومنبو ا  من
املمارســة الدميقراطيــة لو ريــد دلوا العــامل مــن بـَــْ؛َ جهــة نانيــة   يوجــد أيب ربــل 

لومــن قــاا انَّ الدلولــة الَّــل ... األســلحة ا  األســلحة الَّــل   تطــاا ا  مواطنيهــا
امــــتالك بـَــــْ؛َ افيــــا  ة  ألو أنَّ هنــــاك تنمتتلــــل أســــلحة قويــــة   تطبــــق الدميقراطيَّــــ

ا معادلة جائرة  متخارجة الدلوائر بكلِّ ! ةأاألسلحة القوية لوتطبيق الدميقراطيَّ   ااَّ
 .تأكيد

انَّ مــا تريــده الو يــات املتحــدة بكــل تأكيــد هــو ســلطات ألو ةكومــات 
تريـــ  لـــارادة األمريكيـــة با نشـــغاا بالـــداخل لوةـــده مـــن دلون أي تفكـــ  ألو 

َةـَّتَّ لولـو كـان هـذا ا ـارج هـو كرامتهـا مداسـة اـت تطلع ِاَى خـارج ةـدلودها 
لوالدميقراطيـة الَـّل تريـدها تريـدها يف !! األقدام  بل ات أقدام األعدا  لواألر اا

اإلطــار هــي دميقراطيــة ا عــرتاف بالو يــات لواملتحــدة لواســرائيل لو  شــي  ٰهــذا 
ــا تريــد تطبيــق الدميقراطيــة الَّــل تو  صــل فـََقــْل عمــال   ــ   لــل لو  أبعــد منــه  ااَّ

ــــات املتحــــدة ِاَى الســــلطة لوأيب لوصــــوا لقــــو  أاْخــــَر  هــــو قمــــع للحريــــة  الو ي
املعـ  صـار مـن املمكـن أن نفهـم مـا تريـد الو يـات ذا لو ٰـ!! لومناصرة لارهاب
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املتحـــــدة مـــــن  ريـــــد دلوا العـــــامل مـــــن أيِّ ســـــالح ميكـــــن أن يصـــــل ِاَى خـــــارج 
 :ةدلودها

ا تريد أن تقتل ا س اإلن ـا تريـد ... ساحم عند البشر  عنـد بـج آدمااَّ ااَّ
أن اوا البشر  لو ِسيَّما العرب منهم لواملسلمون  أفرادا  لومجاعات لوجمتمعات  
من أسويا  ِاَى مازلوخي؛    يكتفون بتعذيب أنفسـهم  بـل يتلـذ لون بتعـذيب 

لوا  كيـــــف ميكـــــن أن نفهـــــم املســـــاعي األمريكيَّـــــة بكـــــلِّ الوســـــائل ... أنفســـــهم
يطاا شخا   ا  ساليب ملنع أيِّ دلولة عربية ألو مسلمة من امتالك أيِّ سالحٍ لواأل

لوقــد بــ؛َّ رئــيس أركــان ايــيض اإلســرائيلي الغايــة مــن  لــل ! هــو لورا  ةــدلودهاأ
ـــا  ا ـــرب علـــى العـــراز ـــه يف أنن ـــة فكـــرة املقالومـــة مـــن »: بقول املطلـــوب هـــو ازال

 .«بالقوَّة العقلية العربيَّة  لوازالة فكرة ا صوا على ا قِّ 
مقصودة  ذه السياسـة أك ـر  ةٍ ألو أمَّ  من ا طأ متاما  الظنَّ أنَّ أيَّ شعبٍ 
لولكـن يف الوقـت  اتـه مـن الظبلـم ... من العامل العـرا خاصَّـة لواإلسـالمي عامَّـة

القوا انَّ العامل العرا لواإلسالمي هو لوةده املقصود من هـذه السياسـة  فكـلب 
د املكانــة األمريكيــة يف  دلولــة تظهــر فيهــا بــوادر أيِّ  قــوة  ماديَـّـة ألو معنويَّــة   ــدِّ

ــواهد علــى  لـل جــدب ك ــ ٍة يرجــع . العـامل ســتكون مقصــودة  ـذه السياســة لوالشَّ
بعضـــها ِاَى بـــد  لهـــور الو يـــات املتحـــدة بوصـــفها قـــوة عظمـــى تلعـــب الـــدلور 

ون م نقلــت جريــدة نيويــورك ه الــد تربيــ1252 آب 02األبــرز يف العــامل  ففــي 
قائــد قــوَّة التــدريب األمريكيــة يف كوريــا قولــه التــا   وليــام روتــرت عــن اينــراا 

الدِّميقراطيــة لواألســلحة  الــذي يشــ  بويــوح ِاَى مــا تريــده الو يــات املتحــدة مــن
 :الَّل تسم  للدلوا األاْخر  بامتالكها
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ا انَّ بع ة التَّدريب العسـكريَّة األمريكيَّـ»  كيـف ة يف كوريـا شـاهدَّ ةـيب يبـ؛ِّ
أنَّ ا ســتقالا الــواعي لوالقــويَّ  مســملٍة مــن الضبــبَّار لواينــود األمــريكي؛ قَـــْد 
مكَّن من تدريب ملة ألـف كـوري هـم الـذين سـيقومون بـلطالز الرَّصـا  بـد   

أي انَّ لــدافع الضَّــرائب األمريكــي جيشــا  يف كوريــا يقــوم بــدلور  . عــن األمــريكي؛
انَـّها ... الدس ا ست مارات األمريكيَّة يف تلل الـبكلب ا راسة الرَّائع الذي حير 

ا  .(1)«من النَّتائ  بأقلِّ التكاليف قوَّة مت ِّلا ةدًّ
هـي لوٰهـذه هي لوليفة السِّـالح املسـموح للـدبلوا األاْخـر  بامتالكـه  ٰهذه 

لومن األم لة املشـا ة لـذلل مـا ... الدبلواٰهذه مهمة الدِّميقراطيَّة السبموم  ا يف 
را  ا  يف اللومونــد الفرنســيَّة مــؤخَّ  هارولــد تتــراإلجنليــ ي الكاتــب الشــاعر لو ه  كــر 
 :قاا

العديـد مـن امليسـي  بـَـْ؛ِ لولعلَّ أبرز م ـاا علـى  لـل لوأفظـع مأسـاة مـن »
الَّــل ارتكبتهــا الو يــات املتحــدة يف املايــي هــي قصَّــة ج يــرة هــاييل الَّــل للَّــت 

ــن؛مغمــورة لوبعيــدة عــن أنظــار النَّــاس لعشــر  َلَقــد عاشــت هــاييل يف ... ات السِّ
م 1297  فمنـذ عـام دوفالييـ الواقع أقسى املعانـاة اـت نـ  القائـد العسـكري 
ـــعبيَّة تتـــواى لوتتعـــالم يف  ـــغور الشَّ ـــٰهـــذه مـــا فتلـــت الضب ة َةـــَّتَّ متكنـــت يف ر اي ي

د لولكــنَّ الــديكتاتوريات السِّياســيَّة تتالــت فيمــا بعــ. النهايــة مــن اســقار الطَّا يــة
م الَّـــــل 1222ميقراطيَّــــة األلوى عــــام يف تلــــل الــــبالد  لوكانــــت ا نتخابـــــات الدِّ 

ـــــــلطة بعـــــــد أن ةصـــــــل علـــــــى  األب أريســـــــتيدألوصـــــــلت  مـــــــن % 71ِاَى السب

                                                 

ـ دمشـق ـ العـدد  تشـري ريـدة ـ يـمن ج !قـاوون ترومـان افـافة لقـاوون لـن : نصـر مشـا : ـ نقـال  عـن  (1)
 .م0220آب  10ـ األربعا   9122
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لوكانــت سياســته تنــادي بلنقــا  الشــعب اتــاييل مــن الفقــر لوالبـــؤس . األصــوات
يب جديـدَّ  لولكن بعد مثانيـة أشـهر لوقـع انقـالب عسـكر ... لوبلعادة الكرامة اليه

لوتوى العسكريون زمام األمور يف البالد ل الث سنوات متَّ خالتـا اعـدام ةسـة 
هنـــا متَّ ســــرلور الو يـــات املتحـــدة كمــــا يـــوةي الكاتــــب ... (0)«آ ف شـــخ 

األمريكي  لولِكنَّها كانت مضطرة للتدخل إلنقا  الدميقراطية الَّل فاةت رائحة 
 ...دمائها املسالة  فتدخلت

 تدخلتأ لولكن كيف
انَّ مــــــا فعلتــــــه الو يــــــات املتحــــــدة »: يتــــــابع الكاتــــــب األمريكــــــي قــــــائال  

ـــــابق  فقامـــــت  يف ـــــا أعـــــادت الويـــــع ِاَى مــــا كـــــان عليـــــه يف السَّ الواقــــع هـــــو أاَّ
مبـــــــن  القـــــــادة العســـــــكري؛ اللَّـــــــو  السياســـــــي لوا مايـــــــة التَّامـــــــة  لومتَّ اقصـــــــا  

 تبناهـــــــا لوالَّـــــــل مـــــــن   لو مـــــــيض السِّياســـــــة ا قتصـــــــاديَّة الَّـــــــلأريســـــــتيد األب
 .(0)«!!أجلها انتخبه شعبه

كـــــــان منافقـــــــا  ألو خادعـــــــا  ألو كا بـــــــا  فانقلـــــــب األب أريســـــــتيد لـــــــو أنَّ 
ا تبــت الو يــات املتحــدة  مايتــه لودعمــه لوتأييــده  هــالشــعارات الَـّـل رفع علــى

لولـذلل مل ... لولكنَّها كان صادقا  مـع شـعبه لوالشـعارات الَـّل رفعهـا لنصـرة شـعبه
ـــهتســـتط أطاةـــت بـــه ســـريعا   لوأطاةـــت ... ع املخـــابرات األمريكيـــة الصـــخ علي

 .مبشرلوعه

                                                 

ـ دمشـق ـ  الثـور يـمن جريـدة  ــ ترمجـة ماجـدة تـامر  صـور مـ  فلـول الهيمنـة األمريكيـة: ـ هارلولـد بـرت  (0)
 .م0220آب  10ـ األربعا   10192العدد

 .ـ املرجع السابق ـ  اته  (0)
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: م ــا   آخــر فيقــوا هارولــد تنتــرلويعــر  لنــا الكاتــب األمريكــي  اتــه  
ــانديون يف نيكــاراجوا علــى ديكتاتوريَـّـة الطَّا يــة 1212لويف عــام » م انتصــر السَّ

بؤس لوالـدمار  فتشـكَّلت انر قيام نورة شعبية عارمة إلنقا  البالد من ال سوموزا
ا مــالت  ــو األميَّــة  لواختــذت اإلجــرا ات الالزمــة لواملبــادرات البنَّــا ة لتحســ؛ 

لواســتطاعوا علــى ر ــم ك ــرة ... ألويــا  الشــعب لوانقــا ه مــن األمــرا  لوالفويــى
فمــا كــان مــن الو يـــات . ا  ةيويًّـــا لومتماســكا  عــأخطــائهم مــن أن يؤسســوا جمتم
الوســائل  لوعلــى ةســاب أك ــر مــن نالنــ؛ ألــف  املتحــدة ا  أن عملــت بكــلِّ 

ــــة هــــذا اجملتمــــع الفــــل لوالقضــــا  علــــى ةركــــات النمــــو  ــــى تــــدم  بني يــــحيَّة عل
 .(2)«...!!لواإلصالح

ـــــــلجرا   ـــــــف ميكـــــــن أن نفهـــــــم ا ن مطالبتهـــــــا بعـــــــض دلوا العـــــــامل ب فكي
 !اصالةاتأ

ــــ قبــــل  يكــــن املطالبــــة  لوملٰهــــذه عب فهــــم املقصــــود مــــن مل يعــــد مــــن الصَّ
ــــدة صــــال   ةســــبنا  لــــل صــــعبا  أ ــــه جري ــــدنيا) كرت ــــة( ألو لوبــــور ـ ال  الخازيلي

ات مـــــن يســـــعينلتبيـــــان الغايـــــة مـــــن هـــــذه املطالـــــب  فقـــــد ألوردت يف مطـــــالع التِّ 
 :القرن العشرين قوتا

لنصف الكرة الغرا تقضي بلعادة تنظيم  (5)توشان خطة الرئيس »
لواويل ( نولوجيالتك)ميي  العنصري التقاحم التَّ  عسكرية شاملة تصل اى ةدِّ 

العقدين  يف تقاحمٍّ  مٍ الصناعات ا ربية الخازيلية بكل ما أةرزته من تقدب 

                                                 

 .ـ املرجع السابق ـ  اته  (2)
 .ود هو جورج بوش األبـ املقص  (5)
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األخ ين اى مصانع  ميع رخيصة ملنتوجات م ل أةذية اينود  تل م 
 .(7)«أمريكا

 لومبع  آخر فلنَّ املطلوب من دلوا العامل أن تكرس خخا ا لوتقنيا ا
 :ألمرين

لوأطعمة لوألبسة للَّنود لواملواطن؛ األمريكي؛ تصنيع أةذية  :أوالهما
ملهن لوالصناعات الَّل يأنف هؤ   من القيام الوالقيام باألعماا لو .. لواأللوربي؛

 . ا ألو يكون القيام  ا مضيعة لوقتهم لوجهدهم
ــــــذي  ــــــ  تــــــم بامتالكــــــه  : ثاويهمــــــا قمــــــع شــــــعو م بقــــــوة الســــــالم ال

ــــــــالح بــــــــأنَّ  ــــــــ لواقنــــــــاعهم  ــــــــذا السِّ مريكــــــــي هــــــــو أ ــــــــو ج اإلنســــــــان يد األالسَّ
ظــــر اليــــه دائمــــا بــــاةرتام األم ــــل  لوهــــو القــــدلوة لوامل ــــل األعلــــى الــــذي ينبغــــي النَّ 

 ...لوتقدير لوقداسة
ا لابدا  العلمي فرب التَّ فستكون األفذا   األمريكيون ا لوليفة هؤ  مَّ أ

 ...لوالتقج لوالفكري لوالصناعات الدقيقة الل   يقدر عليها   هم
انَّـــها أطـــوا مـــن  لـــل ... املشـــهد  لولكـــن املشـــهد مل ينتـــهانتهـــت فكـــرة 

الســتارة تفــت   لواأليــوا  تطفــأ  »: هارولــد تنتــربك ــ   لومــع  لــل نقــوا مــع 
فهـل ميـرب كـلب  لـل كمـا لـو ... لويبدأ فصل جديد من فصـوا اتيمنـة األمريكيـة

 .(1)«!أنَّ شيلا  مل يكنأ

                                                 

 .15ـ  م 1220مارس / آ ار 2تاري   112ـ ب لوت ـ العدد  الكفاح العرتي جملة: ـ نقال  عن  (7)
 .س.ـ م صور م  فلول الهيمنة األمريكية: ـ هارلولد بنرت  (1)
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ســـتنعم الو يـــات ... مـــارســـتَّج الو يـــات املتحـــدة ال ِّ  ةـــااٍ  علـــى أيِّ 
لولِكنَّهــا ســتدفع الــ من  اليــا   لو اليــا  ... الن  قلــيال  ألو ك ــ ا   طــويال  ألو قصــ ا  

ا ــعب األمريكــي الن الــ َّمن فــلنَّ أبنــا هم بكــلِّ تأكيــد ... جــدًّ ان مل يــدفع الشَّ
  هارولـــد تنتـــرلولـــذلل مل  طـــ  . سيحصـــدلون مثـــار مـــا يـــ ر  األمريكيـــون الن

فلنسـم  ألنفسـنا أن »: الذين أعلنوا م ـل هـذه الفكـرة  ا  قـاا لوالك  لون   ه
انَّ األمـــــوات يشـــــ لون الينـــــا بأصـــــابع ا  ـــــام : نقـــــوا علنـــــا  للو يـــــات املتحـــــدة

 .(9)«لوينتظرلون منا أن نعرتف جبرميتنا  اههم
 

 
 
 

       

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

                                                 

 .ـ املرجع السابق ـ  اته  (9)
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 وناألمريكي

 يقتسمون اجلثَّة قبل قتلها
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عــــــــاملَّ جمنــــــــونَّ هــــــــو الــــــــذي نعيشــــــــه اليــــــــوم  

لوا ا كــــان ! هــــو الــــذي يعيشــــه العــــاملأ جنــــونٍ  لوأيب 
ـــــاينون أمـــــورَّ   مـــــا ـــــدعونا ِاَى لوســـــم هـــــذا العـــــامل ب ي

ا فــــلنَّ مــــا ةــــدث يف ا ــــرب العدلوانيَّــــة  ك ــــ ةَّ  جــــدًّ
يكفــي مــن ا قــائق األجنلوأمريكيَّــة علــى العــراز مــا 

 .إلنبات دعوانا بأنَّ العامل الذي نعيشه عاملَّ جمنونَّ 
أستحضـــر مـــن ةـــرب ا لـــي  ال َّانيـــة  الَّـــل  ِّيـــت بـــالك   مـــن األ ـــا   
. ةادنــــة  لواةــــدة  مــــن ك ــــٍ  مــــن ا ــــوادث املشــــا ة  لتكــــون مفتاةــــا  لنــــا هنــــا

م أةـد املسـؤلول؛ وأة القصف ايويِّ لواألرييِّ على الكويت لوالعـراز قـدَّ  ففي
األمـــريكي؛ ِاَى مســـؤلوٍا كـــويلٍّ عقـــودا  إلعـــادة انشـــا  لواعمـــار اةـــد  حمطَّـــات 
توليد الطَّاقة الكهربائيَّـة يف الكويـت  لوألنَّ هـذه ا طَـّة كانـت سـليمة  متامـا   لومل 
تتأنَّر ألو تتعرَّ  أليِّ يرٍر استغرب املسـؤلوا الكـويلب لومل يسـتطع ا َّ أن يسـأا 

 :قائال  
 !!ـ لولِكنَّها سليمةَّ متاما   لو  اتاج ِاَى اعادة انشاٍ  ألو اعمار

 .ستضرب  دا  : ـ فقاا املسؤلوا األمريكيب 
 كيف ستضرب  دا أ لومن الذي سيضر اأ لوملا اأ

لولكــنَّ الــتَّكهبن باإلجابــة مل !! هــذا مــا توقــف عنــده ا ــخا لومل  وــب عنــه
ج ِاَى ك ـــٍ  مــن البداهـــة  فقـــد اســـتنت  يكــن أمـــرا  معَّـــ ا  ةينهــا  لومل يكـــن حيتـــا 

. البسطا  من النَّاس ةينها أنَّ القوَّات األمريكيَّة هي الَّل ستضرب هذه ا طَـّة
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ــا كــان مــن الصبــعوبة مبكـاٍن ةينهــا ادراك أنَّ ايــيض األمريكــي يضــرب  لولكـن رامبَّ
لوأنَّ هـدف  خاصَّـة  . مدرلوسـةٍ  األهداف بطريقٍة خمطَّطٍة لتحقيق مصاحل أمريكيَّـةٍ 

  كــان اريــر الكويــت  لومل يكــن مــن ا ــرب املعلنــة الصَّــرحية  علــى األقــلِّ ٰهــذه 
ــعار الــذي بــدا للك ــ ين شــعارا  نبــيال  أنَّ هنــاك خمطَّطــا  ع يف لــلِّ ٰهــذا املتوقَّــ الشِّ

مسبَّقا  قبل اةتالا الكويت من ِقَبِل الشَّركات األمريكيَّة لواييض األمريكي من 
 .املؤسَّسات لتكليف الشَّركات األمريكيَّة بلعادة اعمارهاه ٰهذأجل يرب 

ـــــيس يف  لـــــل مـــــا يعيـــــب  ـــــعب توقبـــــع  لـــــل ةينهـــــا  لول كـــــان مـــــن الصَّ
ا اليـوم  يف لـلِّ ا ـرب العدلوانيَّـة األجنلوأمريكيَّـة أمَّـ. عليه هذا التَّوقبع بَ عا صَ  من

ت ك ـــ ا   لومل يعـــد هنـــ ت األمـــور  لوتغـــ َّ اك مـــا يســـتدعي علـــى العـــراز فقـــد تغـــ َّ
ــــه  ــــت تتمتَّــــع ب ــــذي كان ــــا  ال ــــتَّكهبن ألنَّ ا ي ــــة ال ــــل التَّفكــــ  يف حمالول حمــــض قلي
الشَّركات األمريكيَّة ةينها َقْد زاا الن لوتبخَّر  لومل يبق منه شي َّ  فكـلب شـي  
ــــاٍ  ألو  ــــٍد لو شــــرٍر ألو خــــوٍف ألو ةي ــــالعلن املطلــــق مــــن دلون أيِّ قي ــــتمب ب اليــــوم ي

العــراز راةــت تطالعنــا  انــد   ا ــرب العدلوانيَّــة علــى فمنــذ مــا قبــل... خَّــلٍ 
ــركات  لوســائل  اإلعــالم األمريكيَّــة قبــل   هــا عــن ــفقات الَّــل متَّــت بـَــْ؛َ الشَّ الصَّ

األمريكيَّة لواملؤسَّسات العسكريَّة لوا ستخباراتيَّة األمريكيَّـة مـن أجـل النََّّـاح يف 
دة  الـــــنِّفل مبيادينـــــه  ا صـــــوا علـــــى عقـــــود انشـــــا  لواعمـــــار مؤسَّســـــات حمـــــدَّ 
علــى الــرَّ م مــن أنَّ ... الكهربــا   ا تصــا ت  املــا   املرافــق  األ ذيــة  األدلويــة

ا رب مل تكن َقْد بدأت بعـد  لوعلـى الـرَّْ ِم مـن لهـور الـرَّفض العـاملي الوايـ  
 .تذه ا رب  مجاه يًّا لومؤسساتيًّا
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مــم املتحــدة بــذلل لواقــرار هيلــة األ ةــتالا العــرازاةــتالا بغــداد لوا بعــدلو 
راةــت اإلدارة األمريكيَّــة تــوزِّ   ر يًّــا  بتســمية العــراز بلــدا  خايــعا  لالةــتالا 

عقـــود اإلعمـــار لواإلنشــــا  علـــى مــــن اـــب لوتشــــا  لوبـــا َّم الــــذي تر ـــب بــــه 
لوتســم  لوتريــى  لوبالطَّريقــة الَّــل تناســبها لوتســد  ــا ةلــوز الــدبلوا مبــا يتناســب 

الدلوا لوعدم اةتياجها تا  لومبـا يتناسـب مـع مـا  ذهلوةاجة الو يات املتحدة تٰ 
ا رب على العراز  على مواقفها من ألو عقوبةٍ  لوا من مكافأةٍ الدب ٰهذه تستحقه 
ـــــة ة  خاصَّـــــ فاســـــتأنرت شـــــركات أركـــــان اإلدارة ... لومـــــن الو يـــــات املتحـــــدة عامَّ

ــم؛ ال َّمــ؛ فحــازت علــى بــل  يــ؛عقــود مبلــات املال األمريكيَّــة ألو   بالدَّســم السَّ
َةــَّتَّ  لو  معــرلوفٍ  بــي ف املاليــ؛ مــن الــدبلو رات  ناهيــل عمــا هــو  ــ  معلــنٍ 

أما الـدَّلوا األاْخـر  لوشـركا ا  ... للعراقي؛ أنفسهم لواملؤسسات األمريكيَّة  ا ا
ــريل األكــخ لواملــؤازر الوةيــد يف ا ــرب  مبــن فــيهم شــركات بريطانيــا ا ليــف الشَّ

 ...تاتالف على العراز فقد كانت من
ــــر  ــــٍ   لولِكنَّهــــا أك  ــــٍل ألو ك  ــــا مــــرَّت َعَريــــا  علــــى قلي أمــــورَّ مدهشــــةَّ  رامبَّ

 .خط ٍة  لو  ووز أن مترَّ هكذا من دلون تفك  ألو تأمبل لوتدببر من
مـا ا يعـج هـذا الكـالمأ لوبـأيِّ ةـقٍّ ألو قـانوٍن ألو شـرٍ  يـتمب تقاسـم اعــادة 

 !بل ملا ا يدمَّرا أصال أ!! يه شي َّ العراز  ألو   ه  قبل تدم ه  قبل أن  رب ف
ـــرا مــــن النَّاةيــــة النَّظريَـّــة  املنطقيَّــــةٰهـــذا  ــــؤاا ا يـِّ لولكــــنَّ العــــودة . هــــو السب

ـا ت يـل هـذه ا ـ ة   ِاَى  الواقع  لواقع املمارسـة األمريكيَّـة  لوالتَّفكـ  األمريكـيِّ رامبَّ
 .لولكن لتصدمنا بالالمعقوا لوتدخلنا يف دلوامة الالمنطق
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ـــ ـــا يكــــون ٰهـــذه ا يكـــون صـــحيحا  أنَّ هـــدف رامبَّ ا ـــرب هـــو الـــنِّفل  لورامبَّ
صحيحا  أن هدف ا رب هو ازاةة النِّظام العراقي  لو  شلَّ يف أنَّ مَثََّة أهدافا  
أاْخَر  متفالوتة املقبوليَّة لواملعقوليَّة  لولكن أن يكون هدف هذه ا رب هو ارير 

ا  لو   مقبوا َةَّتَّ لوان كان معقو    لوقد الشَّعب العراقيَّ فهذا أمر    معقو 
 .بات هذا ا كم ثكم البداهة

لومـــا يفـــوز  لـــل بعـــدم معقوليَّتـــه هـــو انعـــاش ا قتصـــاد األمريكـــي  ـــذه 
الطَّريقة ا الية من أيِّ أخالز  ا الية من أيِّ انسانيَّة  من أيِّ اةساٍس يشـ  

 !!شريَّتهمِاَى أنَّ  ارسه يقرتب من البشر يف شيٍ  من ب
ٍح  لوعلى لسان املسؤلول؛ و َلَقد أقرَّ اإلعالم األمريكيب بكلِّ صراةٍة لولوي

ـرين لوا للـ؛  أنَّ ا قتصـاد  على اختالف مستويات مسؤلوليا م  لوبـأقالم املفكِّ
انعـــاش هـــذا  األمريكـــيَّ يعـــاحم مـــن الربكـــود  لوأنَّ ا ـــرب علـــى العـــراز  ـــدف ِاَى 

رحية املعلنة لتحقيـق هـذا ا نتعـاش هـي تـدم  املنشـيت ا قتصاد  لوالطَّريقة الصَّ 
العراقيَّـــــة  ا كوميَّـــــة لو ـــــ  ا كوميَّـــــة  األبنيـــــة  املنشـــــيت الصـــــناعيَّة  الطـــــرز  

لومن ََثَّ تكليف الشَّركات األمريكيَّة املختصَّة بلعـادة انشـا  لواعمـار ... ايسور
لوالنَّتيَّة الَّل سـتكون هـي ةصـوا املرافق الَّل دمَّر ا األسلحة األمريكيَّة  ٰهذه 

الشَّركات مبوجب عقـود اعـادة اإلعمـار علـى مليـارات الـدلو رات الَـّل ستسـهم 
يف امتصا  البطالة األمريكيَّة  لورفـد ا قتصـاد األمريكـي  ـذه املليـارات لونفـ  
ا  انة األمريكيَّة  ـا  األمـر الـذي سـينعكس يف ا صِّـلة علـى انعـاش ا قتصـاد 

 !!يكي لوم يد من الرفاهيَّة للمواطن األمريكياألمر 
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ســي داد رفــاه املــواطن األمريكــي  بــل أصــحاب ررلوس املــاا األمريكيــون  
ــعوب لوســلبها أمنهــا لوســالمها لوةريتهــا فيمــا ... لوكرامتهــا... بســفل دمــا  الشب

 !!يكون شرفها َقْد سحق على الطَّريق
األمريكيَّـــــة كمـــــا هنــــا ستنكشـــــف لنـــــا األخطـــــا  الَّـــــل ارتكبتهـــــا القـــــوَّات 

  لوهنا ستعرف من الذي استهدف املنشـيت املدنيَّـة الصِّـناعيَّة لوا دميَّـة تْ مَ عَ زَ 
املخططـات ٰهـذه فعلـى يـو  ... العراقيَّة  لوسنعرف من الذي فََّّـر آبـار الـنِّفل

املعلنة مل يعد لدينا أيِّ شلٍّ يف أنَّ األخطـا  الَـّل ارتكبتهـا األسـلحة األمريكيَّـة 
ــا نوايــا مبيَّتــة  لوأهــداف حمــددة مســبَّقا  لوفــق  ةٍ أخطــا   ــ  مقصــودمل تكــن  لوا َّ
ــركات األمريكيَّــة إلعــادة اعمــار  عقــودٍ  لوآبــار ... املنشــيتٰهــذه أبرمــت مــع الشَّ

النِّفل الَّل اشتعلت مل تشعلها القوَّات العراقيَّة كما زعـم املسـؤلولون األمريكيـون 
ـا القـوات األ مريكيَّـة هـي الَـّل أشـعلتها بنـا  علـى عقـوٍد لواإلعالم األمريكـي  لوا َّ

ما متَّ لوٰهذا أبرمت مبليارات الدلو رات مع شركات أمريكيَّة إلطفا  آبار النفل  
لوأيضـا  مـن دلون خـوف ... العـراز التَّصري  بـه يف خضـمِّ ا ـرب العدلوانيَّـة علـى

 !ألو خَّل
كــــــن لــــــو كــــــان هــــــذا الكــــــالم رأيــــــا  ألو اســــــتنتاجا  مــــــن اســــــتنتاجاتنا ألم

لولكنَّـــــها ... القبـــــوا بلخضـــــا  هـــــذا الكـــــالم للـــــرأي لواجملادلـــــة لوالقبـــــوا لوالـــــرَّفض
ـــــةٍ  انَّـــــها خمطَّـــــل ... مـــــع شـــــديد ةســـــن ا ـــــري تصـــــرحياتَّ أمريكيَّـــــة  ـــــ  خَّول

أمريكـــــــي معلـــــــن  لومل ختـــــــض الو يـــــــات املتحـــــــدة األمريكيَّـــــــة يف  لـــــــل لومـــــــة 
ــــــه للصــــــورة الالانســــــانيَّة الَـّـــــ ــــــم  لو  انتقــــــاد منتقــــــد  لومل تأب ل ســــــتظهر  ــــــا  ئ

 .مبوجب هذا املخطَّل لوهذا السبلوك
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لوالـذي يؤكـد  لـل أَنَـّها َةـَّتَّ بعــد انتهـا  ا ـرب سـنَّت سـلطة ا ةــتالا  
ــــماح للشــــركات  بــــل الو يــــات املتحــــدة  ا ــــا مــــن القــــوان؛ مــــا حيــــوا دلون السَّ
األمريكيَّـــة  ا ـــا بالعمـــل يف العـــراز  اللهـــم ا  يف اطـــار مـــا تســـم  بـــه اإلدارة 

 ــــ  ا  كومــــات الشــــركات اململوكــــة ج ئيًّــــاألمريكيَّــــة  لومــــن  لــــل مــــ ال  منــــع 
مـن امل ايـدة علـى نالنـة تـراخي  لتشـغيل شـبكات اتصـا ت الو يات املتحـدة 

تعطـي  خطـوة  لوهذا مـا عدتـه معظـم الـدبلوا األلوربيَّـة اتواتف ا مولة يف العراز  
نظ ا ا ةساب  علىهذا اجملاا  لالست مار يفوى كية اليد الطب يالشركات األم  

 .(2)العربيةاأللوربية لو 
ـــــــم 0220/ 1/ 02لويف يـــــــوم ا مـــــــيس  ـــــــة يلطات األمر لوافقـــــــت السب كي

مليــار  1.7ة اســت مارات ةَّمهــا تســيطر علــى الــنفل العراقــي علــى خطَّــ الَّــل
 ــــدف زيــــادة انتــــاج الــــنفل العراقــــي اى نالنــــة أم الــــه لشـــركات أمريكيــــة دلو ر 
 . م0222أي عام  نيسان من العام القادم/ ثلوا شهر أبريل  لو لل تقريبا  

مـــــــــــع  أبـــــــــــرم العـــــــــــراز عقـــــــــــودا  م 0220/ 1/ 00لويف يـــــــــــوم األربعـــــــــــا  
لو  نـــــدري مـــــن الـــــذي لوقـــــع .. .خـــــام البصـــــرةنفـــــل لشـــــرا  أمريكيـــــة شـــــركات 

ـــــــأي صـــــــفة  ا    يوجـــــــد َةـــــــَّتَّ الن ةكومـــــــة مفويـــــــة لو   ـــــــ   العقـــــــود لوب
 ...!!مفوية

عـــــدلوان األجنلــــوأمريكي علــــى العـــــراز  قتــــل مـــــا لوجــــهَّ مـــــن ألوجــــه الٰهــــذا 
ـــــة  أمكـــــن لوجـــــرح مـــــا أمكـــــن مـــــن املـــــواطن؛ العـــــراقي؛ لتشـــــغيل مصـــــانع األدلوي
ــــــركات  األمريكيَّــــــة  لوتــــــدم  مــــــا أمكــــــن يف العــــــراز إلتاةــــــة الفرصــــــة أمــــــام الشَّ

                                                 

 .م0220/ 9/ 12ـ صدر هذا القرار يف   (2)
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ـــــى  األمريكيَّـــــة إلعـــــادة اعمـــــاره ا قتصـــــاد األمريكـــــي لوانتشـــــاله مـــــن الربكـــــود عل
ـــــــعب العراقـــــــ ي  لوعلـــــــى دمائـــــــه الَّـــــــل ســـــــفحت علـــــــى يـــــــفاف ةســـــــاب الشَّ

 .الرَّافدين  لوعلى أعتاب التَّاري 
لواملضحل املبكي أنَّ الو يات املتحـدة األمريكيَّـة سـتأخذ مثـن األسـلحة 
الَّــل دمَّــرت  ــا العــراز  لوأجــور اينــود الــذين دمَّــرلوا العــراز  لومثــن أ ذيــة اينــود 

... مــنهم بنــ ان صــديقة ألو معاديــة الــذين دمَّــرلوا العــراز  لوتعويضــاٍت للمقتــول؛
 !!من أمواا الشَّعب العراقي

 هل بعد هذه املفارقة مفارقةأ
 لوهل مَثََّة أ رب من هذا السبلوك سلوكأ
 عاملنا بأنَّها عامل جمنونأ مَ سِ لوهل  تاج ِاَى أك ر من  لل َةَّتَّ نَ 

ليل فمـن املؤكَّـد أَنَـّ ها سـيَّده عنـد من اةتاج ِاَى دليـٍل أكـخ مـن هـذا الـدَّ
 .أقرب طبيٍب نفساحم

 .على أيِّ ةاٍا هو درسَّ لنا لوللتاري 
 .لومن مل يتَّعري بغ ه لوعري اهلل به
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 اليورانيوم
 والعقلية الغربية الغريبة
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دَّث  ألو هل يهمنا ك  ا  ألو قليال  أن نتح
نتسا ا  ألو نفكر يف مص  مستقبل ةلف مشاا 
األطلسي بعد األزمة الكب ة الل أةدنها اكتشاف 

األمريكان لوخاصَّة استخدام قوات ا لف  
 لواإلجنلي   اليورانيوم املنضب يف البلقانأ

خنط   بل خند  أنفسنا ان مل نتَّالوز الظَّن اى ا عتقاد بأنَّ مص  
لوخنط  كذلل . يهمنا كما يهمب العامل كله  لورمبا أك رةلف مشاا األطلسي 

ان مل نعر هذا املويو  م يدا  من األمهيَّة لوالعناية لوا هتمام  لوان مل نسع اى 
 .التفاعل امل مر لنا مع  لل

ـــــة الغربيَّـــــة  ـــــد ا زدلواجي ـــــل متامـــــا  نقـــــف عن ـــــاس علـــــى  ل لومـــــن َث  لوبالقي
ـــــا ك ـــــ ا  أ: يف التَّعامـــــل  فنتســـــا ا لو قلـــــيال   لو ـــــن أمـــــام م ـــــل هـــــذه هـــــل يهمن

املشـــــــــكلة  أن نتحـــــــــدَّث  ألو نتســـــــــا ا  ألو نفكـــــــــر يف ا زدلواجيَّـــــــــة الغربيَّـــــــــة  
علــــــى العمـــــــوم  لويف قضـــــــية اليورانيـــــــوم املنضــــــب  مـــــــا بـــــــ؛ اســـــــتخدامها مـــــــن 
ا لـــــــف لوالكيـــــــان الصـــــــهيوحم يــــــــدَّ العـــــــرب يف العـــــــراز لولبنـــــــان لوفلســــــــط؛  

امل الغـــــرا خصوصـــــا   علـــــى لواســـــتخدامها يف البلقـــــانأ فقـــــد نـــــارت نـــــائرة العـــــ
خمتلــــــــف مســــــــتوياته لوتباينهــــــــا  لوالعــــــــامل كلــــــــه عمومــــــــا   فشــــــــكلت اللَّــــــــان  
لواســـــــتنفرت املشـــــــايف لواملخـــــــابر لواملعامـــــــل لولوكـــــــا ت ا ســـــــتخبارات لولوســـــــائل 

بســــــبب اكتشــــــاف ســــــت ةــــــا ت  لوصــــــلت اى نالمثلــــــة  مــــــن … اإلعــــــالم
اينــــود  ســــرطان الــــدَّم النَّــــاجم عــــن اســــتخدام اليورانيــــوم املنضــــب  كانــــت بــــ؛

ــــاد  األمــــر  َثَّ لهــــرت م لهــــا  ــــذين شــــاركوا يف ةــــرب البلقــــان ب اإليطــــالي؛ ال
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لويف مقابــــــل  لــــــل متامــــــا  مضــــــت  ــــــو . بــــــ؛ جنــــــود بعــــــض الــــــدلوا األخــــــر 
عشــــــــر ســــــــنوات مــــــــن اســــــــتغانات الشــــــــعب العــــــــرا يف العــــــــراز مــــــــن النــــــــار 
الفاجعيَّــــــة النَّامجــــــة عــــــن اســــــتخدام اليورانيــــــوم املنضــــــب  مــــــن عشــــــرات آ ف 

ـــــــ ـــــــل أد  اليهـــــــا اســـــــتخدام السَّ رطانات بأنواعهـــــــا املعرلوفـــــــة لو ـــــــ  املعرلوفـــــــة ال
املتفَّـــــــرات اإلشـــــــعاعيَّة  اى عشـــــــرات آ ف التَّشـــــــوهات الو ديَّـــــــة املســـــــخيَّة 
لوالعَّائبيَّـــــة الـــــل مل يعـــــرف تـــــاري  البشــــــريَّة تـــــا م ـــــيال   اى القضـــــا  الكامــــــل 
ـــــات يف بعـــــض أمـــــاكن اســـــتخدام هـــــذ ه علـــــى كـــــل ةـــــرث لونســـــل  يـــــوان لونب

كــــــل  لــــــل مــــــن … األســــــلحة الــــــل يعَّــــــ  اللســــــان عــــــن لوصــــــف قــــــذاعتها
 !!…دلون أن حيرك الغرب ساكنا   ألو يع  األمر التفاتة  

ــــــر مأســــــالويَّة  أنَّ  ــــــل  لواألك  العــــــرب أنفســــــهم قلمــــــا  لواألدهــــــى مــــــن  ل
ـــــ اهتـــــ َّ ملعظمهـــــم جفـــــنَّ  عب العـــــرا يف العـــــراز بســـــبب هـــــذه مـــــن معانـــــاة الشَّ

ــــــى اســــــتخدام  امليســــــي  لوبســــــبب   هــــــا  فيمــــــا ملــــــا ــــــارت نــــــائرة الغــــــرب عل ن
ـــــــــائرة العـــــــــرب معهـــــــــم  اســـــــــتنفارا   ـــــــــوم املنضـــــــــب يف البلقـــــــــان نـــــــــارت ن اليوراني

لولـــــــــذلل  !! …منا  لومســـــــــاعدات للمنكـــــــــوب؛الواةتَّاجـــــــــا  لوتعاطفـــــــــا  لوتضـــــــــ
ـــــاب تعـــــاطف العـــــرب مـــــع الغـــــرب أنَّ العـــــرب مل يهبـــــوا  ألو  ـــــه كـــــان مـــــن ب لعل

قــــــام بعــــــض مــــــن  يفكــــــرلوا ظــــــرز ا ظــــــر لوا صــــــار علــــــى العــــــراز ا  بعــــــدما
 .األلوربي؛  أفرادا  لودلو   ظرز هذا ا ظر

ــــا خنطــــ   بــــل خنــــد  أنفســــنا ان مل نتَّــــالوز  ــــا أيضــــا  أنَّن أعــــود فــــأكرر هن
ــــــا كمــــــا يهــــــمب  ــــــة يف التعامــــــل  من ــــــأنَّ ا زدلواجيَّــــــة الغربي الظَّــــــن اى ا عتقــــــاد ب

لوخنطـــ  كـــذلل ان مل نعـــر هـــذا املويـــو  م يـــدا  مــــن . العـــامل كلـــه  بـــل لوأك ـــر
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ــــــــا مــــــــع ا ألمهيَّــــــــة لوالعنايــــــــة لوا هتمــــــــام  لوان مل نســــــــع اى التفاعــــــــل امل مــــــــر لن
 … لل

لولكــــــــن   ا ــــــــديل يف ا زدلواجيَّــــــــة الغربيَّــــــــة  لو  ا ــــــــديل يف مصــــــــ  
ةلـــــف مشـــــاا األطلســـــي  حيمـــــل أيَّ معـــــ  ألو أمهيَّـــــة ألو قيمـــــة أمـــــام ا ـــــدث 
ثــــــــدِّ  اتــــــــه  أمــــــــام اســــــــتخدام اليورانيــــــــوم املنضــــــــب ســــــــالةا     يف ةســــــــم 
املعـــــارك يف العـــــراز  لولبنـــــان  لوفلســـــط؛  لوالبلقـــــان  كمـــــا ةـــــدث يف اليابـــــان 
 ابَـّـــــان ا ــــــرب العامليَّــــــة ال َّانيــــــة  فاملعــــــارك لواملواجهــــــات هنــــــا كانــــــت حمســــــومة

ـــــــا اســـــــتخدم اليورانيـــــــوم أل ـــــــرا  رمبـــــــا   تقبـــــــل شـــــــياط؛ ايـــــــن نظريـــــــا     لوا َّ
 ـــــرب فاعليـــــة القبـــــوا  ـــــا  لو   ـــــرر علـــــى التَّفكـــــ  فيهـــــا  التَّريـــــب  لكـــــي 

 .هذا السالح يف البشر  مع العلم بنتائَّه لوآناره
 أ لوما نتائ  استخدام اليورانيوم  لوما آناره

هذا ما يضع العقل يف الكف  ان بقي من العقل ما يستحقب أن يويع 
ا يستوجبا !!  يف الكف ا حيتاج األمر اى م يد من الشرح لوالتَّشري   لورمبَّ رمبَّ

لوالتَّويي   لولكنَّ قليل الكالم يكفي  ألنَّ أقلَّ قليل  م يدا  من التَّفصيل
الكالم عن النار لوالنتائ  النَّامجة عن استخدام اليورانيوم يربل العقل  لوحيرج 

يكفينا أن نعلم أن أي قرب … املنطق  لوورح اإلنسانيَّة جراةا  يتعذر التلامها
… ديوم  لوالبلوتونيومأليِّ كائن من العناصر املشعة  م ل اليورانيوم  لوالرا

متأبية على العالج  املوت … يعريه ملخاطر فاجعيَّة  أمرا  لوتشوهات
لويكفينا . أرةم منها مبالي؛ املرات  لواملوت هو خامتة مطافها على كلِّ ةاا

أن نعلم أن أخطار العناصر املشعَّة   حيوا دلواا ةائل  لو  تقف أمامها 
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لويكفينا أن نعلم أن . ةيوان  نبات مناعة  لو  يست   منها ةي  انسان 
لويكفينا أن نعلم . تطه  أماكن استخدام العناصر املشعة أمر متعذر ةَّتَّ الن

أن التفاعالت اإلشعاعيَّة تذه العناصر تستمر مليارات السن؛   مالي؛ كما 
 .أكدَّ العلما  املختصون

من الضرلوري أن أ لومن َثَّ أ أ لوما ا نريد بعده لوما ا نريد أك ر من  لل
يكون اليورانيوم كامل النَّشار     منضٍب ألو مستنفد  ةَّتَّ تستحق الواقعة 

أ أم أنَّ استخدام اليورانيوم املنضب  فف ايرمية على أساس أنَّ  لفري جرمية
أ بل ما الذي يدرينا أن يكون اليورانيوم خمصَّبا   فاعليته قد خففت ك  ا  جدًّا

  فرز يف  لل أبدا  ألنَّ النتائ  السابقة هي النَّامجة  !! أ   عاديًّا لو  منضبا  
ةسب تأكيدات العلما   عن استخدام اليورانيوم املنضب   العادي  لو  

لومهما يكن من أمر فلنَّ معطى لواةدا  من هذه املعطيات حيمل . املخصب
بذاته أكخ دليل على انعدام أي ةسٍّ انساحم  يف أبسل تقدير  عند من 

فكيف استخدمت هذه … يفكر باستخدام العناصر املشعة يد عدلوه
أ لوأي بشر هؤ  أ لوأي عقوا هي الل تس همأ لوأي منطق  األسلحة لوملا ا

ا رمبا تكون بال  ا أةَّية يتعذر على العقل ةلها  ألاَّ هو الذي يقودهمأ ااَّ
و  من ةل  لوكيف ميكن أن يقبل العقل أي عذر يف اللَّو  اى م ل هذا النَّ 

العذاب لكل ةي  تشوهات تذهل البشر  تبكي ا َّر  أمرا  يفضل 
هذا النَّو  من العذاب الذي يكون املوت أرةم منه !! أصحا ا املوت عليها

 !مبالي؛ املراتأ
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م يريدلون ابادة سكان   لقد ختيلنا كائنات أخر  يف الفضا   لوختيلنا أاَّ
 سيبيدلون سكان األر   ا  لوختيلنا كل ما ميكن ختيله من األسلحة الل

م من املمكن أن يستخدموا العناصر املشعة يف  لولكننا مل نستطع ختيل أاَّ
 .اإلبادة ألنَّ  لل يعج اعدام امكانية أي ةياة عليها

ـــــــــا  يســـــــــتدعي عـــــــــودة اى التَّـــــــــاري   عـــــــــودة اى املســـــــــرة؛ اليونـــــــــاحم رامبَّ
 ســــــد  ســـــــيدا   مشــــــاهد املـــــــوت  لوالقتــــــل  لواإلعـــــــدام تلوالرلومــــــاحم  ا  كانـــــــ

ةقيقيًّـــــا علـــــى خشـــــبة املســـــرح  لـــــيس مـــــن أجـــــل املصـــــداقية يف التَّم يـــــل  بـــــل 
م  همتعبــــــ ا  عــــــن العنَّهيــــــة الغربيــــــة  لوعــــــدم اعــــــرتافهم بغــــــ   مــــــن البشــــــر بــــــأاَّ

بشـــــر  ألنَّ الـــــذين كـــــانوا مي لـــــون هـــــذه األدلوار هـــــم مـــــن العبيـــــد  مـــــن  ـــــ هم 
ـــــذين هـــــم يف نظـــــرهم مـــــن  ـــــ  البشـــــر صـــــل هـــــذا التَّـــــاري  لويتَّ . مـــــن البشـــــر ال

ــــــود ا مــــــر مبطــــــارد م مطــــــاردة الطَّ  ــــــادة اتن ــــــيض  لواب ــــــد مــــــن مبحــــــاكم التَّفت رائ
ـــــــ لويف مقابـــــــل  لـــــــل … رب يف البوســـــــنة لواترســـــــلا يوانـــــــات  لوجـــــــرائم الصِّ

 :لوجيشه عندما قاا ت  زيد ألسامة تكر اللديق أتيمتاما  جند لوصيَّة 
ـــــــا أيهـــــــا النـــــــاس  قفـــــــوا ألوصـــــــيكم بعشـــــــر فاةفظوهـــــــا عـــــــ »   : ي

ختونـــــوا لو  تغلـــــوا  لو  تغـــــدرلوا لو  مت لـــــوا  لو  تقتلـــــوا طفـــــال  صـــــغ ا   
ارقـــــــــوه  لو   لو  شـــــــــيخا  كبـــــــــ ا  لو  امـــــــــرأة  لو  تعقـــــــــرلوا خنـــــــــال  لو 

ـــــــذثوا شـــــــاة  لو  بقـــــــرة لو  بعـــــــ ا  ا   تقطعـــــــوا شـــــــَّرة م مـــــــرة  لو  ت
مليكلـــــة  لوســـــوف متـــــرلون بـــــأقوام قـــــد فر ـــــوا أنفســـــهم يف الصـــــوامع  

 ــــــوا أنفســــــهم لــــــه  لوســــــوف تقــــــدمون علــــــى قــــــوم فــــــدعوهم لومــــــا فر 
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يـــــأتونكم بينيـــــة فيهـــــا ألـــــوان الطعـــــام  فـــــلن أكلـــــتم منهـــــا شـــــيلا  بعـــــد 
 «...اندفعوا باسم اهلل... فا كرلوا اسم اهلل عليها ي ش

ـــــل ســـــلوك  ـــــل  ل ـــــوتيلوم  ـــــدي  األي ـــــه مـــــعلو يف ةر  صـــــدح ال  الفرجنـــــة ب
  ا  كــــــــان يســــــــقى جرةــــــــى العــــــــدلو املــــــــا  بيديــــــــه  لوينقــــــــل املــــــــا (الصــــــــليبي؛)

 .لألسر  بنفسه
ـــــ  لوك هـــــذين ألنَّ م ـــــل هـــــذه املقارنـــــة جـــــائرةَّ لـــــن نقـــــارن بـــــ؛ يـــــرا السب

ــــــا اســــــتخدام اليورانيــــــوم املنضــــــب … مــــــن دلون شــــــل  لوأك ــــــر مــــــن جــــــائرة أمَّ
فلنَـّــــه  ـــــا   يقبـــــل أي مقارنـــــة  لومهمـــــا لوجـــــدنا مـــــن أســـــباب لورا  اســـــتخدام 

  يوجـــــــد هــــــذا الســـــــالح فلنَّنـــــــا ســـــــنظل عـــــــاج ين عـــــــن ا قتنـــــــا   ـــــــا  ألنَّـــــــه 
ور هــــذا الســــلوك الــــذي ســــيظل ســــبب ميكــــن أن يســــوا بــــأي صــــورة مــــن الصبــــ

 !!!من    أي تفس 
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ــــنوات ا مـــــس عشــــرة األخــــ ة مـــــن  ان كانــــت السَّ
القرن العشرين َقْد َةَفَلْت بأةداٍث جساٍم زل لت املنظومة 

 (12)لسِّياســـــــــــيَّة العامليَّـــــــــــة  لوهـــــــــــ َّت الكيـــــــــــان ايغراســـــــــــيا
ــنوات الــ َّالث األلوى مــن  (11)لوايغراتيَّــي العــاملي فــلنَّ السَّ

القـــرن ا ـــادي لوالعشـــرين قَـــْد َةَفَلـــْت بأةـــداٍث أكـــخ مـــن 
خطـــ ٍة  لوأعظـــم مـــن عظيمـــة  زل لـــت األخـــالز لوداســـت 

ــــــــمائر لوأفقــــــــدت اإلنســــــــانيَّة نقتهــــــــا يف اإلنســــــــان ... الضَّ
 . عت اميان اإلنسان مبا يسمَّى قيما  انسانيَّةلوزع

ت ا ـــرائل ايغراســـيَّة لوايغراتيَّيَّـــة    عَّـــب  فـــلنَّ األةـــداث الَّـــل  ـــ َّ
العامليَّة يف السَّنوات األخ ة من القرن العشرين هي الَـّل كانـت التَّمهيـد املباشـر 

 .ٰتذه األةداث الَّل داشِّن  ا القرنا ا ادي لوالعشرين

                                                 

الذي يعج ايغرافيا  (Geopolitics) هو ا صطالح املقابل  صطالحجغراسيا اصطالح ـ   (12)
السياسية  لوقد  تناه من الكلمت؛ جغرافيا لوسياسة  لواستخدمنا أللوا مرة يف كنابنا كيف ستواجه 

يستخدم  ـ لمأعيما م  لومل يكن أةد ـ ف1220أمريكا العامل الذي صدر يف طبعته األزى عام 
ا ا صطالح الذي  تناه   جنبية  ا ا ظة األفالرتمجات العربية الل استخدمت يفلوصار اليوم شائعا   لوا َّ

 أننرنا آلولقد  .(كاجغرابوليتي)فقاا لوقد اكتفى بعضهم بتعريب نصفها األلوا فـََقْل   (كاوبوليتييج)
 اته  يبنجح األطالصا    كما يفةمن جغرافيا لوسياس هياانب تناة  (جغراسيا)ِاَى ذا املصطل  هب نعرِّ 

ِاَى رب أق لل  نَّ ؛ ألتلوا من اللفظخذ النصف األأن أن ضا  أينرنا آلولقد  .ات؛ اللفظت؛ه املنحوت من
 ال احم ا لوالنصفلوَّ ألامن  الوَّ خذ النصف األيؤ  النحت أن يفالشائع ن كان ايقاعه  لو اجو املصطل  لو 

 .لوف لدينأاللغوي امل الذلوزتبدلو نابية عن ( جغراسة)نا هن الرتكيبة النحتية   ألمن ال احم
من   تا  ( جغراتيَّيا)ِاَى نرنا تعريبه آ  لوقد Geostrategyا صطالح  أنشمتاما  كان كذلل ـ    (11)

 الباة ون على استخدامها جَ رَ دَ    لولكنصل  خ عربيةاأليف نت اسرتاتيَّيا كا  نا  لو اجغرافيا لواسرتاتيَّي
 .دلون تعريبمن كما 
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ــــــار ا اــــــاد الســــــوفيل  لومــــــن ََثَّ انتهــــــا  ا نَّ زلواا القطبيَّــــــة ال بنائيَّــــــة بااي
ـــــات املتَّحـــــدة األمريكيَّـــــة ب عامـــــة العـــــامل  كلمـــــة  ـــــاردة  لوتفـــــربد الو ي ا ـــــرب الب
ســــــــهلة النبطــــــــق باللســــــــان  لولِكنَّهــــــــا يف لواقــــــــع األمــــــــر ليســــــــت ســــــــهلة  أبــــــــدا   

ــــــا لوقــــــائع كارنيَّــــــة علــــــى العــــــامل  لونتائَّهــــــا  لوليســــــت حمــــــض كلمــــــٍة تقــــــاا  ااَّ
 .ليست أقلَّ منها كارنيَّة على اإلطالز

مــن النَّتــائ  املباشــرة للتَّفــربد األمريكــي يف اتيمنــة العامليَّــة ســعي بــل تفــربد 
الو يـــات املتَّحـــدة يف اعـــادة بنـــا  ا صـــطالةات لواملفـــاهيم لوالقـــيم  لولـــو أنَّ يف 

النيَّـــة  ألو أقـــلَّ نفحـــة مـــن رائحـــة اعـــادة البنـــا  ٰهـــذه شـــي َّ مـــن املنطقيَّـــة ألو العق
املعقوا  ملـا كـان هنـاك مـا يسـتدعي الدَّهشـة ألو التَّـوتبر ألو التَّشـنب  الـذي يـؤدِّي 

 .ِاَى تصلبب الشراي؛ لوخت ر الدِّما  يف األلوردة
انَّ الــــــدَّ  ت األمريكيَّــــــة ايديــــــدة لالصــــــطالةات لواملفــــــاهيم لوالقــــــيم 

مل علــى ةافــة هالويــٍة ســحيقٍة مــا تــا قــا َّ لو  د  ت مرعبــة ةقًّــا  لوتضــع العــا
ا تضعا العامل على كفِّ عفريٍت كما تقوا العامَّة!! قرارَّ   .ااَّ

َقْد يكون للممارسة ا زدلواجيَّة لواملعاي  امل دلوجة مـا وعلهـا متقبَّلـة مبعـ  
ألو آخـــــر ا ا نظرنـــــا اليهـــــا مـــــن ال َّالويـــــة ا ـــــادَّة  الضـــــيِّقة  الَّـــــل يـــــر  صـــــاةبها 

األمور من خالتا  لولكنَّنا   نستطيع أبدا  الـ َّعم أنَّ ا زدلواجيَّـة أمـرَّ متقبَّـلَّ  َى اِ 
ــــد أنَّ صــــاةب النَّظــــرة  عقليًّــــا ألو منطقيًّــــا ألو أخالقيًّــــا  لو  نســــتطيع ا  أن نؤكِّ
ا زدلواجيَّـــة ٰهـــذه ان مل يـــدرك أَنَّـــها يقفـــ  فـــوز أطـــر املنطـــق لوالعقـــل فلنَّـــها ثاجـــة 

أمَّــا ان كــان يــدرك أَنَـّـها يقفــ  فــوز يــوابل املنطــق . دما ــه لوتنظيفــهصــيانة  ِاَى 
ا ميـارس ٰهـذه ا زدلواجيَّـة بسـبب يـعف ةََّّتـه لوقلَّـة  لوالعقل فلنَّها سيدرك أَنَّها ا َّ
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ـــة ســـديد الـــدليل فلنَّـــها لـــن يكـــون أبـــدا  ثاجـــة  ـــو كـــان قـــوي ا ََّّ ةيلتـــه ألنَّـــها ل
ا   حيتاج ٰهذا الكـالم ِاَى مـا يؤكِّـده . ةالوقو  يف أشراك ٰهذه ا زدلواجيَّ  ِاَى  لورامبَّ

 .ألنَّها مؤكَّدَّ ثكم املنطق لوالعقل
ميكـــــن تقببـــــل ا زدلواجيَّـــــة : مـــــرَّة أاْخـــــَر  أقـــــوا  لوان كـــــان علـــــى مضـــــض

املعـــــــــاي  لوالتَّعامـــــــــل ان كانـــــــــت حمصـــــــــورة  يف ةـــــــــدلوٍد دنيـــــــــا مـــــــــن املفارقـــــــــة  يف
ـــــه  لولكـــــن أن تصـــــل ا زدلواجيَّـــــة ِاَى . لوالالمعقـــــوا ةـــــدٍّ يكـــــون الالمعقـــــوا  ات

ـــــنِّعم ـــــات ال ـــــل مـــــن كخي ـــــو   ب ـــــوا معهـــــا مقب ـــــذا ... معهـــــا معقـــــو    لوالالمقب فٰه
أمــــــر   تطيقــــــه الــــــنَّفس لو  تســــــتطيع معــــــه أن متلــــــل نفســــــها مــــــن ا نفطــــــار 

لوٰهــــــذا مــــــا لوصــــــلت املمارســــــة األمريكيَّــــــة اليــــــوم يف صــــــو ها ...  يظــــــا  لوةنقــــــا  
 .املفاهيم لواألعراف لوالتَّقاليد

أردنـــــــــــــا أن نبـــــــــــــدأ بعــــــــــــــدِّ املمارســـــــــــــات ا زدلواجيَّـــــــــــــة ألو املعــــــــــــــاي   ا ا
ــــــــــــــد   امل دلوجــــــــــــــة يف سياســــــــــــــة الو يــــــــــــــات املتحــــــــــــــدة األمريكيَّــــــــــــــة فــــــــــــــلنَّ الب

ســــــــيكون ســــــــهال  بكــــــــلِّ تأكيــــــــد لولكــــــــنَّ التَّوقـبـــــــف عــــــــن العــــــــدِّ لــــــــن يكــــــــون 
 .سهال  أبدا  لوبكلِّ تأكيد أيضا  

ــــــــه الَّــــــــل يصــــــــعب عــــــــدها أَ  ــــــــى ك رت لو ســــــــنتَّالوز كــــــــلَّ مــــــــا مضــــــــى عل
اةصـــــارها  لونتوقَـّــــف فـََقـــــْل عنـــــد تـــــداعيات ا ـــــرب العدلوانيَّـــــة علـــــى العـــــراز 
ــــطو  الَـّــل انتهـــت مبـــا انتهـــت اليـــه مــــن خـــراٍب لودمـــار لوتشـــَّيع عصـــابات السَّ

 .لوالسَّلب لوالنَّهب
منــذ مــا قبــل بــد  ا ــرب العدلوانيــة علــى العــراز راةــت تــرلوِّج الو يــات 

الـــــدلوا اجملـــــالورة للعـــــراز لـــــن متنـــــع  املتَّحـــــدة األمريكيَّـــــة يف لوســـــائل اعالمهـــــا أنَّ 
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ــا لــن تســتطيع  لــل لوكانــت ... اســتخدام  ائهــا لوأريــها لوثارهــا لوأاارهــا ألاَّ
الذَّريعـة يف  لـل أنَّ ٰهـذه الـدبلوا لـن تسـتطيع منعهـا مـن  لـل امَّـا لعـدم قــدر ا 

ا  ا َّ دلوليَّة خرقـا   لومنـع اسـتخدامها يعـدب ! لومعابر دلوليَّـة! على ٰهذا املنع ألو ألاَّ
للقانون الـدبلو   لوهـذا ا ـرز للقـانون الـدبلو  يعـرِّ ا صـاةبه للعقوبـات الدبلوليَّـة 

 ...!!لواى لويع هذه املعابر لوالسَّمالوات لواألري؛ ات الوصاية الدبلوليَّة
ـا خـارج القـوان؛ الدبلوليَّـة   أما السَّما  األمريكيَّة خاصَّة  لوالغربيَّة عامَّـة فلاَّ

ا الطَّ  أن يطـ  فوقهـا  بـل َةـَّتَّ األقمـار الصِّـناعيَّة الَـّل لو  يسم  ل لط ان لورامبَّ
 !!تكون يف أعا  السَّما    يسم  تا أن تدلور فوز السَّما  األمريكيَّة

ـــــــــــما  األمريكيَّـــــــــــة  األر    ــــــــــن نـــــــــــتفهَّم  ألو نتقبَّـــــــــــل أن تكــــــــــون السَّ
ـــــــات املتَّ  حـــــــدة ألةـــــــٍد بالتَّعـــــــدي األمريكيَّـــــــة وـــــــى أمريكيًّـــــــا   تســـــــم  الو ي

لولكــــــن بــــــأيِّ ةــــــقٍّ  لوبــــــأيِّ قــــــانوٍن  لوبــــــأيِّ . عليــــــه بــــــأي طريقــــــة مــــــن الطبــــــرز
 :شرعٍة  وز هذه ا زدلواجيَّة

ملـــا ا تعـــدب أريـــنا أريـــا  دلوليَّـــة   وـــوز لنـــا التَّصـــربف فيهـــا ثريَّـــة  لو  مبـــا 
غـ هم املسـاس يتوافق مع مصا نا لومنافعنا  فيما تعدب أريـهم مقدَّسـة    حيـقب ل

 ! اأ
ملا ا تعدب معابرنا الخيَّة لوالبحريَّة لوايويَـّة معـابر دلوليَّـة   وـوز لنـا ا القهـا 
لو  الــــتَّحكم  ــــا مبــــا يتوافــــق مــــع مصــــا نا لومنافعنــــا فيمــــا تعــــدب معــــابرهم الخيَّــــة 

 !لوالبحريَّة لوايويَّة حمميَّة مقدَّسة   حيقب ألةٍد املساس  اأ
نفطنـــا نـــرلوة لكـــلِّ البشـــر لو  حيـــقب لنـــا الـــتَّحكم  ـــا  فيمـــا يعـــدب ملــا ا يعـــدب 

 !نفطهم مقدَّسا    حيقب ألةٍد التَّدخبل ألو َةَّتَّ حمض التَّفك  يف التَّدخبل فيهأ
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ملا ا حيقب تم السَّيطرة على نفطنا لونرلواتنا لو  حيقب لنا  نا السَّـيطرة علـى 
ذي ميكــن أن يتمالـــل نفســـه مـــن الغ يـــان ألو نفطنــا لونرلواتنـــاأ لوأيب عقـــل هـــو الـــ

 !!التَّقيؤ من حمض ادراك  للأ
 !ملا ا يعدبلون انساام انسانا  لوانساننا كلبا أ

فا  عن أنفسناأ  !ملا ا حيقب تم قتلنا لو  حيقب لنا الدِّ
ملا ا يكون تعويض قتيلهم الذي نتَّهم به زلورا  ملل مليون دلو ر ألو على 

 دلو ر تضاف اليها الفوائد املرتتبة على املبلف مـا بـ؛ القتـل األقل عشرة مالي؛
لوالــدَّفع  فيمــا يكــون تعــويض مــن يقتلونــه منــا ملــل دلو ر  ألو أقــل  تاــدفع علــى 

ا ا !... هيلــة معونــات لوصــدقات بالقطَـّـارة لوالبــاقي بالتَّقســيل مــن دلون فوائــدأ
 !!قبلوا أن يدفعوا أصال  

شـــعب يف العــامل اريـــرا  لويعـــد دفاعنـــا عـــن ملــا ا يعـــدب اعتـــدارهم علـــى أيِّ 
 !ةقوقنا ارهابا أ

ملا ا يعدب قتلهم ماليـ؛ البشـر خدمـة لانسـانيَّة لوا ا ةالولنـا ايـوا   جـ  
 يعيف مستغيل كان  لل مناصرة لارهابأ

 هل هم فعال  بنو آدم لو ن من بج    آدمأ
لو يربـــون لـــيس مـــن الغريـــب أبـــدا  أن جنـــدهم يؤمنـــون بـــذلل لويعتقدلونـــه  أَ 
علـى ... أبنا هم على هذا ا عتقاد  ألو يصورلوننا يف اعالمهم على أننا كذلل

 !!أننا لسنا من البشر
فهـل سنصـدقهم يف  لــل لونتمسَّـل بـذيلهم ليحولونــا ِاَى بشـٍر بعطفهــم  

 !كما يقولونأ
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ســـؤااَّ لألســـف مطـــرلوح جبديَّـــة  لولألســـف ينتظـــر اإلجابـــة مـــن ايمـــاه  
َى ا لــي   ألنَّ هــذه ايمــاه   لولألســف أيضــا  مــا زالــت العربيَّــة مــن حميطهــا اِ 

فمَّت سـتكون اإلجابـةأ نرجـو أ َّ يطـوا ال َّمـان  ـا  فكـلب ... تفكِّر يف اإلجابة
 .لوألنب أننا أمةَّ   اب الذا...  ظة تأخبر ستعقبها سنواتَّ من الذبا
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 جــــورش تــــوش االتــــ ك ــــ ا  مــــا كــــان يكــــرِّر 
لوكـان أدارهـم : لوقادته عن جندهم يف العـراز قـوتم

يكـــرِّر  لـــل يف  االتـــ  جـــورش تـــوشَثاَّ راح .  تـــازا  
ـــود تصـــفيقا   ـــه اين زياراتـــه ملواقـــع ايـــيض  لويصـــفِّق ل

 ...يا  ةارا  عامل ال 
 ا قيقة لويكذب أم أنه   يعرفأ جورش توش االت هل يعرف 
لوان  . يعــرف فتلــل مصــيبة لــه لوللشــعب األمريكــي تــوش االتــ ان كــان 

 .كان   يعرف فتلل أيضا  مصيبة له لوللشعب األمريكي
مـــــــــن ةـــــــــق الشـــــــــعوب أن تفخـــــــــر ببطـــــــــو ت أبنائهـــــــــا  لومـــــــــن ةـــــــــق 

لولكـــــــن ...  رهـــــــا اشـــــــراقا  الشـــــــعوب أن تصـــــــور بطو  ـــــــا بـــــــأ ى الصـــــــور لوأك
ـــــا ألو علـــــى األقـــــل أشـــــباه بطـــــو ت ـــــا ا ا  . عنـــــدما تكـــــون تـــــا بطـــــو ت ةقًّ أمَّ

كــــــــان أبطاتــــــــا مــــــــن لورز  لوجنــــــــدها جبنــــــــا   فــــــــلنَّ يف األمــــــــر انَّ  لوانَّ لورا  
لوأقـــــــلب مـــــــا ميكـــــــن أن يقـــــــاا ااـــــــم يصـــــــنعون ألوهامـــــــا  . األكمـــــــة مـــــــا لورا هـــــــا

ون علــــــــى العــــــــامل لويصــــــــدقواا لويطلبــــــــون مــــــــن العــــــــامل تصــــــــديقها بــــــــل يفريــــــــ
ااـــــــم يف ةقيقـــــــة األمـــــــر يعـــــــانون مـــــــن عقـــــــدة الـــــــنق  لوا ـــــــوف . تصـــــــديقها

لوايــــــنب في عمــــــون أاــــــم أصــــــحاب بطــــــو ت أســــــطوريَّة تفــــــوز ا يــــــاا  كمــــــا 
لوأســــالفه  لوكــــذلل  ــــ ه مــــن القــــادة  جــــورش تــــوش االتــــ يصــــورهم رئيســــهم 

 .األمريكي؛  لوكذلل تفعل السينما األمريكيَّة
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هـــــــــــــذه هــــــــــــي ا قيقـــــــــــــة . لوالتَّصــــــــــــوير ــــــــــــن   نبــــــــــــالف يف الوصـــــــــــــف 
لــــــــيس هنــــــــاك مــــــــن هــــــــم أك ــــــــر . الــــــــل قــــــــل مــــــــن يراهــــــــا ألو يريــــــــد أن يراهــــــــا

جبنــــــــا  مــــــــن ايــــــــيض األمريكــــــــي يف العــــــــامل اليــــــــوم ا  الــــــــذين  ــــــــافون مــــــــن 
 .اييض األمريكي  با   

علــى نقافتهــا  جــورش تــوش االتــ لننظــر يف الســينما األمريكيــة الــل نشــأ 
 .امللوالقيم لوالصور الل تصدرها للع

ــــــــينما األمريكيَّــــــــة ايــــــــيض األمريكــــــــي أبطــــــــا   أســــــــطوري؛  تصــــــــوِّر السِّ
خــــــــارق؛ للمســــــــتو  البشــــــــري    يه مــــــــون لو   ــــــــافون شــــــــيلا  مهمــــــــا كــــــــان 
عظيمــــــا   لو ويــــــون  مــــــار مغــــــامرات لوبطــــــو ت يعَّــــــ  عنهــــــا بــــــج البشــــــر  

لومــــــا أك ــــــر األفــــــالم بــــــل كــــــل ... لويقتحمـــــون أهــــــوا    شــــــى منهــــــا العظمــــــا 
ـــــالم األم ـــــى أنـــــه ةقيقـــــة بتصـــــوير األف ـــــات لوهـــــم لواةـــــٍد عل ريكيـــــة تســـــعى إلنب

ـَـــــا دلولــــــة كاملــــــة تعَّــــــ  ... البطــــــل األمريكــــــي الــــــذي يهــــــ م جيشــــــا  كــــــامال  لورامبَّ
كــــل الظــــرلوف لواملصـــــادفات ... اييــــوش عــــن أن  ــــ م رجــــال  أمريكيًّــــا لواةــــدا  

ختـــــــدم هـــــــذا الرجـــــــل األمريكـــــــي الـــــــذي يبـــــــدلو أســـــــطورة يف البطولـــــــة لواقتحـــــــام 
  يفــــــــــرا مسدســــــــــه مــــــــــن ... اا مــــــــــن نصــــــــــر اى نصــــــــــراألهــــــــــواا لوا نتقــــــــــ

الرصــــا   لوا ا فر ــــت أســــلحته مــــن الــــذخ ة كانــــت ةنكتــــه لودهــــاره قــــادرة 
 ...على  الوز اييوش لوا از ات مية  ا

تصوير أك ر مـن أسـطوري  تـابعوا األفـالم األمريكيَّـة لوتأكـدلوا  مـن هـذه 
ــم رهبــانَّ الصـورة  لواى جانــب  لــل تصــورهم الســينما األمريكيـة أيضــا  ع لــى َأاَّ

لوقديسون لوفرسان نبال    يقتلون طفال  لو  امرأة لو  أع     َةَّتَّ ا صم اجملرد 
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مــن الســالح فــلام يعاملونــه معاملــة ةســنة لويكرمونــه  بــل ااــم   يقبلــون أن 
يقتلوا العدلو ا  ا ا فـر  علـيهم العـدلو أن يقتلـوه بـاإلكراه الشـديد  لوتصـورهم 

حية لوالفــدا  إلنقــا  طفــل مــن أطفــاا العــدلو ألو امــرأة ألو علــى أاــم أربــاب التضــ
 ...عَّوز

للت السينما األمريكية عشـرات السـن؛ تصـور البطـو ت األمريكيـة يف 
فانتقلـــت اى ا ـــرب العامليـــة ... فيتنـــام َةـــَّتَّ اســـتنفدت كـــلَّ األفكـــار املمكنـــة

وبيــــــة َثاَّ الــــــدلوا ال انيــــــة َثاَّ يف كوريــــــا لواليابــــــان لوافريقيــــــا لوالقــــــارة األمريكيــــــة اين
ا شــــــرتاكية لوأخــــــ ا انتقلــــــت اى العــــــراز لوالعــــــامل العــــــرا يف أفــــــالم ةربيَّــــــة ألو 
استعرايـــية خمتلفـــة املويـــوعات جمتمعـــة الغـــر  لوهـــو تأكيـــد الصـــورة الســـابقة 
للرجــــل األمريكــــي الــــذي يتســــم أيضــــا  بأنــــه    ــــد  لو  يغــــدر لو   ــــون لو  

 ...إلنساحميستسلم لو  ينسحب لو  يهرب من الواجب ا
 فهل هذه هي صورة األمريكي على أر  الواقعأ

لوجوقتـه  لوكـذلل كـان  جـورش تـوش االتـ هذه الصورة هي الـل يرددهـا 
 .أسالفه  لولكنَّ ا قيقة عكس  لل متاما  

ــــــف يرتعــــــدلون خوفــــــا   ــــــود األمــــــريكي؛ يف العــــــراز كي لقــــــد شــــــاهدنا اين
لوهــــم يــــدامهون بيتــــا  لويفــــرلون فــــرار ايــــر ان أمــــام أي قرقعــــة صــــغ ة يســــمعواا 

لــــــــون بكــــــــلِّ ( خرابــــــــة)صــــــــغ ا   ألو  ــــــــم حممَّ مكشــــــــوفة  علــــــــى الــــــــر م مــــــــن أاَّ
ـــــــادهم لوأســـــــلحتهم لوأجهـــــــ  م اإللكرتلونيَّـــــــة  لوالبيـــــــت الـــــــذي يدامهونـــــــه ألو  عت

ـــــــة) ـــــــاد   ( ا راب ـــــــد ألو عت مكشـــــــوفة بويـــــــوح  لومهمـــــــا كـــــــان فيهـــــــا مـــــــن جن
 .يسالوي شيلا  أمام جاه يتهم
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ـــــــب قصـــــــ ـــــــاح كل    ألو صـــــــف  هـــــــوا   ألو صـــــــوت قطـــــــة صـــــــغ   ألو نب
ألو أي شــــي  مــــن هــــذا ... ســــقور ةصــــاة مــــن مشــــيهم علــــى قطعــــة معدنيَّــــة

ــــة لوهــــم يهربــــون  ــــة ألو جمموعــــة املدامهــــة األمريكي ــــرت  دلوري ــــا  ل ــــل كــــان كافي القبي
لويتنــــــانرلون لوينبطحــــــون لو  وــــــررلون علــــــى العــــــودة اى املكــــــان ا  بعــــــد نســــــفه 

معســــكرا م عنــــد أي بــــل ااــــم لوهــــم يف . نســــفا    يبقــــي ةَّــــرا  علــــى ةَّــــر
صــــــــــــوت انفَّــــــــــــار يهرعــــــــــــون هــــــــــــارب؛ خملــــــــــــ؛ املكــــــــــــان تــــــــــــارك؛ لورا هــــــــــــم 

 (...كالسينهم)  لوَةَّتَّ أسلحتهم لو(صبابيطهم)
 فما قصَّة البطو ت الل نسمع عنها ا نأ

ا قيقـــة أنَّ البطـــو ت الـــل نســـمع عنهـــا لوالقتلـــى الـــذين نســـمع عـــنهم  
ميَّة مـن األبريـا  الـذين   عالقـة الذين يقتلهم األمريكان هم باإلةصا ات الرَّق

  لومــن هــذه النســبة أك ــر   أقــل %22تــم باملقالومــة بنســبة ت يــد لو  تقــل عــن 
مــن هــذه ا ــا ت هــي % 92لوأك ــر مــن . مــن األطفــاا لوالنســا % 52مــن 

ةــــا ت قتــــل لوةشــــي ألنــــاٍس   شــــلَّ أبــــدا  يف أاــــم  ــــ  مســــلح؛ لوهــــم يف 
أبـــدا  اى التخـــوف مـــن كمـــ؛ ألو لويـــعيات لوةـــا ت مســـاملة صـــرحية   تـــدعو 

مـن % 12لوميكـن القـوا  ـالوزا  لومبالغـة  أنَّ  ـو . شل يف تسـل  ألو  ـ   لـل
 .القتلى قتلوا يف ةالة اشتباه مع كوام أبريا 

املالةـــــــري أنَّ النســـــــبة األكـــــــخ مـــــــن هـــــــؤ   الشـــــــهدا  األبريـــــــا  كانـــــــت 
ــــل بقصــــف الطــــائرات لوالصــــواري  لولــــيس با شــــتباك كمــــا يصــــورلون  لو  قــــد تقت

شـــاهد بـــل علـــم العـــامل كلـــه كيــــف كانـــت تبـــاد مـــدن عراقيَّـــة بكاملهـــا لوجــــود 
ــــاد ... بعــــض املقــــالوم؛ فيهــــا  كمــــا ةــــدث يف الفلوجــــة لوالرمــــادي  لو  هــــا تب
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( اإلرهـــــابي؛)لوي عمـــــون بعـــــد  لـــــل أنَّ . املدينـــــة كلهـــــا لقتـــــل بعـــــض املقـــــالوم؛
 .فقل هم الذين قتلوا

التَّلفــ ة العامليَّــة لوليســت هــذه أشــيا  شــاهدنا أبعايــا  مــن علــى شاشــات 
أخبــارا  متناقلــة  لوهــي   تفــرتز عــن األخبــار الــل  عناهــا ا  يف أاــا أقــل مــن 
ــــات  ــــا  ــــتقل ا  الفت ــــة مل تل ــــ  جــــدًّا ألنَّ آ ت التصــــوير التلف يوني ــــع بك  الواق
حيدث  ألن اييض األمريكي ةري  على القيام بعملياته العسكرية بعيدا  عـن 

ميَّة  لونتذكر الن كيف أنَّ اييض األمريكي منع دخوا الصحافة الرقابة اإلعال
لواإلعالم اى أر  املعركة لوكـان هـو الـذي يـ لود اإلعـالم باألخبـار لوالصـور الـل 

 .يراها مناسبة
ــــــــى العــــــــ ا لوالشــــــــيوخ  ــــــــون فعــــــــال  أبطــــــــاا  لولكــــــــن عل اينــــــــود األمريكي

ي  أبطــــــاا يف املســــــاةات املفتوةــــــة الــــــل تكشــــــف تــــــم كــــــل شــــــ. لواألطفــــــاا
فــــــــــ لون أن   شــــــــــي   ــــــــــافون منــــــــــه  فتتصــــــــــاعد هنــــــــــا مهمهــــــــــم البطوليــــــــــة 

الطيَّـــــــار هـــــــو لولـــــــذلل   عَّـــــــب أن  ـــــــد أمريكيًّـــــــا . لوبطـــــــو  م األســـــــطوريَّة
شــــــعر ت أقبـــــل  هـــــاا اى العــــــراز  كنـــــ»: يقــــــوا ســـــيلفيان كواوتـــــوجيريم 

لو ـــــــــ   معـــــــــ لواَّ  ن األمريكـــــــــيَّ أدرك الن أج   لولكنَّـــــــــعظـــــــــيمَّ  ج أمريكـــــــــيب نَّـــــــــأ
 .(10)«فيه مر وبٍ 

                                                 

نشر ـ  سيلفيان كواوتوجيريم  تالعار ألوي أمريكي؛ لقاء مع الطيار األمريكي أشعر: ليليعتومان ـ   10
الدكتور : ترمجة لواعداد ـ م0220/ 01/2الصَّادر بتاري   122يف العدد  ةكيَّ الرتب  ايدوليكجملة يف 

 كانون ال احم  7ال النا  ـ عدد يوم  دمشقـ  تشري جريد  : الدكتور بسام أبو عبد اهلللو  حممد يوفا
 .أشعر تالعار ألوي أمريكي: اوظر تفاصيل اللقاء في الفلل األخير م  هذا الكتاب الذي يحمل عنوان. م0222
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ـــــل شـــــاهدناها لوشـــــاهدها م لنـــــا الك ـــــ لون  ـــــن نك ـــــر مـــــن شـــــواهدنا ال ل
ا  سنستشـــــــهد بالضـــــــبار لواينـــــــود األمـــــــريكي؛ أنفســـــــهم  لوعـــــــددهم يف  جـــــــدًّ
ـــــــــار األمريكـــــــــي  ـــــــــر مـــــــــن أن حيصـــــــــى  لننظـــــــــر يف شـــــــــهادة الطي ا قيقـــــــــة أك 

ـــــــوجيريم  ـــــــه فعـــــــل ملـــــــات  ســـــــيلفيان كواوت ـــــــرَّ مـــــــن العـــــــراز  لوم ل ـــــــذي ف ال
ـَــــــــا  معظـــــــــم اينـــــــــود ير بـــــــــون انَّ »: (10)ال ف  الـــــــــذي يقــــــــواالضــــــــبار لورامبَّ

ــــــدا   ا عــــــددا  ا خنســــــر يوميًّــــــكنَّــــــ  ...الفــــــرار يف ــــــود لواأل جدي ... صــــــدقا مــــــن اين
زعــــــاج ربــــــاك لواإلنســــــبب اإلل لو نقــــــتحم املنــــــازا يف الليــــــ اكنَّــــــ: لويتــــــابع قــــــائال  

توفيـــــــت  ة الـــــــلفلـــــــة العراقيَّـــــــغيـــــــب عـــــــن  اكـــــــر  تلـــــــل الطِّ ت للمـــــــواطن؛  لو 
صـــــيبت أعر الـــــذي ات ا قتحـــــام بســـــبب ا ـــــوف لوالـــــذب عمليَّـــــ ةـــــد اخـــــالا 

   . به

ــــابع أيضــــا   ــــذ: لويت ــــاس العســــكري ال ــــه نقــــيال  ي كــــان اللب لوكأنــــل »نرتدي
جلـــــــدك ا ا ر بـــــــت  ن اـــــــلَّ أتســـــــتطيع  ل  أنَّـــــــَةـــــــَّتَّ «  اهـــــــب اى القمـــــــر

ــــــ عــــــن ا الــــــة املعنويَّــــــة تعــــــخِّ ات العســــــكريَّ لوهــــــذه البــــــ َّ   بــــــذلل يلة لوعــــــن ة السَّ
ــــــــا ــــــــوف   .قــــــــداماأل ي ــــــــارب مــــــــواطن؛ عــــــــراقي؛ عــــــــاريت ديد  يف لوقــــــــالشَّ

   . عبتقرأ يف عيوام ا وف لوالرب  ل  لكنَّ 

اي ـل امللقـاة يف  َّتَّ لوةَ  العراقي؛ ى منظر القتل اا نشاهد يوميًّ كنَّ : لويتابع
ا  ارسـها عـذيب الـل كنَّـالتَّ ا عمـاأث عـن ن أاـدَّ أ ك ـ ا    وار  لويصعب علـيَّ الشَّ 
 اِّ ســ  بالــذب تشــعر األ ســاليب الــلاأل اســتخدمنا كــلَّ ... ســر  العــراقي؛األ يــدَّ 

                                                 

أشعر تالعار ألوي : انظر تفاصيل هذا اللقا  يف الفصل األخ  من هذا الكتاب الذي حيمل عنوانـ   10
 .أمريكي
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 ــــالا لونســــتخدم األ ســــ ا يف رأس األقماشــــيًّ  ا نضــــع كيســــا  كنَّــــ  ...لواتــــوان
يف رسف ة عظيم ة الل تسبب ا رلوز نتيَّة للحرارة املرتفعة لوجرلوةا  البالستيكيَّ 

ـنـتمكَّ  نفسـنا لوملأعلـى  ةيانـا  أبنـا  لـل اليد  لقد جرَّ  ا  ـالل هـذه األن مـن امب
   . (12)«ديد لوايرلوح العميقةا كانت تسبب ا رلوز لوا ل الشَّ اَّ الدقائق ا  

لوجــــــــدنا أننــــــــا أمــــــــام  ســــــــيلفيان كواوتــــــــوجيريم فــــــــل ا تركنــــــــا الطيــــــــار 
 (15)جيمــــي ميســــيمــــا ج املشــــا ة  منهــــا علــــى ســــبيل امل ــــاا الرائــــد ملــــات النَّ 

ــــــذي مــــــا ان  ــــــادر العــــــراز َةــــــَّتَّ  ــــــة  متــــــه ســــــتيقري يــــــم ه  اال لوةــــــالوا تخئ
بتــــــــأليف كتــــــــاب عمــــــــا كــــــــان يــــــــدلور يف العــــــــراز  عــــــــن الســــــــلوك العســــــــكري 

 جـــــــرائم  اقتـــــــل اقتـــــــل اقتـــــــل: األمريكـــــــي يف العـــــــراز  فويـــــــع كتابـــــــا  بعنـــــــوان
الـــــــذي صـــــــدر بالفرنســـــــية ببـــــــاريس لتعـــــــذر نشـــــــره يف . (17)زا ـــــــرب يف العـــــــرا

 .الو يات املتحدة األمريكية لرفض النَّاشرين نشره
لوما رأ  زمال ه يف هذا الكتاب أشيا  ك  ة منها  جيمي ميسير  ع

لوهو الشاهد األمريكي الذي عاش األةداث الفاعل فيها ألو ررسا ه يفعلونه  
 .لوليس عربيًّا ألو خصما  ألمريكا

                                                 

. م ـ سيلفيان كواوتوجيريم  األمريكي أشعر تالعار ألوي أمريكي؛ لقاء مع الطيار: تومان عليليـ     
 .س

  يبلف (املارين ) األم كية ال ال ة يف البحريةة السرية السابعة من الكتيبيبار برتبة رائد يف  جيمي ميسيـ   15
آنر  ها لكنَّ  يتقاعد َةَّتَّ أمامه سبع سنوات أخر  لوبقي   سنة 10  خدم يف املارينعاما    00من العمر 

تقاعد لوالبقا  يف ا دمة هذه السنوات من أجل أن يعلن ا قيقة للعامل  ألاا ل مكاسب الترك ك
 .ه الت العالج الوةيد

 .عر  الكتاب عماد الدين ةس؛ ـ نشر على مواقع الكرتلونية متعددةـ   17
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 نا ما   ب بأشيا  ك  ة يف هذا الكتاب وب أن نذكرها  لولكن ةس
: جيمي ميسييقوا . ذلل خنتصرفكرة مويوعنا هنا  لوهي ك  ة أيضا   لول

مع بداية الغ لو    هبت اى العراز لوعندما... باييض لورسالته كنت مؤمنا  »
الن ان يف السيارات بركا ا   اناملدني؛  لوأشعلنا قتل  لقد مل أصدز ما فعلت

لويتابع يف لوصف ما كان يفعله اينود . «ى لوسرقناهما القتلناب
شيلا  مل  املستنقعات  َث لواصلوا س هم لوكأن لوألقوا ببعضهم يف» :األمريكان
 ار علىاينود كان يضحل عندما أطلقوا النَّ  بعض زمالئه انَّ  بل  حيدث

 ابادة لوعندما قاا لقائده اننا نقوم بعملية! فَّر  لوساقه مبتورة عراقي أع ا

 .«نعرقية  دف النفل نعته بايبا
يتلقون تعليمات ز عرااينود األمريكي؛ بال أنَّ  سييجيمي ملوقد أكد 

 .(11)املدارس  خالا عمليات التدريب عسكرية بسحق األطفاا األبريا  يف
ا مدنيًّ  02أنا لوفرقل بقتل  و  خالا شهر لواةد قمت»: أيضا   هلو ا قاله في

حماصرة القر  لواةكام الرقابة  عراقيًّا  لو لل خالا مهمتنا الل كلفنا  ا يف
 . «التفتيض ببغداد نقارى عل

ا   كنَّـــــــ»قولـــــــه  جيمـــــــيالفرنســـــــية عـــــــن  لوماويتيـــــــ  نقلـــــــت صـــــــحيفةلو 
ا يف اطـــــــالنــــــرتدَّ  ســـــــيارة متـــــــر مـــــــن نقطـــــــة  علــــــى أيِّ يِّ صـــــــا  ا ـــــــالرَّ ز د أبـــــــد 

ـــــ ـــــام»لوأيـــــاف . «فالتفتـــــيض دلون توق ـــــا اى اةـــــد   يف أةـــــد األي دخلن
اإلنســــانية  ال ــــاحم بــــدأنا املهمــــةم املــــدن  لوأقمنــــا ةــــاج  ا عســــكريًّا  لويف اليــــو 

                                                 

 .م0222نيسان  12ـ  األنبا  اإلسالمية لوكالةنقال  عن ـ   11
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ـــــون  فمـــــن  ـــــ فيهـــــا  لكـــــن  ـــــا رفضـــــها العراقي د املعقـــــوا أن يســـــتقبل فـــــر  طبع 
 .(19)«األطعمة من أيد قتلت أمه ألو أخاه

أن ا نتحار كان هو ا ل أمام عدد »اى  لوماويتي ة لوأشارت صحيف
بالعراز  للتخل  من اإلةساس بالذنب   ا ةتالا األمريكيد من جنو 

جنديًّا  00ملارين  بأن باسم اي للمتحدث الر   لواستدلت على  لل بتصري
هذا ما أعلنه األمريكيون  أما ا قيقة . (12)«م0220أمريكيًّا قد انتحرلوا عام 

 .فغ   لل بالتأكيد
ـــــد تـــــذه ا قـــــائق أ ـــــى  ـــــو مشـــــابٍه مؤكِّ الهيرالـــــد كـــــدت صـــــحيفة لوعل

للَّنـــــود  ةـــــواا النفســـــية لوالصـــــحيةاألعـــــن يف تقريـــــر خـــــا  تـــــا  ترتيـــــون
ــــدين مــــن العــــ ــــة للغايــــة لوان بعضــــا  مــــنهالخيطــــاني؛ العائ ــــة م ري م راز بأاــــا ةال

ـــــ قـــــدام لواإل ر  لواينـــــون لوأن آخـــــرين مصـــــابون با كتلـــــاب ا ـــــادِّ مصـــــاب بالصَّ
ســــــبو  تقريبــــــا  لويــــــع ســــــبعة مــــــن اينــــــود أقبــــــل : لوأيــــــافت. رعلــــــى ا نتحــــــا

ــــــا ةــــــدا   يــــــا م بــــــأن فضــــــلو  ور ا نتحــــــار علــــــى ا ســــــتمرار يف مشــــــاهدة الصب
الـــــداخلي  ـــــ  القابـــــل للتوفيـــــق    ة مـــــن الصـــــرا ى ةالـــــادت أامل عَّـــــة الـــــل 
مــــــن م خــــــراجهافضــــــل عــــــدم ن األاي؛ انفســــــطبــــــا  النَّ ةــــــد األألونقلــــــت عــــــن 

ن لوجـــــــودهم بيننـــــــا ســـــــيؤنر يف الـــــــرأي العـــــــام لقـــــــد صـــــــدمت ةقـــــــا  العـــــــراز أل
جوانــــــــب األمل لوا ــــــــوف الــــــــذي يعانيــــــــه جنودنــــــــا يف ض عنــــــــدما  عــــــــت بعــــــــ

 .«زالعرا

                                                 

 .س ـ  اته. مـ   19
 .س ـ  اته. مـ   12
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 فمن نصدز بعد  للأ
ـــــينما ـــــاٍا  أنصـــــدز السِّ ـــــااَّ مـــــن خي ـــــينما يف أصـــــلها خي اتوليوديَّـــــة  لوالسِّ

يف خيــــــاٍا  أم نصــــــدِّز الواقــــــع الــــــذي نشــــــاهده بأعيننــــــا لويشــــــهد بــــــه يــــــبَّار 
 .أمريكيون شاركوا يف املخازي األمريكيَّة يف العراز

 ــــــــــــن   نشــــــــــــلب يف أنَّ الو يــــــــــــات املتحــــــــــــدة لــــــــــــديها قــــــــــــوة جويــــــــــــة 
ــــــدم  األر  عــــــدة ــــــى ت لوقــــــد دمــــــرت  . مــــــرات لوصــــــارلوخية يــــــاربة قــــــادرة عل

لولكـــــن . ك ـــــ ا يف العـــــراز لوأفغانســـــتان لويف كوســـــوفو لوقبـــــل  لـــــل يف اليابـــــان
ـــــدمر بضـــــغطة زر فلاـــــا   ختـــــاف   ـــــد لوةاســـــوب يفكـــــر لويقـــــرر لوي ألاـــــا ةدي

 .أما اينود األمريكيون فلام خالف ما تصورهم السينما األمريكيَّة
ــــى الــــنفس  ــــل تســــيطر عل هــــذه هــــي عقــــدة الــــنق  لوا ــــوف لوايــــنب ال

فهـــــل ســـــنخاف مـــــن . األمريكيـــــة  الـــــل حيـــــالولون اخفا هـــــا بالقصـــــ  الومهيَّـــــة
 األصنام لو ن نعلم أاا ألوهام لوفق كواا أصنامأ
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ـــــــة يف  ـــــــا ختتلـــــــف العقيـــــــدة العســـــــكريَّة الغربي رامبَّ

ـــــــب األلورلوا ـــــــة ايان ـــــــدة العســـــــكرية الغربي  عـــــــن العقي
ــــــدة  علــــــى الطــــــرف ال َّــــــاحم مــــــن األطلســــــي  أي العقي

بـــــل األك ـــــر صـــــوابا  هـــــو العكـــــس  أعـــــج . األمريكيَّـــــة
أنَّ العقيــــــــــدة العســــــــــكريَّة األمريكيَّــــــــــة ختتلــــــــــف عــــــــــن 
العقيـــــدة العســـــكريَّة األلورلوبيَّـــــة  ألنَّ األمريكـــــان فـــــر َّ 

 .لوامتدادَّ لأللورلوبي؛
م لواييـــــــوش عنـــــــدما تشـــــــنب ةربـــــــا  علـــــــى   هـــــــا   شـــــــلَّ يف أنَّ األمـــــــ

تســـــــت مر أفضـــــــل الظـــــــرلوف لشـــــــنِّ ا ـــــــرب مـــــــن يـــــــعف لوانشـــــــغاٍا لومبا تـــــــٍة  
لو ـــــ   لـــــل  ـــــا ميكـــــن أن تســـــتفيد منـــــه مـــــن الظـــــرلوف لتحقـــــق النصـــــر علـــــى 

 .من تشن عليهم ا رب
  اعــــــــرتا  علـــــــــى ٰهـــــــــذه العقيـــــــــدة العســــــــكرية الـــــــــل مورســـــــــت عـــــــــخ 

ـــــوا ففـــــي . ألو  ـــــ  املنطقـــــي أن يكـــــون العكـــــس التَّـــــاري  ألنَّـــــها مـــــن  ـــــ  املقب
 ــــــ  ا ــــــا ت ا ســــــت نائيَّة   ميكــــــن يــــــيض يــــــعيف أن يشــــــنب ةربــــــا  علــــــى 

 .جيض أقو  منه بقليل ألو ك  
ـــــــة يف العـــــــراز أمـــــــر    ـــــــات املتحـــــــدة األمريكي ـــــــه الو ي لولكـــــــن مـــــــا فعلت

فمنـــــــذ ةـــــــرب ا لـــــــي  ال انيـــــــة الـــــــل متَّ فيهـــــــا اريـــــــر .  طـــــــر يف بـــــــاا بشـــــــر
م لوالسياســــــة األمريكيــــــة تســــــ  يف خمطــــــل مــــــدرلوس 1221عــــــام الكويــــــت يف 

 ـــو  ريــــد العـــراز مــــن األســــلحة ال قيلـــة فا فيفــــة َةــــَّتَّ لوصـــلت اى مــــا قبــــل 
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عــــدلوان ا ةــــتالا اى  ريــــد العــــراز مــــن كــــلِّ أنــــوا  األســــلحة الــــل ميكــــن ا ا 
 .أطلق من العراز أن خترج من العراز

الصبمود الل   ي يد مداها كان آخر  ريد من األسلحة تدم  صواري  
 . عن ةس؛ كيلومرتا  

كانــت الو يــات املتحــدة األمريكيــة ختطــل جــديًّا  ةــتالا العــراز منــذ 
م علــى أقــلِّ تقــدير  لوكانــت الو يــات املتحــدة جــاه ة لشــنِّ ا ــرب 1227عـام 

العدلوانيــة  ةــتالا العــراز منــذ تلــل الســنة  لولكــن ايــنب األمريكــي كــان أكــخ 
قــدم علــى هــذه ا طــوة مــن دلون أن تعلــم مــا ا يوجــد يف العــراز علــى مــن أن ت

 .امتداد مساةته من خمتلف أنوا  األسلحة
اســتخدمت الو يــات املتحــدة  بالضــغل لواإلكــراه لوالتهديــد لواإلرهــاب  
منظمة الطَّاقة الذريَّة الدلوليَّة لوفرز التَّفتيض من أجل اجرا  مس  شامل ألر  

هــا  لوزر  نقــار ارشــاديَّة للطــ ان ا ــرا األمريكــي  العــراز لومعرفــة كــل شــخ في
 ...لونقار  سس  لواض  عمال 

لولكــــــــــــن معرفــــــــــــة مــــــــــــا ا يوجــــــــــــد مــــــــــــن األســــــــــــلحة يف العــــــــــــراز  لوزر  
مل يكــــــــــــــن كافيــــــــــــــا  لتبديــــــــــــــد ا ــــــــــــــوف ... نقــــــــــــــار اإلرشــــــــــــــاد لوالتَّســــــــــــــس

لوايـــــــــنب لشـــــــــن عـــــــــدلوان ا ةـــــــــتالا  لولـــــــــذلل ســـــــــعت الو يـــــــــات املتحـــــــــدة 
ـــــــــــد  العـــــــــــراز مـــــــــــن األســـــــــــلحة اســـــــــــتنادا  اى بـــــــــــالت امن مـــــــــــع  لـــــــــــل اى  ري

ـــــــــــــــرعيَّة الدلوليَّـــــــــــــــة) الـــــــــــــــل أباةـــــــــــــــت للو يـــــــــــــــات املتحـــــــــــــــدة ( قـــــــــــــــرارات الشَّ
األمريكيــــــــــــة أر  العـــــــــــــراز لومقدراتــــــــــــه  لوفويـــــــــــــتها بــــــــــــالتفتيض لوالتقـــــــــــــدير  
فراةـــــــــــــــت تنـــــــــــــــ   األســـــــــــــــلحة العراقيـــــــــــــــة  لوتفكـــــــــــــــل منشـــــــــــــــيت العـــــــــــــــراز 
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ـــــــــامل  بـــــــــ عم ... العســـــــــكريَّة  خطـــــــــوة خطـــــــــوة علـــــــــى طريـــــــــق التَّريـــــــــد الشَّ
 .فتيض عن أسلحة الدَّمار الشَّاملالت

كل  لل كان يف نظري من أجل  هيـ  العـراز ليكـون مشـلوا املقالومـة 
عنــد شــنَّ ا ــرب  ألنَّ اةــتالا العــراز جــ   مــن ا ســرتاتيَّيا األمريكيــة لولــيس 

انـه قـرار خمطــل لـه ختطيطــا  ... لوةامـا  لو  مصـادفة لو  قــرارا  عاريـا   لو  خاطلــا  
ألنَّ ايـنب األمريكـي أكـخ مـن أن تشـنَّ ا ـرب مـن . طويلـة جديًّا منـذ سـنوات

دلون يــمان النَّتيَّــة يــمانا  تامًّــا  خاصَّــة لوأاــا أيضــا  صــارت متفــرِّد ة يف زعامــة 
العــامل لوليســت علــى اســتعداد لتلقــي أي صــدمة  ــ؛ كرامتهــا لومكانتهــا لوقو ــا 

 .أمام دلوا العامل
جـوًّا  هـذا صـحي   لولكنهـا  تستطيع الو يات املتحـدة أن اسـم املعركـة

علــى األر  مــن أجــنب األمــم  لوأك ــر اييــوش جبنــا  علــى الــر م  ــا تصــوره لنــا 
السِّينما األمريكيَّة من قـاـوَّة هـذا ايـيض لوبطو تـه لوفدائيَّتـه لواستبسـاله لواسـتماتته 

 .لوانتصاره اليقيج
يـــــؤمن ايـــــيض األمريكـــــي بأنـــــه ايـــــيض الـــــذي يهابـــــه ايميـــــع لو  يقهـــــر 

أي جــــــيض يف العــــــامل  لولكــــــن قيادتــــــه تــــــدرك أنــــــه جــــــيض جبــــــان ا ا مل أمــــــام 
متســـــ  األر  أمامـــــه فلنـــــه أعَّـــــ  عـــــن التَّقـــــدبم أمتـــــارا  مـــــن ســـــلحفاة  لوَةـــــَّتَّ 
ــــه  ــــة علــــى عــــدم ادخال ــــى اميانــــه تعمــــل القيــــادة األمريكي يظــــل هــــذا ايــــيض عل
يف معركـــــة بريــــــة مــــــا مل متهـــــد األر  متامــــــا  أمامــــــه َةـــــَّتَّ يتقــــــدَّم علــــــى األر  

 .كأَنَّها منتصر فعال  لو 
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م الو يات املتَّحدة األمريكيَّة على شن ا رب ا  بعد أن  لولذلل مل تقدِّ
زرعـت يف كـلِّ املواقــع العسـكريَّة نقاطـا  ارشــاديَّة للـرادارات لوالطـائرات األمريكيــة 
َةـــَّتَّ تكــــون األهـــداف ســــهلة لوايــــحة   لوكانـــت ٰهــــذه خطيلـــة الســــماح لفــــرز 

عراز  لوهي خطيلة كـخ    تغتفـر   وـوز أن تقـع  ـا التفتيض بالدخوا اى ال
لوقد أنبتت املعركة أنَّ ايـيض . دلولة عربيَّة أخر  مهما كانت األسباب لوالنتائ 

األمريكي الذي صـور علـى أنـه أسـطورة بطوليـة  لوأسـطورة الكرتلونيَّـة  مل يعـرف 
جهـ ة  سبـٍس ا  ما قدَّمته لـه فـرز التَّفتـيض مـن معلومـاٍت  لومـا زرعتـه لـه مـن أ

 .لوارشادٍ 
ـــــــوا  األســـــــلحة  لومتَّ زر  مـــــــا  ـــــــد العـــــــراز مـــــــن كـــــــلِّ أن لوبعـــــــد أن متَّ  ري
ـــــــــس لوجـــــــــدت الو يـــــــــات  أمكـــــــــن مـــــــــن نقـــــــــار التَّفتـــــــــيض لواإلرشـــــــــاد لوالتَّسب
املتحــــدة األمريكيَّـــــة الفرصــــة املناســـــبة  ةــــتالا العـــــراز  َفَشــــنَّت ةر ـــــا علـــــى 

الــــــــدلوا ا ايــــــــعة  العــــــــراز بالتعــــــــالون مــــــــع شــــــــريكتها بريطانيــــــــا لوبعضــــــــا  مــــــــن
للســـــــيادة األمريكيـــــــة الـــــــل شـــــــاركت كـــــــلب منهـــــــا ببضـــــــع ملـــــــات مـــــــن اينـــــــود 

لوَةــــــــــَّتَّ تعطــــــــــي عــــــــــدلوااا . لتعطــــــــــي  طــــــــــا  شــــــــــرعيًّا للعــــــــــدلوان لوا ةــــــــــتالا
زعمــــــــت أنَّ ا ةــــــــتالا كــــــــان لتَّريــــــــد العــــــــراز مــــــــن  (02)لواةتالتــــــــا شــــــــرعيَّة

ــــــــامل  الذريــــــــة  َثاَّ الكيمالويـــــــة  لوبعــــــــد ا ــــــــرب تغــــــــ   ت أســـــــلحة الــــــــدمار الشَّ
ــــــــدلت  كلمــــــــا انفضــــــــ  كــــــــذب  ريعــــــــة مت ا نتقــــــــاا اى  ريعــــــــة  الــــــــذرائع لوتب

فصــــــــار ســــــــبب ... أخــــــــر   ــــــــدلو  لومــــــــن دلون شــــــــعور بالــــــــذنب ألو ا َّــــــــل
                                                 

ا قيقة أنَّ الو يات املتحدة   تبحل عن  طا  شرعي لشن عدلوااا على العراز  لوا ا تريد أن تشن ـ   (02)
لوهذا منتهى ( الشرعية الدلولية لوجيوش األمم األخر )ةر ا لواتل العراز لواقق مصا ها بتمويل من 

 .ا سة لواللؤم
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لواســــتقرَّ ...   َثاَّ اريــــر العــــرازصــــدام حســــي ا ةــــتالا القضــــا  علــــى نظــــام 
الو يــــات املتحــــدة ... األمــــر بعــــد اايــــار الــــذرائع كلهــــا علــــى دمقرطــــة العــــراز

زالـــــت تظـــــنب الو يـــــات املتحـــــدة  لومـــــا. لعـــــراز مـــــن أجـــــل دمقرطتـــــهاةتلـــــت ا
 !(01)أَنَـَّها ةقَّقت الدِّميقراطيَّة للعراز

ــــــلوك يف  ريــــــد ا صــــــم مـــــــن كــــــلِّ أســــــلحته الــــــل ميكـــــــن أن  هــــــذا السب
يـــــدافع  ـــــا عـــــن نفســـــه َثاَّ اإلجهـــــاز عليـــــه  ـــــذه الطريقـــــة األمريكيَّـــــة اللليمــــــة 

ـــــادرة يف التـــــاري  ـــــذك  . لـــــاهرة ن ـــــوا انَّ انتظـــــار ا صـــــم َةـــــَّتَّ ميـــــل ألو لوللت أق
ـَــــــا   وـــــــوز ا عـــــــرتا   يتعــــــب ألو تنتهـــــــي أســـــــلحته ألو قوتـــــــه أمـــــــر  كـــــــن لورامبَّ
عليـــه  أمَّـــا أن يكـــون املــــراد ا عتـــدا  عليـــه اـــت الســــيطرة مبعـــ  مـــن املعــــاحم  
لوحيكــــم كونــــه اــــت الســــيطرة تــــتم عمليــــة  ريــــده مــــن األســــلحة لومعرفــــة كــــل 

ـــــــل ـــــــاري  ا  مـــــــع  َثاَّ ... مـــــــا ميتل ـــــــه الت ـــــــه فهـــــــذا مـــــــا مل يعرف شـــــــن ا ـــــــب علي
األمريكــــــــــان الشــــــــــماليون  لومعهــــــــــم ا ركــــــــــة الصــــــــــهيونية يف فلســــــــــط؛ منــــــــــذ 

ــــــا هــــــذا1229اةــــــتالا فلســــــط؛ يف عــــــام  ــــــوم . م لوَةــــــَّتَّ يومن َةــــــَّتَّ هــــــذا الي
ـــــــوا   ـــــــو  مـــــــن أن ـــــــد الفلســـــــطيني؛ مـــــــن أيِّ ن ـــــــان الصـــــــهيوحم  ري ميـــــــارس الكي

ي  ثمــــــد الصــــــهيونية لوالكيــــــان الصــــــهيوحم  األســــــلحة لويطلبــــــون مــــــنهم التَّســــــب
َــــا يطــــالبون ... كلمــــا اعتــــد  علــــى الفلســــطيني؛ لومــــارس اإلبــــادة ثقهــــم لورامبَّ

الفلســـــــــطيني؛ بالشـــــــــعور بتأنيـــــــــب الضـــــــــم  ان مل يقـــــــــم الكيـــــــــان الصـــــــــهيوحم 
ـــــــد !! بارتكـــــــاب اجملـــــــازر ثقهـــــــم ـــــــوم  لوق ـــــــة الي ـــــــدة األمريكي لوهـــــــذه هـــــــي العقي
 .مارستها يف العراز جبدارة

                                                 

 .دمقرطة العراز: اب ات عنوانسنتحدث عن دمقرطة العراز يف مكان آخر من هذا الكتـ   (01)
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كيـان الصـهيوحم لوالو يـات املتحـدة األمريكيـة مل يوجـد مـن ميـارس قبل ال
 . هذه املمارسة يف ةدلود علمي

العـــرب عنـــدما تعـــاملوا مـــع الغـــرب لو ـــ  الغـــرب يف ةـــرلو م كـــانوا علـــى 
ـــليبي؛  يـــأ ن األيـــوتي صـــدح الـــدي العكـــس متامـــا   كـــان    يف ةربـــه مـــع الصَّ

 ...لسِّالحللَّيوش املعادية بالتَّسلب  لوالتَّ لوبد با
لوليس هذا بغريب من أمتنا لو  عَّيب  فمن أعراف اإلسالم لوسننه أنَّ 
املســـــلم؛ ا ا أرادلوا أن حيـــــاربوا قومـــــا  أنـــــذرلوهم قبـــــل أيـــــام ليتَّهـــــ لوا للحـــــرب 

لويذكر لنا املؤرخون كيف أنَّ أها   رقند َقد اةتَّوا للخليفة ... لويستعدلوا تا
مـــدينتهم مـــن دلون انـــذار علـــى جيشـــه الـــذي دخـــل بـــد الملـــك تـــ  مـــروان ع

فمـا كـان مـن ا ليفـة ا  أن . با رب قبل أيَّاٍم جريا  على عاد م يف كلِّ مكـان
ظرلوج اييض من  ت  عبد العزيز عمرأةاا األمر اى القضا  فحكم القايي 

 !!!(00)املدينة لوامهاا أهلها شهرا     أيَّاما   لالستعداد للحرب
                                                 

بن  على يد القائد قتيبة يالعصر األمو  يف ...فتحت  رقند الَّت تقع فيما يعرف ةاليا ألوزبكاستانـ   00
لوكانت  رقند قد فتحت على ة؛   بالد املشرز ك رة فتوةاته يفل لقب بفات  املشرز يمسلم الذ

  الومل متر . الوننيةبكانت تدين   اللمن جيوشها  مقالومة  رة بعد الفَّر لوسقطت ىف أيد املسلم؛ بعد
أرسل  َةَّتَّْ  ....شهور قليله على هذا الفت   الوز بعده املسلمون  رقند لوفتحوا ما بعدها من بالد

لوعمر بن عبد عبد امللل بن مرلوان   هذا الوقت دمشق لوقد كان يف ى أم  املؤمن؛ يفاكهنة  رقند 
امل شكو  مللل املسلم؛ يد قائده قتيبة يشتكى فيها الكهنة  ا أةدهم  رسالة  ريبة حيملهيالع  

الصل   سالم ألولوشريعته لوأنه عندما   ا مدينتهم مل   هم ب؛ اإل اإلسالممن أن قتيبة مل يلت م بأةكام 
كانت املدينة قد عرفت مبقدم لوبالفعل  . دلون أن يعرف رأيهممن لواي ية ألو ا رب لوأنه أقتحم البالد 

فما كان من عمر بن عبد الع ي    لوأعلنت أاا ستقالومه لكن قتيبة مل   هم كما أمر رسوا اهلل؛ملسلما
دلون أن مير على بيت من ى ساةتها اى  رقند فدخلها عند الفَّر لو هب اأن أرسل أةد قضاته  ا 
ا بعد  رقند كما بفتوةاته فيم الوقت مشغو   ٰهذا  يفكان   الذيمارة لوأستدعى قتيبة بن مسلم اإل
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 لوك؛أهل  وز املقارنة ب؛ هذه السب 
ا    جائ ةٍ   .من املؤكَّد أاَّ

لوعلــى الــرَّْ ِم مــن  لــل تانعــت أمَّتنــا العربيَّــة باإلرهــاب  لويصــف الغربيــون 
 !!أنفسهم باإلنساني؛ لوالدميقراطي؛ لوةاملي راية السَّالم

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

لوقتها يأملون بأك ر من بعض األمواا   الكهنةلومل يكن   الذين هم أصحاب الشكو  الكهنةأستدعى 
النحيل ايسد البسيل ال ياب لولواجه  القايي أمام ي؛متسالو  ا ننانلولوقف . كتعويض عما ةدث

كفر كهنتها لوقسو م لوقوة ب اشتهرتعرتف لودافع عن نفسه بأن املدينة اقتيبه مبا يقوا الكهنه ف القايي
للقتاا  استعدلوا  القتاا لولكانوا ا اختارلواجيشها لوشَّاعته لوأنه لو كان قد ترك تم الوقت ليختارلوا ما 

لواهلل : فقااالقايي َث تكلم  . رقند كان فااة خ  لفت  ما بعدها من بالد فت لوأن ا ستعداد أشد 
هلل ٰهذا ن كان كل ا  لوجه اهلل لونشر كلمته يغتنغ لوها نببل  طة ألو جاهٍ لألو لس ما   لونا البالد ملااٍ 

بل لنخرجهم من للمة الكفر لنور  اما جلنا تلل البلد لنستعبد أهله. فلنفعله كما أمرنا اهلل لورسوله
أهلها  اىلويعيدلوا أمرها  املدينةأن خترج كل جيوش املسلم؛ من تلل : لقد ةكمت باأل  األميان

لوبعد  لل فلَّيوش  يستعيدلوا فيها قو م لوعتاد جيوشهم شهورا   لويعطوا فرصة   فيها شي لويرتك تم كل 
ةكمه ةَّت أستأ ن قتيبة لوأعلم كل  القاييلوما أكمل  املسلم؛ أن تعود لوخت هم كما أمر اهلل لورسوله

 .جيوشه لومن معهم من املسلمون أن يستعدلوا للرةيل من املدينة تارك؛ كل ما فيها ألهلها
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م سـقطت 0220يف التَّاسع من نيسـان عـام 
علــــــى أيــــــدي ايــــــيض األمريكــــــي  لونقلــــــت بغــــــداد 

را  منالر أةيت على الفور ما الفضائيات نقال  مباش
قرأنـــاه عـــن ســـقور بغـــداد  ا ـــا علـــى أيـــدي املغـــوا 

 ــو ألــف ... لوالتتــار مــن قتــل لوةــرز لوســلب لواــب
ة هـي  ا ـا  ا ـا   فـرز عام بـَْ؛َ السبقوط؛ لوالصور 

اد ال من  !!ا  يف عدَّ
ــــــ؛ علــــــى اتــــــوا  مباشــــــرة أبكــــــت  الصــــــور الَّــــــل شــــــاهدها ملــــــات املالي

لواةــــــت َّ الك ــــــ لون ... بكــــــى الك ــــــ لون... معظمهــــــم  ةســــــرة  أملــــــا   تعاطفــــــا  
يف مجيــــــع أ ــــــا  العــــــامل علــــــى الو يــــــات املتحــــــدة األمريكيَّــــــة  علــــــى ايــــــيض 

ســـــــــاكنا   لويـــــــــرتك هـــــــــذا الفلتـــــــــان  لوالغو ـــــــــا    األمريكـــــــــي الـــــــــذي   حيـــــــــرِّك
لومل يتــــأخَّر الــــرَّدب األمريكــــيب ك ــــ ا  ففــــي  ضــــون ... لوالتســــيب  لوانعــــدام األمــــن

ـــــــرقة لوالنَّهـــــــب خـــــــرج علينـــــــا لوزيـــــــر  ـــــــطو لوالسَّ التســــــيب لوانتشـــــــار عمليـــــــات السَّ
ليعلـــــــــق علـــــــــى ٰهـــــــــذه األةـــــــــداث  دووالـــــــــد رامســـــــــفيلدالـــــــــدفا  األمريكـــــــــي 

ـــــاخرة ســـــخرية    عـــــة  ماـــــرَّة  لويقـــــوااملأســـــالوية املؤســـــفة بابتســـــام ـــــا »: ته السَّ ااَّ
ا ريـــــة هـــــي أن تفعـــــل مـــــا تريـــــد  لوأن تســـــرز مـــــا تريـــــد  لوأن ختطـــــ   ... ا ريَّـــــة

ـــــب  مـــــن  نـــــب!!!. (00) «...كمـــــا تريـــــد ـــــى ِاَى أن يكـــــون أق . عـــــذر ليتـــــه يرق
ـــــــى ةـــــــسِّ  ريتشـــــــارد درايفـــــــو ةســـــــبه أنَّ اإلعالمـــــــي األمريكـــــــي  علَّـــــــق عل

                                                 

 رامسفيلد ٰهذا التصري  يف مؤمتر صحايف جوابا  على أسللة الصحافي؛ عما حيدث يف بغدادألقى ـ   (00)
 .لوعن سبب عدم تدخل اييض األمريكي  ماية املتحف
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ـــــخرية فيـــــه لويف ا انَّنـــــا ننظـــــر ِاَى العـــــامل »:  طـــــاب األمريكـــــي عامـــــة  بقولـــــهالسب
مــــن ميتلــــل قلبــــا  حمبًّــــا   ينظــــر ... بســـخرية ألنَّنــــا  تلــــل قلوبــــا  حمطَّمــــة خالويــــة

 .«ِاَى الخر بسخرية أبدا  
ــــر الــــدفا  األمريكــــي  ــــدســــنفرت  كمــــا زعــــم لوزي ــــا  رامســــفيلد دووال أاَّ

قبــــــوا َةــــــَّتَّ يف ا فــــــرتا  ألو لوســــــنفرت  معــــــه أيضــــــا  مــــــا   وــــــوز ال. ا ريَّــــــة
التخيبـــــل  لوهـــــو أن ا ريَّـــــة هـــــي أن تســـــرز مـــــا تريـــــد  لوكمـــــا تريـــــد  لوأن تفعـــــل  

كـــــان األمـــــر كمـــــا تـــــدَّعي  فلمـــــا ا يعاقـــــب  ا ا: لونســـــأله ألوَّ   . كـــــلَّ مـــــا تريـــــد
ــــــــارز لوالقاتـــــــل جــــــــواب  لـــــــن يكــــــــون لديـــــــه أيب ! أ...القـــــــانون األمريكـــــــيب السَّ

ــــا  ــــات اإلقن ــــل أدىن امكاني ــــا ســــنقبل . ميتل ــــل نقــــوا انَّن ــــرَّْ ِم مــــن  ل ــــى ال لوعل
ـــــــذي   يقـــــــيم قيمـــــــة   ـــــــدا   بافرتايـــــــه امل عـــــــوم ٰهـــــــذا ال ملنطـــــــق لو   لعقـــــــٍل لو  أب

لوالقبــــــــــوا ٰ ــــــــــذا ا فــــــــــرتا  يعــــــــــج  لوٰهــــــــــذا مــــــــــا أرادت اإلدارة ... ألخــــــــــالز
ـــــــي هـــــــو مـــــــن يقـــــــوم  ـــــــعب العراق ـــــــه  هـــــــو أنَّ الشَّ األمريكيَّـــــــة أن تصـــــــوره لوتقول

ــــ ــــرقة لوالسَّ لب لوالنَّهــــب  لوأَنَّــــها شــــعب مهَّــــيب لوةشــــيب   يعــــرف بعمليــــات السَّ
ـــــره لوتطـــــوره   ألوليـــــات ا يـــــاة لومـــــن لواجـــــب الو يـــــات املتحـــــدة أن اتلـــــه لواضِّ
لوأنَّ ٰهـــــذه العمليـــــات هـــــي نتيَّـــــة القهـــــر لوالفقـــــر لوالظبلـــــم الـــــذي كـــــان يعيشـــــه 

ســــيكون ٰهــــذا الكــــالم مجــــيال  لوصــــحيحا  ... صــــدام حســــي يف لــــلِّ الطَّا يــــة 
ــــ ــــذي قــــام بكــــلِّ  لــــل  لولكــــنَّ ا قيقــــة كانــــت لــــو أنَّ الشَّ عب العراقــــيَّ هــــو ال

ــــــون  ا ــــــم علــــــى ــــــل متامــــــا  كمــــــا أعلــــــن العراقي شاشــــــات التلفــــــ ة  خــــــالف  ل
لوصـــــفحات ايرائـــــد لواجملـــــالت  لوأنبتـــــوا  لــــــل باألدلـــــة  لوكـــــذلل كـــــان شــــــأن 

ــــابعوا ا ــــدث ــــذين ت ــــة املختلفــــة ال ــــد أكــــدلوا أنَّ . منــــدلوا الوســــائل اإلعالمي َلَق
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صــــــــو  كـــــــانوا جمهــــــــ ين لوقــــــــد جـــــــي   ــــــــم مـــــــن أمــــــــاكن جمهولــــــــة هـــــــؤ   الل
فمـــــن ... بســـــيارات كبـــــ ة تلقـــــي  ـــــم يف األمـــــاكن املقصـــــودة ليعي ـــــوا فســـــادا  

ــــا مل يعــــد مــــن األســــرار ايــــواب علــــى ٰهــــذين  الــــذي جــــا   ــــمأ لومــــن أيــــنأ رامبَّ
 .السبؤال؛

أحمـــد آمـــر وايـــة  محمـــد فيلـــل حســـي   ـــازيَلَقـــد اعـــرتف النَّقيـــب 
تطــوعي يف املــؤمتر الــوطج العراقــي  »: يقــة  ألو جبانــٍب منهــا  قــاابا ق الجلبــي

كــان مــن أجــل اريــر العــراز لواقيــق الدِّميقراطيــة  لَولِكــجِّ فوجلــت مــع ســقور 
  لوهــــم أمريكــــان  طلبــــوا مــــجِّ القيــــام بأعمــــاا الجلبــــيبغــــداد بــــأنَّ مستشــــاري 

انَّـــها أمـــرَّ ســـهلَّ  : ارهابيَّـــة  لوســـرقة النـــار  لوةـــدَّدلوا   بعـــض النـــار  لوقـــالوا  
 .(02)«...فرفضت... لوعاديب 

ـا هـي عمليـة خمططـة مخجمـة جمهـ ة لوالغـر  . ا ن ليست هي ا ريَـّة  لوا َّ
ـــا هـــي أ ـــرا  ك ـــ ة  ففـــي  مـــرة هـــذه الفويـــى  ـــيس لواةـــدا   لوا َّ مـــن  لـــل ل
ــــة  علــــى ســــبيل امل ــــاا  ســــلبت موجــــودات املتــــاةف العراقيَّــــة  لوقَــــد  لوالغو ائي

ل قـاـدِّر  ــا عــددا املســرلوقات مــن ٰهــذه النــار الَّــل تـاَعــدب مــن تفالوتــت األرقــام الَّــ
أنفس النار يف العامل لوأك رها أمهيَّـة  علـى اإلطـالز  ِاَى جانـب النـار السبـوريَّة 

  لولِكــنَّ أصــغر هــذه األرقــام  يف ةقيقــة األمــر  رقــمَّ مــذهلَّ يــؤدي (05)لواملصــريَّة

                                                 

ـ جا  هذا ا عرتاف بتسَّيل مع النقيب حممد  ازي عر  يف لقا  مع أود ايليب يف قناة العربية يـوم   (02)
لو  ميكنـــه ا  أن ينكـــر  لـــل ... ايلـــيب معرفـــة هـــذا الشـــخ فـــأنكر ... م0220/ 9/ 01ا مـــيس 
 .بالتأكيد

ـ مــن املســلَّم بــه أنَّ بــالد الرافــدين  ســوريا لوالعــراز  هــي مهــد ا ضــارات  مهــد اإلنســان األلوا  لوالنــار   (05)
ــة  لوَث النــار املصــرية  هــي األك ــر نفاســة لوأمهيَّــة يف العــامل كلــه  ــا  املوجــودة يف بــالد الرافــدين خاصَّ ألاَّ
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اس  انَـّها سـبع عشـرة ألـف قطعـة أنريَـّة هـي ِاَى صداٍ  حيطِـّم رأس ا لـيم مـن النَّـ
ٰهـــذا أصـــغر األرقـــام الَّـــل اـــدنت عنهـــا لوســـائل اإلعـــالم علـــى ... الَّـــل ســـرقت
لولكـنَّ ٰهـذا . أمَّا الرَّقم األك ر تدالو   فكان  و ملل ألف قطعة أنريَّة. اإلطالز

ـا كـان نـو  القطـع األ نريـة املسـرلوقة الرَّقم  األك ر تدالو    على كونه مذهال  مهمًّ
ــا آنــار.. َةــَّتَّ لولــو كانــت ٰهــذه النــار ظســة  رخيصــة   يظــلب علــى ... يكفــي أاَّ

هوله بـال معـ  أمـام ا قيقـة  أمـام معرفـة النـار الَـّل سـرقت لومعناهـا  الرَّْ ِم من
ــرقت أنفــس النــار يف العــامل لوأمههــا لوأ الهــا  لوا ا  التَّــار ي لواإلنســاحم  َلَقــد سا

فمـا ا نعـدب منهـاأ ةسـبنا ... دَّ فـلنَّ الصـدا  سـيتملكنا بكـلِّ تأكيـدأردنا أن نـَعا 
أنَّ الرَّقم األصغر الذي  كر هو سبع عشرة ألف قطعة أنرية فل ا  كرنـا يف كـلِّ 

صـفحة لـذكرها فـََقـْل  لوا ا اةتَّنـا  012سطر أنـرين فـََقـْل فلننـا سـنحتاج ِاَى 
فكيـــف لـــو أنَّنـــا !! صـــفحة 122 ســـطر فـََقـــْل لكـــل أنـــر فلننـــا ســـنحتاج ِاَى  ِاَى 

اعتمــدنا الــرَّقم األك ــر تــدالو    أي ملــل ألــف قطعــة أنريَـّـةأ ســنحتاج ِاَى مثانيــة 
فكيـــف لـــو أنَّنـــا !!! آ ف لوســـبعملة صـــفحة ألو ِاَى نصـــفها علـــى األقـــلِّ األقـــل

أردنـــا أن نتحــــدث عــــن كــــل أنــــٍر بصـــفحة علــــى األقــــل لوصــــفه لوعــــر  قيمتــــه 
 .تَّأكيد ِاَى جدار كب  يف مكتبةسنحتاج بال... لوأمهيتهأ

لـــــــــيس مـــــــــن العبـــــــــل لو  املبالغـــــــــة أبـــــــــدا  أن نقـــــــــوم بـــــــــذلل  لوقــــــــــد متَّ 
علـــــــــى أيِّ ةـــــــــاا  لولكـــــــــن ةســـــــــبنا أن نـــــــــذكر بعـــــــــض أبـــــــــرز هـــــــــذه النـــــــــار 

                                                                                                               

أقــــدم النــــار الَّــــل خلفهــــا اإلنســــان  ِاَى جانــــب كواــــا البــــدايات األلوى  للحضــــارة  للفــــن  للكتابــــة  
 ...للحساب  للعلوم
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الَّــــــــــل ســــــــــرقت لو  نــــــــــدري مــــــــــا ا ســــــــــيكون مصــــــــــ ها  لوان عاــــــــــرف مصــــــــــ  
 :بعضها  لومنها

ــِنَعْت يف ال .1 عــامل  يف ســومر  لوعلــى قي ــارة ألور الَّــل هــي ألوا قي ــارة صا
 .َأَةِد أطرافها رأس بقرة من الذَّهب ا ال 

م هرية   تقدر ب من تعود ِاَى ةسة آ ف عام  لوتعد ألوا منحوتة  .0
 .(07)يف العامل

 .أسود بابل لوآشور املصنوعة من املرمر .0

املســــــالت الَّــــــل دلونــــــت تطــــــور مراةــــــل اكتشــــــاف الكتابــــــة لو الَّــــــل  .2
لومشــــــــاهد مــــــــن ا ــــــــرلوب  تــــــــت عليهــــــــا قصــــــــ  ملــــــــوك بابــــــــل  

 ...لوا ياة اليومية
ألوا تشـــريع بشـــري يف التَّـــاري   لوقـــد ســـبقت شـــريعة  أورومـــوشـــريعة  .5

 .بألفي عام حموراتي
لومــا مل يعرفــه الك ــ لون  لوكنــت مــنهم  هــو أنَّ الســومري؛ كــانوا ألوَّا  .7

من اخرت  ماَولِـَّد كهربـا  يف التَّـاري  البشـري  لوكـان  لـل قبـل املـيالد 
م  لوأن هــذا املولــد كــان موجــودا  يف املتحــف الــوطج بنحــو ألفــي عــا

 ...كان موجودا  ... العراقي
عـــــدة نســـــ  خمطوطـــــة للقـــــرآن الكـــــر   لواةـــــدة منهـــــا ظـــــلِّ اإلمـــــام  .1

اتـــــــ  كـــــــرم اهلل لوجهـــــــه  لوأاْخـــــــَر  ظـــــــلِّ   تـــــــ  أتـــــــي  الـــــــ  علـــــــي

                                                 

ريـــة بعـــدما اســـتقرت األمـــور بعـــض الشـــي   لولكـــن اعاد ـــا كانـــت بطريقـــة  امضـــة  هـ أعيـــدت هـــذه امل    07
 !!قطعة لوفوز  لل كانت حمطمة ِاَى أك ر من. لوبأشخا  جمهول؛
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لومـــــــــــن .. أشـــــــــــهر ا طـــــــــــاط؛ العـــــــــــرب عـــــــــــخ التـــــــــــاري  البـــــــــــواب
ـــــــ  مقلـــــــةاملخطوطـــــــات نســـــــ  ظـــــــل  ا  مـــــــن أبـــــــرز لوهـــــــو أيضـــــــ ات
 ..ا طاط؛ العرب عخ التاري 

لوما ا نعد لونعدأ َلَقد قـادِّرت قيمـة النـار املسـرلوقة مبـا ي يـد علـى تريليـون 
لولكـنَّ ... دلو ر  أي ألف مليار دلو ر  أي لواةـد لوعلـى ميينـه اننـا عشـر صـفرا  

ذا ٰهـــذا الـــرَّقم علـــى هولـــه لـــيس شـــيلا  أمـــام القيمـــة ا قيقـــة تٰـــذه النـــار  ألنَّ ٰهـــ
الرتيليــون لــيس ا  قيمــة ســوقيَّة يقــدرها مقتنــوا التحــف  أمــا القيمــة املعنويــة الَّــل 

ــا   تقــاس بالــدلو ر لو  بالــذهب فطمــس !! يقــدرها علمــا  التــاري  لوالنــار فلاَّ
ــــــل  لوالنَّــــــف  لوكــــــربال   لوســــــامرا    ــــــو   لوباب ــــــاري  بغــــــداد  لوالبصــــــرة  لونين ت

ا مـــن أن يقـــاس بـــ... لوســـومر األمواا الَّـــل ميكـــن طباعتهـــا يف أكـــخ بك ـــ  جـــدًّ
ا أقل  ...!!لرف ساعة لورامبَّ

 فلماذا كان ذلك؟
القـــــوا بـــــأنَّ ا ريـــــة هـــــي أن تفعـــــل مـــــا تريـــــد كـــــالم   معـــــ  لـــــه أبـــــدا   
ـــــال أيِّ معـــــ   ـــــذي فعـــــل  لـــــل كـــــالم ب ـــــأن الشـــــعب العراقـــــي هـــــو ال لوالقـــــوا ب

مل اللصــــــو  »فقــــــد تناقلــــــت لوســــــائل اإلعــــــالم العامليــــــة معظمهــــــا أنَّ . أيضــــــا  
ـــــا كـــــانوا يتَّهـــــون مباشـــــرة  يقرتبـــــوا مـــــن النســـــ  املقلـــــدة ألو  ـــــ  األصـــــلية  لوا َّ

  فكيــــف ميكــــن ملــــن ســــرز رِْجــــَل كرســــيٍّ «...ِاَى النســــ  األصــــليَّة  ا قيقيــــة
ــــــر األصــــــلي لويبتعــــــد عــــــن النســــــخة  ــــــال أيِّ قيمــــــة أن يتَّــــــه ِاَى األن خشــــــيبٍّ ب

ــــــوات الســــــمن الفار ــــــة أن  ــــــف ميكــــــن ملــــــن ســــــرز عب يتَّــــــه ِاَى املقلــــــدةأ لوكي
 !!األنر األصلي دلون املقلدأ
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لوقـد أكَّـدت األخبـار الَـّل نقلتهـا ... كلَّ شي  خمطلَّ لومدرلوسَّ   يبدلو أنَّ 
حمطات التلف ة لولوكا ت األنبـا  أنَّ الـدبابات األمريكيـة كانـت ألوا مـن حياصـر 
ٰهذه املتاةف  فتأخذ ما تأخذ لوترتك ملـن اسـتَّلبتهم امتـام املهمـة ليبـدلو لوكـَأنَّ 

 !!ناس هم الذين سرقوا كلَّ شي ال
لولكــــن َةــــَّتَّ . خاطَّــــة تبــــدلو  كيَّــــة يف نظــــر مــــن نســــَّوها لوخططــــوا تــــا

لــــــو افرتيــــــنا أنَّ ٰهـــــــذا الســــــيناريو هـــــــو الــــــذي ةــــــدث كمـــــــا تريــــــد أن تومهنـــــــا 
ـــــــعب العراقـــــــي هـــــــو الـــــــذي ســـــــرز فلنَّـــــــها ثـــــــدِّ . اإلدارة األمريكيَّـــــــة  أي انَّ الشَّ

ــــة للو يــــات املتحــــد ــــه أيضــــا  ادان ــــى  لــــل ك ــــ ة   ات ــــل األدلــــة عل ة لوالــــدليل ب
ـــــطو ٰهـــــذه علـــــى الـــــرَّْ ِم مـــــن التحـــــذيرات الك ـــــ ة  فقـــــد ةـــــدنت عمليَّـــــات السَّ
لواملناشـــــــدات الَـّــــــل لوجَّهتهـــــــا جهـــــــات خمتلفـــــــة يف مجيـــــــع أ ـــــــا  العـــــــامل قبـــــــل 
ــــا   لوأشــــخا   ــــل ســــقور بغــــداد  مــــن م قفــــ؛  لومفكــــرين  لوأدب ا ــــرب  لوقب

اث ... لولةمهتمـــــ؛  لوعلمـــــا  آنـــــار  لومنظمـــــات مســـــؤ  مـــــن أجـــــل وايـــــة الـــــرتب
ــــــذه التَّحــــــذيرات اــــــذير يســــــتذرف  ــــــيا   لومــــــن ٰه ــــــرقة لوالضَّ ــــــيِّ مــــــن السَّ العراق

ــــه   الــــذي تـــويف قبـــل أيـــام مــــن  تييـــر روســـيالـــدَّمع أطلقـــه املـــؤرخ العـــاملي الشَّ
قــــــاا لوهــــــو علــــــى فــــــراش املــــــوت  مــــــؤنرا  أن . انــــــد   ا ــــــرب علــــــى العــــــراز

لوصـــــيته الَّــــــل آنرهــــــا علــــــى أيِّ شــــــي  يكـــــون هــــــذا الكــــــالم لوصــــــيته األخــــــ ة  
انتبهـــــــــوا ِاَى مـــــــــا تلحقـــــــــه ا ـــــــــرب مـــــــــن أ   لنـــــــــار بابـــــــــل »: آخـــــــــر  قـــــــــاا

لوالرافــــــدين  اةرصــــــوا علــــــى متحــــــف بغــــــداد لومكتبتهــــــا َةــــــَّتَّ   تعــــــاد صــــــورة 
 .«ِاَى قرننا هوالكو
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لوةساســـيته لوعشـــقه للشـــرز هـــو الـــذي  تييـــر روســـيلوا ا كـــان اةســـاس 
 دومينيك كولومير من املساس بينار العراز فـلنَّ دفعه ِاَى أن  تم ةياته بتحذ

مساعد مدير قسم آنار الشرز األدىن يف بريطانيا كان على بيِّنه  ا هـو خمطـل 
لــه يف العــراز  ففــي ا ــادي عشــر مــن نيســان  أي بعــد ســقور بغــداد بيــوم؛  
 كرت جريدة ايارديان الخيطانية تصرحيا  له صدر قبل ا رب بفرتة  حيـذر فيـه 

فراا  لواذيره ٰهذا مل يأت من. من ا طر الذي يهدد النار املوجودة يف العراز
ٰهـذه  أبدا   فقد ايطر اليه بعد األخبار الَـّل لوصـلته عـن التَّـيمر األمريكـي علـى

النار  فقد انعقد اجتما  بـَْ؛َ جامعي التحف لوالنار التَّار يَّة لوفريـق حمـاميهم 
لــــدفا  األمريكيــــة مــــن أجــــل ابطــــاا قــــوان؛ منــــع مــــع مســــؤلول؛ كبــــار يف لوزارة ا

 ...تصدير النار يف العراز
لولكنـَّهام على أيِّ ةاا مل يبطلوا هذه القـوان؛  ألنَـّهاـم مل يكونـوا ثاجـٍة 

 ...َلَقد ابوا الشرائع لوالقوان؛ لوالنار... ِاَى  لل
ـــم مل يعلمــوا بـــذلل  ألو أنَّ أةـــدا  مل  ـــخ  هم هــل ســـي عم األمريكيـــون أاَّ

 بذللأ
  ميكـــــنهم  لـــــل  لومل يقولــــــوه أصـــــال   لولكـــــنـَّهام قــــــالوا لوالقـــــوا ألك ــــــر 

دووالــــد  مــــرلورا  بــــالوزرا جــــورش تــــوش االتــــ  مــــن مســــؤلوا أمريكــــي بــــد ا  مــــن 
انَّ ايـــــيض األمريكـــــي  ـــــ  ...: رامســـــفيلد وكـــــول  تـــــاول وكووـــــدليزا رايـــــ 

لقيـــــام متـــــدرب علـــــى القيـــــام بأعمـــــاا الشـــــرطة  لوكـــــَأنَّ املطلـــــوب مـــــنهم كـــــان ا
بألعـــــــاب  لوانيـــــــة كاملشـــــــي علـــــــى ا بـــــــل ألو ســـــــحرية كتحويـــــــل املنـــــــديل ِاَى 

 ...!!نعبان



 ـ 79 ـ
 

جــــواب  ــــ  مقنــــع بكــــلِّ تأكيــــد  ألنَّ كــــل مــــا كــــان مطلوبــــا  يف تلــــل 
ـــــا جنـــــدي مــــن دلون ســـــالح أمـــــام أيِّ  األيــــام األلوى هـــــو لوقـــــوف جنــــدي  لورامبَّ

مــــع املؤسســــات  لوأك ــــر مــــا هــــو مطلــــوب دبابــــة لواةــــدة  مؤسســــة مــــن ٰهــــذه
افـــــــرتا  أنَّ أيِّ مؤسَّســـــــٍة اتــــــاج ِاَى أك ـــــــر مـــــــن  لـــــــل   لوعلـــــــى... ســــــائقها

ِاَى خــــــخة يف ا مايــــــة فــــــلنَّ أيَّ عــــــذر أمريكــــــي لتســــــويف عــــــدم ا مايــــــة لــــــن 
ــــــة املنشــــــيت الَـّـــــل  يكــــــون مقبــــــو    ألنَّ القــــــوَّات األمريكيَّــــــة أفلحــــــت يف واي

مـــــــ ال  لوزارة  تريـــــــد هـــــــي وايتهـــــــا لومل يســـــــتطع أةـــــــد ا قـــــــرتاب منهـــــــا  لومنهـــــــا
ــــــفارة األمريكيَّــــــة   ــــــب املخــــــابرات  لومقــــــر السَّ ــــــنفل  لولوزارة اإلعــــــالم  لومكات ال

ـــــفارة ... لومقـــــر الســـــفارة الخيطانيَّـــــة لوكانـــــت قـــــادرة بالتأكيـــــد علـــــى اصـــــابة السَّ
لوالطَّريـــــــــف ... الفرنســــــــية لوالســــــــفارة األملانيـــــــــة بصــــــــواري  أخطـــــــــأت أهــــــــدافها

ــــة  أنَّ  ــــاري  لوالــــذكر   ــــ  ايميل ــــل الغريــــب  لوللت ــــراهيم خلي ــــيس  جــــاتر ات رئ
 :املكتب الوطج لنار العراز قاا

طلبنا واية املتحف قبل اند   ا ـرب  لولوعـدنا األمريكيـون بلرسـاا »ـ 
 .(01)«دبابات  لكنـَّهام أرسلوها  ماية لوزارة النفل

فكيـــــــف اســـــــتطاعوا وايـــــــة لوزارة الـــــــنفل لو  هـــــــا لومل يســـــــتطيعوا وايـــــــة 
 !املتاةفأ

ــــــا تــــــدربوا فَـ  ــــــد فقــــــد !! َقــــــْل علــــــى وايــــــة لوزارة الــــــنفلرامبَّ بــــــل هــــــذا مؤكَّ
قبـــــل ا ـــــرب بنحـــــو الشـــــهر أَنَـّــــها اختـــــذ  جـــــورش تـــــوش االتـــــ صـــــرَّح الـــــرئيس 
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ـــــي ـــــنفل العراق ـــــة ال لوســـــَّالته ا فولـــــة يف لوزارة ... (09)التَّـــــداب  الالزمـــــة  ماي
أنَّ  دومينيــــــــك كولــــــــوملواألرجــــــــ  بــــــــل املؤكــــــــد أيضــــــــا  كمــــــــا رأ  ... الــــــــنفل

ـــــ ـــــد ت ـــــاةف أيضـــــا  األمـــــريكي؛ ق ـــــل مـــــا  ألو... دربوا علـــــى ســـــرقة املت ـــــى األق عل
 !    يريدلونه منها

ا ا كـان املقصـود مـن هـذه ا ـرب هـو : لوالسبؤاا الذي يفـر   اتـه الن
أســـلحة الـــدمار الشـــامل  ألو اريـــر الشـــعب العراقـــي  فلمـــا ا كـــان هـــذا النهـــب 

 لنار العرازأ
لعقــيم لونفــرت  أنَّ هــل ســنعود بعــدما اتضــ  مــا اتضــ  ِاَى لعبــة ايــدا ا

ا رب كانت فعال  من أجل أسلحة الدمار الشَّامل  ألو من أجل ارير العراز  
 !!ألو الشَّعب العراقيأ

ــــــل ف ــــــى ســــــذاجة لوواقــــــة أن نفــــــرت   ل ــــــة أشــــــهر عل بعــــــد متــــــام ال الن
  فيمــــــا تناقلتــــــه لوكــــــا ت ة كــــــرت مصــــــادر صــــــحفية أمريكيَّــــــســــــقور بغــــــداد 

ـــــــــة  ـــــــــا  العاملي ـــــــــرَّ ألمريكيَّـــــــــاإلدارة ا أنَّ  األنب ت بعـــــــــدم صـــــــــحة املعلومـــــــــات ة أق
 يف م اعمــــه بــــأنَّ  االتــــ  جــــورش تــــوشاســــتند اليهــــا الــــرئيس الَّــــل  ةا ســــتخباريَّ 

ــــــــا  ســــــــتخدامه يف برناجمــــــــه  ــــــــوم مــــــــن أفريقي العــــــــراز ســــــــعى اى شــــــــرا  اليوراني
ــــــــ .ةولويَّــــــــلألســــــــلحة النَّ  ــــــــلويف السِّ ــــــــيس الــــــــوزرا  الخيطــــــــاحم ياز  ات ه اعــــــــرتف رئ

قريـــــر ألوردت يف التَّ  هنــــاك معلومـــــات  ــــ  صـــــحيحةٍ  أنَّ بعلمــــه بـــــووي تليـــــر  ــــ
لوقبـــــل  لـــــل مل  .متـــــه ةكومتـــــه اى الخملـــــان عـــــن األســـــلحة العراقيـــــةالـــــذي قدَّ 

يكـــــن أةـــــد ليقتنـــــع بـــــأن ا ـــــرب علـــــى العـــــراز كانـــــت مـــــن أجـــــل األســـــلحة 
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ــــة ألو مــــن أجــــل اريــــر العــــراز  فبعــــد عشــــرين يومــــا  فـََقــــْل مــــن ســــقور  العراقي
كوك الك ـــــ ة الَّـــــل أنار هـــــا لوســـــائل اإلعـــــالم العامليَّـــــة بغـــــداد  لوردًّا علـــــى الشـــــ

ــــدعالو  األمريكيــــة  ــــدفا  األمريكــــي علــــى ال ــــر ال ــــد رامســــفيلدأعلــــن لوزي  دووال
ا ا كـــــــان املفتشـــــــون الـــــــدلوليون املختصـــــــون مل »: بســـــــخريته املمَّوجـــــــة قـــــــائال  

ــــــــــامل يف العــــــــــراز فكيــــــــــف لنــــــــــا أن نســــــــــتطيع  وــــــــــدلوا أســــــــــلحة الــــــــــدَّمار الشَّ
 .(02)«! للأ

 يعـــــد مـــــن ايـــــائ  افـــــرتا  أنَّ هـــــذا هـــــو الغـــــر  مـــــن ا ـــــرب  ا ن مل
ا ا كـان ٰهـذا هـو : الرَّْ ِم مـن  لـل سـنقبل هـذا ا فـرتا  جـد    لونقـوا لوعلى

ملا ا  حوا بسرقة ٰهذه : اتدف فلما ا سرز األمريكيون النارأ ألو على األقل
 !النارأ

ـــــــم يف ةقيقـــــــة األمـــــــر يريـــــــدلون حمـــــــو  اكرتنـــــــا  حمـــــــو تار  نـــــــا  حمـــــــو انَـّها
ــــنفل  لو  مــــن ... مايــــينا ــــة ليســــت مــــن أجــــل ال ــــى العــــراز لواألمَّ لوا ــــرب عل

ــــــا تعبــــــ  عــــــن ا قــــــد األعمــــــى علــــــى تار نــــــا  ... أجــــــل اســــــرائيل لوةــــــدها ااَّ
علـــــــى أنَّنـــــــا ... علـــــــى أصـــــــالتنا  علـــــــى جـــــــذلورنا الضَّـــــــاربة يف عمـــــــق التَّـــــــاري 

ن صــــانعوا علــــى أنَّنــــا  ــــ... شــــعبَّ لــــه هويــــة  لوهــــم بشــــر لولكــــنـَّهام بــــال هويــــة
ــــاري  لوهــــم مســــتهلكوه ــــاري  ... الت ــــاري  ا قيقــــي  لوهــــم الت ــــا  ــــن الت علــــى أنن

 ...امل لور
م بسرقة هذه النار لوتغييبها سنصب  بال هوية لو  تاري   لوأنَـّهام  لنوا أاَّ

لونســـوا  لوهـــم الـــذين اكتشـــفوا ا ريطـــة الورانيـــة ... سيصـــب  تـــم هويـــة لوتـــاري 
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جـ  َّ مـن ايينـات الَـّل تنتقـل ...  قافـة لوالعـرزلانسان  أنَّ خصائ  اتوية لوال
 .من جيل ِاَى جيل

ــرا عــن  لــل م ــل شــعيبب متــدالوا عــن ابــٍن طمــوٍح  ــا يكــون خــ  مــا يعبـِّ رامبَّ
. َةسِّن خصالل  شرِّفج: قاا ا بن ألبيه. لولكن س ة أبيه لوسخة    مشرِّفة

 !لوهل هناك من مل يعرفجأ: فقاا األب
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ا ـــقب أحمِّ أةـــار مـــن أيـــن أبـــدأ يف الكـــالم 
على ا مق األمريكـي يف مسـألة دمقرطـة العـراز 

ـــة   أأبـــدأ مـــن مشـــرلو  . خاصَّـــة لوالعـــامل العـــرا عامَّ
املخططـات  مـن الكبـ أ أم أبـدأالشَّرز األلوسل 

بهم ين تـــــــأداألمريكيـــــــة لرتبيـــــــة العـــــــرب لواةســـــــا
مبناهَّهـــا الرتبويَـّــة الـــل تعـــدها تـــم كـــي حيســـنوا 

 طبيــق العملــيِّ التعامــل مــع البشــرأ أم أبــدأ مــن التَّ 
 هي العرازأ ةٍ يف دمقرطة دلولة عربيَّ 

انية ة ال َّ طبيقيَّ كانت ا طوة التَّ  امل تكن دمقرطة العراز ألوا املشرلو  لوا ََّ 
 .ا تريد ختليصها من ديكتاتورية طالباناَّ عم من َثَّ أَ بعد اةتالا أفغانستان لوال َّ 

ــــذ زمــــنٍ  ــــدٍ  من ــــة يســــعون لدمقرطــــة العــــامل العــــرا   بعي لواألمريكــــان خاصَّ
لومن ناةيـة تار يَّـة الفكـرة   بـادَّ . ةامل؛ املشرلو  األلورلوا الغرا متابع؛ اياه

ـــ ـــرز ألوســـطيَّة مـــن جهـــة ألوى لوالشَّ ـــرز األلوســـل ألو الشَّ رز مـــن الـــرَّبل بـَـــْ؛َ الشَّ
فالشَّرز األلوسل يف الفكر الغراِّ التَّقليديِّ هو . األلوسل الكب  من جهٍة نانيةٍ 

ا صـــــطالح املصـــــطنع لســـــيا اديـــــدا  لويضـــــمب دلوا آســـــيا العربيَّـــــة لوالباكســـــتان 
ــرز األلوســـل ٰ ـــ. لوأفغانســتان لودلوا آســـيا الوســـطى ـــات ذه لوالشَّ القســمة لـــه تتمَّ

ـــرز األدىن لواٰهـــذا  يف ـــرز هـــي الشَّ ـــرز األقصـــىالشَّ لوكـــان املقصـــود بتســـمية . لشَّ
َر قوميٍّ لسهولة يمِّ الكيان ٰهذه الشَّرز األلوسل التَّعامل مع  املنطقة تعامال  َ يـْ

 .الكيانٰهذا الصهيوحم اليها لوالقيام من ََثَّ  ضم 
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فكرة الشَّرز األلوسل  ذا الطَـّرح املضـمر لضـمِّ الكيـان الصِّـهيوحمِّ بـا ت 
عدم جـدلواها  لوأكَّـد اخفاقهـا الـذَّريع الشَّـعب املصـريب املقيَّـد  باإلخفاز  لوتب؛َّ 

ــهيوحمِّ لولكنَّــها مــع  لــل مل  بالعالقــات التَّطبيعيَّــة الك ــ ة لوالقويَّــة مــع الكيــان الصِّ
يتمكَّن من هضم الكيان الصِّهيوحمِّ  لوللَّ التَّطبيع مقتصـرا  علـى الطَـّابع الرَّ ـيِّ 

 .ل  ن باعوا اتويَّة لَغَرٍ  ظسألو ا كوميِّ لوالقليل القلي
ــــرز األلوســــل الكبــــ  ا ن ليســــت بايديــــدة أبــــدا  لولِكنَّهــــا مل  فكــــرة الشَّ
تتحدَّد يف الصِّيغة املرسومة ا  يف السَّنوات األلوى من القرن ا ادي لوالعشرين  

ا السَّنوات األخ ة من القرن العشرين  بل من شبه املؤكَّد أن هذه الفكرة. ألو رامبَّ
ـــا  0222قـــد أخـــذت أبعادهـــا الرَّئيســـة قبـــل ا ـــادي عشـــر مـــن أيلـــوا  م  لورامبَّ

لــــنب بــــل اعتقــــادَّ خــــا ب  يكــــون ا ــــادي عشــــر مــــن أيلــــوا جــــ  ا  مــــن  لوٰهــــذا
املشـرلو   ا  بعـد أشـهٍر قليلــٍة مـن ا ـدث خرجـت علينـا اإلدارة األمريكيَّــة  ٰهـذا

 َّقافيَّــة لوالربلوةانيَّــة  لوبــدأت بــدعو   فيــف منــابع اإلرهــاب املاديَـّـة لواملعنويَـّـة لوال
بيـة لوالتَّعلـيم  0221منذ ألواسل عام  م مبطالبة الدبلوا العربيَّة بتعديل مناه  الرتَّ

بيــة القوميَّــة   ينيَّــة لوالوطنيَّــة لوالقوميَّــة  حمـدِّدة طلبا ــا بللغــا  الرتَّ بيــة الدِّ لوخاصَّـة الرتَّ
ة مـــن املنـــاه  الدِّراســـيَّة  لوالغـــا  فكـــرة العرلوبـــة  لوةـــذف بعـــض اليـــات القرآنيَّـــ

ا قد تطالب  ةقا  ثذفها من القرآن  اتـه  لومل يبتعـد تعليقنـا  لوعلَّقنا ةينها بَأاَّ
ــــحي   ألو 0222عــــن الواقــــع ا  لهــــر يف ألواخــــر عــــام  ــــي القــــرآن الصَّ م مــــا ا ِّ

الفرقـــان ا قيقـــي  الـــذي كـــان استنســـاخا  لاجنيـــل لوالتَّـــوراة بلفـــري يشـــبه اللفـــري 
تربيـة التَّسـام   الـذي : لوطالبـت بويـع مقـرٍَّر بـديٍل عـن كـلِّ  لـل هـو. القرآحم

لوتســـعى بعـــض الـــدبلوا العربيَّـــة اى تطبيقـــه بطريقـــة ألو . ســـرعان مـــا طبقتـــه مصـــر
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هي بداية التفكـ  العملـي يف دمقرطـة العـامل العـرا  ا ا  ةالفكر لوٰهذه . بأخر 
ولـــد اإلرهـــابي؛ لواملتطـــرف؛ بـــ عم أنَّ الســـلطات الديكتاتوريـــة العربيـــة هـــي الـــل ت

مياقراِطيَّةبطريقة ألو بأخر   لولذلل وب اةالا   .يف العامل العرا الدِّ
اى واشــــــنطن بوســـــــت م أشـــــــارت جريــــــدة ال0220لويف آب مــــــن عــــــام 

جديــــــٍد  بخنــــــام ٍ العمــــــل تنــــــوي بــــــد   االتــــــ  جــــــورش تــــــوش ئيسالـــــرَّ ادارة أنَّ 
ــــــا   ــــــهلتشــــــَّيع مــــــا قريب ــــــة ة لوالتَّ لوا قتصــــــاديَّ ة ياســــــيَّ اإلصــــــالةات السِّ  أ ت عليمي

ـــــــــ لصـــــــــحفي؛ لونشـــــــــطا   متـــــــــويال   الخنـــــــــام ا ن ضـــــــــمَّ تَ لوسيَ . رز األلوســـــــــليف الشَّ
أي ِقــــــــو  معاريــــــــة تنــــــــدرج اـــــــت ألويــــــــة ةقــــــــوز اإلنســــــــان )( 02)سياســـــــي؛
مياقراِطيَّـــــــةلوا ريَّـــــــة لو  ـــــــدة . (الدِّ ـــــــدت ايري كي؛ يعـــــــن مســـــــؤلول؛ أمـــــــر  نقـــــــال  لوأكَّ
ٰهــــــــذا  عــــــــن سيكشــــــــف قريبــــــــا  ول كــــــــول  تــــــــاة لوزيــــــــر ا ارجيَّــــــــ انَّ » :قــــــــوتم

ة ة معونــــــة أجنبيَّــــــظــــــر يف فعاليَّــــــن كــــــذلل اعــــــادة النَّ الخنــــــام  الــــــذي سيتضــــــمَّ 
ــــــ دلو رقــــــدرها مليــــــار  ة أكــــــخ ه للمنطقــــــة تريــــــد اإلدارة ختصيصــــــها بفعاليَّــــــتوجَّ

ـــــه علَّـــــق  .(01)لودميقراطيَّـــــة ةاقتصـــــاديَّ اصـــــالةات تـــــراه  فـــــ  مـــــا  لويف ا ـــــخ  ات
ــــام   :قــــائال   ةكيَّــــية األمر ا ارجيَّــــ يف كبــــ َّ   مســــؤلواَّ  يف  تــــامب  تغيــــ انَّ هــــذا الخن

ــــ املعــــاي  الــــل ننظــــر مــــن ة تســــي  شــــؤلون كيفيَّــــانَّ   ...رز األلوســــلخالتــــا للشَّ
 .وب أن تكون مويع اهتمامنا البلدانهذه 

ـــــــذا  ـــــــ املشـــــــرلو  مل يكـــــــنٰه ـــــــى امل قَّفـــــــ؛ لواملهتمِّ ـــــــا  عل ؛  لولـــــــذلل خافي
ـــــب األمر نشـــــر  ـــــ كـــــيب يالكات ـــــام ف ـــــى العـــــراز  مقـــــا   افولي ـــــل ا ـــــرب عل   قب

                                                 

وتناقلت  . م01/8/0220هـ الموافق 10/1/1200 األرتعاءطن بوست يوم خخ نشرته جريدة الواشنـ   02
 .وكاالت األوباء العالميَّة

 .س ـ  اته. مـ   01
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ـــــاا فيـــــه ـــــدخل يف اطـــــار خطَّـــــ ا ـــــرب يـــــدَّ  انَّ »: ق بعيـــــدة املـــــد   ةٍ العـــــراز ت
لواســـــتبداا ا كومـــــات املوجـــــودة  تشـــــكيل خريطـــــة العـــــامل اإلســـــالميِّ  إلعـــــادة

ل يتاتريــــــك ســــــ الكاتــــــب الخيطــــــاحمب لوكــــــذلل نشــــــر  .(00)«كافَـّـــــة    املنطقــــــةيف 
هـــــذه  يـــــرلون أنَّ شـــــارون مـــــع  تـــــوشف؛ ةـــــوا املتطـــــرِّ  انَّ »:  قـــــاا فيـــــهمقـــــا   

لوقـــــد علَّـــــق  .(00)«اإلســـــرائيليِّ ترتيـــــب ايـــــوار  ةإلعـــــاد ا ـــــرب ســـــتكون فرصـــــة  
ـــــام تيكـــــر ـــــائال   (02)ولي ـــــل ق ـــــى  ل   يتَّـــــ أ مـــــن  هـــــذا جـــــ  َّ  نَّ أأعتقـــــد »: عل

ـــــــل هـــــــو َةـــــــَّتَّ ة  لولكـــــــن مـــــــا هـــــــو أكـــــــخ خطَّـــــــ  املفهـــــــوم الغـــــــراَّ  أنَّ مـــــــن  ل
ــــــلامخياليَّــــــ ــــــد ترتيــــــب الويــــــع يف خمتلــــــف ة لوا ســــــتعمار ايدي د يريــــــد أن يعي

ـــــ أجـــــلالبلـــــدان يف املنطقـــــة مـــــن  اقـــــة فل لوالغـــــاز لومـــــوارد الطَّ يطرة علـــــى الـــــنِّ السَّ
ـــــــٰهـــــــذه يف املســـــــتقبل   لـــــــن يكـــــــون أي  .ا قيقـــــــي مفهومهـــــــايادة يف هـــــــي السِّ

 فيلــــل امللــــلكــــان كمــــا فعــــل يد األمر هنــــاك منظمــــة ألوبــــل بلمكااــــا أن  ــــدِّ 
 ين ْنـــــــالبـــــــرتلوا لوالبِ  نـــــــا أن  صـــــــل علـــــــى كـــــــلِّ   ســـــــيكون بلمكان10يف عـــــــام 
 .(05)«الذي نريده

علـــــــى الــــــــرَّْ ِم مــــــــن لويــــــــوح الغايــــــــة لواتــــــــدف لواملشــــــــرلو  َةــــــــَّتَّ لــــــــد  
امل قفـــــ؛ األمـــــريكي؛ الـــــذين أعلـــــن بعضـــــهم  لـــــل  فـــــلنَّ الو يـــــات املتَّحـــــدة 
األمريكيَّــــة لوايوقــــة الــــل تنشـــــد لورا هــــا  لولفيــــف مـــــن ا كــــام العــــرب مـــــنهم  

                                                 

ــ ؛ لقـاء مـع وليـام تيكـر واإلسـدمية العرتيـةكـي الجديـد تجـال الـدول ياألمر  المخطـ : أوـد منصـورـ   00
 .م01/12/0220وافق هـ امل02/9/1200 األةدبرنام  بال ةدلود ـ حمطة اي يرة ـ يوم 

 .س ـ  اته. مـ   00
 .الممؤسس لورئيس مرك  مسيحيون لومسلمون من أجل السَّ ـ   02
 .اللقا  السابق: لوليام بيكرـ   05
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الــــرَّأي العــــام  كمــــا تظــــن  لورتــــب لشــــنِّ ا ــــرب علــــى العــــراز راةــــت تضــــلِّل 
 .ب عم لوجود أسلحة الدمار الشامل  الذَّريَّة  َثاَّ الكيمالوية

بعـــد ا ـــرب تغـــ ت الـــذرائع لوتبـــدلت  ا ا كلمـــا انفضـــ  كـــذب  ريعــــة 
أسلحة الدمار الشَّامل  فـتمَّ ا نتقـاا اى  ريعـة أخـر   ـدلو  لومـن دلون شـعور 

صــــدام فصــــار ســــبب ا ةــــتالا القضــــا  علــــى نظــــام ... بالــــذنب ألو ا َّــــل
رائع كلها علـى دمقرطـة لواستقرَّ األمر بعد اايار الذَّ ...   َثاَّ ارير العرازحسي 
ـأي اِ . الو يات املتحدة اةتلت العراز من أجـل دمقرطتـه... العراز ا عـادت اَّ

ــبب الــرَّئيس الــذي بنــت خمططا ــا علــى أساســه لوهــو اعــادة بنــ ا  الــوعي اى السَّ
مياقراِطيَّةالعرا  لولكن ات اسم   .الدِّ
مياقراِطيَّـــــــةفهـــــــل اققـــــــت  يف العـــــــرازأ لومـــــــا ا دفـــــــع العـــــــراز يـــــــريبة  الدِّ

مياقراِطيَّة ٰهذه  أالدِّ
ســنرتِّب مفــردات الــ َّمن ترتيبــا  منطقيًّــا لولــيس علــى أســاس . لنبــدأ بــال َّمن

 .درجة لواةدة من األمهيَّةاألمهيَّة فكل مفردات ال َّمن الل دفعها العراز على 
ما دفع من ال من هو الكرامة  لقد هدرت كرامة العراز بأن أصب   أوَّل

 .بلدا  حمتال  بعدما كان بلدا  صاةب سيادة
ما دفعـه العـراز مـن مثـن مثنـا  للدميقراطيَّـة الـل جلبهـا لـه األمريكيـون  ثاوي

ن بـاعوا الــوطن هـو أن ةكـام العــراز بعـد ا ةـتالا هــم عمـال  ا ةـتالا الــذي
 .لألعدا  ب مٍن ظس
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مــا دفعــه العــراز مــن مثــن قتــل املاليــ؛ مــن األبريــا  نســا  لورجــا    ثالــ 
لوأطفـــا   علـــى أيـــدي جنـــود ا ةـــتالا بـــدٍم بـــارٍد لوزعـــم أاـــم مـــن اإلرهـــابي؛  

 .أنَّ اإلرهابي؛ هم املقالومون على
مياقراِطيَّة الـل جلبهـا  راتع تـم األمريكيـون هـو ما دفعه العراز من مثن الدِّ

 .تشريد املالي؛ من العراقي؛ يف أصقا  العامل
مـــــا دفعـــــه العـــــراز مـــــن مثـــــٍن للدميقراطيـــــة هـــــو الفصـــــل بـَـــــْ؛َ أبنـــــا   خـــــام 

األســــــــرة الواةــــــــدة  فمعظــــــــم األاســــــــر العراقيَّــــــــة مقســــــــمة مــــــــا بـَــــــــْ؛َ العــــــــراز لودلوا 
العــــــــامل األخــــــــر   األب يف بلــــــــد  لوبعــــــــض األلو د يف بلــــــــد  لوبعضــــــــهم يف بلــــــــد 

 ...آخر
مــــا دفعــــه العــــراز مثنــــا  للدميقراطيَّــــة الــــل جلبهــــا لــــه األمريكيــــون  ســــاد 

 .األمان  فلم يعد من شار  ألو ةيٍّ يف العراز فيه أمان
مـــــا دفعـــــه العـــــراز مـــــن مثـــــن هـــــو انقســـــام الدلولـــــة اى دلويـــــالت  ســـــاتع

لوامــــارات  ــــدِّد كيــــان الدلولــــة الواةــــدة  لومَثَـّـــة مشــــرلو  فعلــــيب لتقســــيم العـــــراز 
لوقـــــــد بـــــــدأ هـــــــذا املشـــــــرلو  فعليًّـــــــا فيمـــــــا  ـــــــي الفيـــــــدراليات . ة دلوااى عـــــــدَّ 

 .العراقية ال الث
ـــــام  مـــــا دفعـــــه العـــــراز مـــــن مثـــــن هـــــو لو دة الطائفيـــــة الـــــل مل تكـــــن  ث

موجــــــودة  الطَّائفيَّــــــة  لوقــــــد عمــــــل ا ةــــــتالا األمريكــــــي بكــــــل لوقاةــــــة لولــــــؤم 
 علـــــــــى تكــــــــــريس الطَّائفيَّــــــــــة يف الدبســـــــــتور لوتوزيــــــــــع املناصــــــــــب لوالولــــــــــائف يف

 .الدَّلولة
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ما دفعه العراز من مثن للدميقراطية الـل جلبهـا لـه األمريكيـون هـو  تاسع
ســــرقة النــــار التَّار يَّــــة الــــل   لوجــــود مل لهــــا عنــــد أمَّــــة مــــن األمــــم يف ألوا يــــوم 

 .(07)ا ةتالا من
ما دفعه العراز مـن مثـن هـو  هـاب الدَّلولـة  هـاب الدَّلولـة  الدَّلولـة  عاشر

ن دهـرا  يف بنائهـا لواسـتقرارها مل يعـد تـا مـن لوجـود  لقـد عـاد الل قضى العراقيـو 
العــراز اى ةكــم العشــائر لوالقبليــة لوالطائفيــة الــل  الوزهــا العراقيــون منــذ زمـــن 

 .بعيد يف القرن العشرين
مفــردات مــا دفعــه العــراز مــن مثــن للدِّميقراطيَّــة الــل جلبهــا  حــادي عشــر

 قتصــــاديَّة لوالسِّياســــيَّة لوا جتماعيَّــــة األمريكيــــون هــــو نســــف البــــ  التَّحتيَّــــة  ا
ـن؛ مـن التَّخلـف الـذي ... لوالعلميَّة لوالتَّعليميَّة لواملاديَّة فرتاجع العراز ملـات السِّ

 .حيتاج اى زمن طويل  لوماا كب  َةَّتَّ يعود اى نقطة الصفر من جديد
مفــــردات مــــا دفعــــه العــــراز مــــن مثــــن هــــو النهــــب املـــــنظم  ثــــاوي عشــــر

موالــه لونرلواتــه  لوبعــد أن أشــرنا اى أبعــا   لــل ســابقا   نركــ  هنــا لوالعشــوائي أل
 .على النفل الذي   يعلم العراقيون شيلا  عن ابه من قبل قوات ا ةتالا

 هل دفع شعبَّ يف العامل لوعخ التاري  م ل هذا ال منأ
لو أنَّ العراقي؛ هـم الـذين دفعـوا بـلراد م لوسـعيهم ٰهـذا الـ من للحصـوا 

ا أكــــخ مــــن ا ريــــة علــــى ةــــريته م لودميقــــراطيتهم لكــــان مثنــــا  كبــــ ا  لوكبــــ ا  جــــدًّ
مياقراِطيَّة الل سيحصلون عليها بك   لولكـن ا ةـتالا  العـدلو  هـو الـذي . لوالدِّ

                                                 

: انظــر تفاصــيل ســرقة النــار العراقيَّــة يف الفصــل املخصــو  تــذا الغــر  يف هــذا الكتــاب اــت عنــوانـ   (07)
 .ت لوير التاري  باسم ا رية
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 ــرَّمهم ٰ ــذا الــ من البــاهض الــذي مل يــدفع نصــفه شــعب يف التــاري    بلرادتــه 
لـذي بـ  األمريكيـون دلولـتهم مر ما  من ا ةتالا  اللهم ا  اتنود ا مـر ا لو 

 .على ج  هم لودمائهم لوتار هم
 .ا ن هي عادة عند األمريكي؛

مياقراِطيَّةأ  لولكن بعد كلِّ هذا ال َّمن هل اققت الدِّ
انَّ الــــــــ َّمن  اتــــــــه يقــــــــوا انَّــــــــه   يوجــــــــد يف العــــــــراز أدىن أدىن ةــــــــدلود 

مياقراِطيَّـــــــــة  بـــــــــل الواقـــــــــع يقـــــــــوا انَّ مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن دميقراطيَّـــــــــ ة يف أيـــــــــام الدِّ
ــــق ( صــــدام حســــي الــــديكتاتور ) يفــــوز بــــأك ر مــــن ألــــف مــــرَّة مــــا هــــو متحقِّ

ـــــــــوم بعـــــــــد ا ةـــــــــتالا لوســـــــــنوات مـــــــــن مياقراِطيَّـــــــــة بعـــــــــد  منهـــــــــا الي ترســـــــــي  الدِّ
مياقراِطيَّـــــة يف العـــــراز ســـــؤاا . ا ةـــــتالا ـــــلنَّ الســـــؤاا عـــــن اقـــــق الدِّ ـــــذلل ف لول

جـــــد شـــــي  مــــــن  ـــــيبب  أمَّـــــا الغبـــــا  الـــــذي   ةـــــدلود لــــــه فهـــــو الـــــ عم أنـــــه يو 
مياقراِطيَّة يف العراز اليوم  .الدِّ

ــــــوم  ــــــْ؛َ الي ــــــل فــــــلنَّ املســــــؤلول؛ األمــــــريكي؛ يظلبــــــون ي عمــــــون بـَ مــــــع  ل
مياقراِطيَّــــــــة للعــــــــراقي؛ ــــــــم ةقَّقــــــــوا الدِّ كلمــــــــا عوتبــــــــت الو يــــــــات . لوالخــــــــر أَنَـّها

املتحـــــــــدة األمريكيـــــــــة علـــــــــى جرميتهـــــــــا بـــــــــاةتالا العـــــــــراز قـــــــــاا املســـــــــؤلولون 
مياقراِطيَّــــــة »: تلـــــف مســــــتويات املســـــؤلوليَّةاألمريكيـــــون علـــــى خم لقـــــد ةققنـــــا الدِّ

  لواملصـــــيبة  املضـــــحكة املبكيـــــة  أنَّ أك ـــــر مـــــا يظهـــــر هـــــذا التَّعبـــــ  «للعـــــراقي؛
 .عند ةدلوث انتخابات يف العراز

ةـــــــــدنت بعـــــــــض ا نتخابـــــــــات يف العـــــــــراز  لومل تكـــــــــن يف كـــــــــل مـــــــــرة 
يف انتخابــــــــــات  لوا ــــــــــا كانــــــــــت عصــــــــــابات تقــــــــــود النــــــــــاخب؛  لو  يشــــــــــارك 
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ــــات ا  أقــــل القليــــل مــــن العــــراقي؛  لومــــع  لــــل ي عمواــــا انتخابــــات  ا نتخاب
يف كـــــــلِّ مـــــــرة  لومـــــــع جوقتــــــــه  جـــــــورش تـــــــوش اللـــــــ يردميقراطيَّـــــــة  لويقـــــــوا 

مياقراِطيَّـــــــة للعــــــــراقي؛أ ااــــــــم ينتخبــــــــون »: بالتتـــــــا  أ  تــــــــرلون أننــــــــا ةققنــــــــا الدِّ
 .«لقد جرت انتخابات يف العراز... الن

لقــد جعلــت . جــورش تــوش اللــ يررك يــا كــم  ــن عــاج لون عــن شــك
مـن أجـل أن  صـدام حسـي لقـد كـانوا ينتحبـون أيـام . أهلنا يف العراز ينتخبون

مل يكونــوا يعرفــون ا نتخابــات أيــام ! يقومــوا با نتخابــات لولكــنَّهم مل يســتطيعوا
لومل يســـمعوا  ـــا  لولـــو  فضـــل جـــورج بـــوش الصـــغ  ملـــا عـــرف  صـــدام حســـي 

 !العراقيون ا نتخابات
لولـــــــــذلل هـــــــــم أســـــــــعد شـــــــــعوب األر  . العراقيـــــــــون اليـــــــــوم ينتخبـــــــــون

ـــــــــَّتَّ مـــــــــع كـــــــــوام   يســـــــــتطيعون ا ـــــــــرلوج اى  ـــــــــون  َة ـــــــــة ألاـــــــــم ينتخب قاطب
الشــــــار   َةــــــَّتَّ مــــــع كــــــون كــــــلِّ لواةــــــٍد مــــــنهم قــــــد فقــــــد نصــــــف عائلتــــــه  لو  
يســـــــتطيع أن يـــــــر  بعـــــــض أفـــــــراد عائلتـــــــه األةيـــــــا   َةـــــــَّتَّ كـــــــوهم مـــــــن  ـــــــ  

 ــــــ  دفٍ  بــــــالنِّفل الــــــذين ميلكــــــون منــــــه مــــــألو   لومــــــن  ــــــ  كهربــــــا   لومــــــن 
 ...أك ر  ا متتلل أي دلولة يف العامل

ـــــا  ألو لوجـــــل  ـــــل  لوبكـــــلِّ صـــــفاقة  لومـــــن   مـــــا خَّـــــل ألو ةي لومـــــع  ل
لقـــــد صـــــار العـــــراز دميقراطيًّـــــا  ان العـــــراقي؛ »: يقـــــوا املســـــؤلولون األمريكيـــــون

 .«ينتخبون
قــــــذف  منتظــــــر الزيــــــديالطريــــــف يف األمــــــر أنَّ باســــــال  عراقيًّــــــا ا ــــــه 

ثذائـــــه يف ال ِّيـــــارة ا تاميَّـــــة الـــــل قـــــام  ـــــا اى العـــــراز  جـــــورش تـــــوش اللـــــ ير
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لقــــد َعبـَّــــَر عــــن رأيــــه لوهــــذا : ليــــود  اجنــــازه الكبــــ  يف دمقرطتــــه  فقــــاا معلقــــا  
مياقراِطيَّة  .(01)من مثار الدِّ

ـَر  َةَّتَّ هذا ا ذا  الذي ه َّ العامل  لوكـان أكـخ اهانـٍة لـرئيٍس أمريكـيٍّ َعبـْ
  الو يـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة  أراد بـــــوش أن ميســـــخه بـــــأن وعلـــــه مثـــــرة تـــــاري

مياقراِطيَّة الل جلبها للعراقي؛  .الدِّ
مياقراِطيَّـــة الـــل جلبهـــا األمريكيـــون فقـــد كانـــت يف يـــوم  ـــا ألوَّا مثـــرات الدِّ أمَّ
ســقور بغــداد ا  اةــت َّ الك ــ لون يف مجيــع أ ــا  العــامل علــى الو يــات املتحــدة 

يَّــة  لواديــدا  علــى ايــيض األمريكــي الــذي   حيــرِّك ســاكنا   لويــرتك هــذا األمريك
فأجـاب لوزيـر الـدفا  األمريكـي ... الفلتان  لوالغو ا   لوالتَّسيبب  لوانعدام األمن

ليعلــــق علــــى هــــذه األةــــداث املأســــالوية املؤســــفة بابتســــامة  دووالــــد رامســــفيلد
ـــا ا ريَّـــة»: صـــفرلوايَّة ســـفيهة لويقـــوا ة هـــي أن تفعـــل مـــا تريـــد  لوأن ا ريـــ... ااَّ

 !!!.«...تسرز ما تريد  لوأن ختط  كما تريد
قد نظنب أنَّ األمـريكي؛ يؤمنـون فعـال  مبـا يقولـون  ألو يصـدقونه  لولكـنهم 

ريتشــارد يكــذبون  لويعرفــون أاــم يكــذبون  لولــذلل علَّــق اإلعالمــي األمريكــي 
تلــــل قلوبــــا  حمطَّمــــة اننــــا ننظــــر ِاَى العــــامل بســــخرية ألننــــا  »: بقولــــه درايفــــو 

 .«من ميتلل قلبا  حمبًّا   ينظر ِاَى الخر بسخرية أبدا  ... خالوية
لوجوقتهمـا يسـخرلون  تـوش ورامسـفليدأنَّ  ريتشـارد درايفـو لقـد آمـن 

 .جبراح العراقي؛ لومشاعرهم لو  يؤمنون مبا يقولون
                                                 

م قام الرئيس األمريكي جورج بوش ا بن 0229وم األةد الرابع عشر من شهر كانون األلوا عام يف يـ   (01)
ب يــارة خاطفــة ســرية اى بغــداد ليــود  ةياتــه الرئاســية فودعــه الصــحايف منتظــر ال يــدي با ــذا  ا  قذفــه 

 .بكلتا فرد  ةذائه يف ةادنة صارت تار ا  لوختاما   ياة بوش السياسية
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لـــل قـــادهم فعــال  اى الطَّريـــق ا  يرتــوش اللَّـــفهــل أدرك األمريكيـــون أنَّ 
مياقراِطيَّة على الطَّريقة العراقيَّةأ  ! علهم ميارسون الدِّ

 .ان أدركوا لوجب أن يتصرفوا
 .لوان مل يدركوا فلام يستحقون
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انَّ املضـــــــــــــحل املبكـــــــــــــي يف السياســـــــــــــة 
ــه  لو ــاه  ا ــا أيضــا    األمريكيــة  ــاه العــامل عامَّ
مســـــألة يبـــــدلو أنَـَّهـــــا جـــــ   مـــــن الرتكيبـــــة ا لقيَّـــــة 
. للعقليــة األمريكيــة لوليســت اكتســابا  لو  تصــنبعا

لوَلَعــلَّ أمجــل تشــبيه ينطبــق علــى هــذه ا ــاا هــو 
 .« يب منه لوفيه»: عنوان الفيلم العرا
ــيدة  آخــر صــرعات املضــحل املبكــي يف السِّياســة األمريكيَّــة تصــري  السَّ

 .م12/2/0221الناطقة باسم البيت األبيض يوم األربعا   داوا ترينو
ماْنذا أشهر ت يد السَّنة لواألخبار تتواتر من خمتلف األمكنة منبلة  عن نوايا 
ــة  بشــنِّ هَّــوم علــى ايــران بســبب نواياهــا النَّولويَـّـة   أمريكيَّــة خاصَّــة  لو ربيَّــة عامَّ

د أقطـاب حمـور الشَّـر ماْنـذا أةـداث مـا بـَْعـَد ا ـادي عشـر مـن أيلـوا لوعدِّها أة
 .الل   ت لوجه التَّاري  لوستغ ه أك ر

ت لوتـــــ ة التَّهديـــــد األمريكـــــي لوالغـــــرا إليـــــران مـــــا بـَـــــْ؛َ التَّصـــــاعد  تغـــــ َّ
لوالتَّخامد  لولِكنَّها مل تغادر خطـل التَّصـميم علـى شـنِّ ا ـرب علـى ايـران بـأيِّ 

طبــرز الــل كــان أعالهــا اتَّــوم العســكري لوأدناهــا العقوبــات  لوان طريقــة مــن ال
للَّت ِلالا العدلوان العسكري هي األك ر ختييما  فـوز  ا بـات ا ـوار الغـرا 
ــالح النَّـــولوي خاصَّــة  لوهــو صـــورة لواجهــة الصِّــرا  لولِكنَّـــها يف  اإليــراحم بشــأن السِّ

 .ةقيقة األمر أةد األلوجه لوليس الوةيد
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ــــران  أةــــد أهــــداف السياســــة األمريكيَّــــة  النـِّيَّــــة يف ــــى اي شــــنِّ ا ــــرب عل
ــــــة  علــــــى اإلطــــــالز  لوتصــــــرحيات املســــــؤلول؛  ــــــة  ليســــــت خافي يف الفــــــرتة الراهن
ــــَد يــــوم  َةــــَّتَّ كــــان آخرهــــا  األمــــريكي؛ لوةلفــــائهم الغــــربي؛ تتصــــاعد يومــــا  بـَْع

 تييــــــر كوشـــــــنيرالتَّصــــــرحيات امل ــــــ ة الــــــل أطلقهــــــا لوزيـــــــر ا ارجيــــــة الفرنســــــي 
ما أعلـــــن صـــــراةة أن ا ـــــرب قادمـــــة لوأنَّ علـــــى العـــــامل أن يســـــتعد تـــــذه عنـــــد

ـــــى العـــــامل أن يســـــتعد لألســـــوأ»: لوأيـــــاف. ا طـــــوة ـــــداب علـــــى أنَّ «عل   مبـــــا ي
ا يكون ةربا  كخ   .املسألة أك ر من خط ة  لوأن ما ينتظر العامل رامبَّ

ـــــــى العـــــــراز انفتحـــــــت  ـــــــا يـــــــدَّ ا ـــــــرب عل ـــــــان كانت ـــــــا اللت فرنســـــــا لوأملاني
ــــــــران  شــــــــهيتهما فقــــــــد تصــــــــاعد التنســــــــيق السياســــــــي تٰــــــــذه ا ــــــــرب يــــــــدَّ اي

لوالــــرئيس الفرنســــي  جــــورش تــــوش االتــــ لوالعســــكري بـَــــْ؛َ الــــرئيس األمريكــــي 
أك ــــــر  ــــــا كــــــان عليــــــه ا ــــــاا مــــــع الــــــرئيس الفرنســــــي  ويقــــــوالي ســــــاركوزي

ــــــــــاحم اى جــــــــــا  شــــــــــيرا الســــــــــابق  املويــــــــــوعات  ليتَّــــــــــالوز املويــــــــــو  اللبن
تييــــــر  عيد لوزيــــــر ا ارجيَّــــــة الفرنســــــي األخــــــر   لومــــــن ٰهــــــذا البــــــاب كــــــان تصــــــ

 .تَّة ا طاب لوالتَّهديد يدَّ ايران يف الفرتة األخ ة كوشنير
أمَّا أملانيا الل تبدلو َةَّتَّ الن مرتددة ةياا امللف اإليراحم فلنَّ هذا 
دبد يبدلو م يدا  من الليونة باملقارنة مع ما كان من موقفها من ا رب على  الرتَّ

ا   لولِكنَّها َةَّتَّ الن مل يصل اى متشددمن ايران يبدلو قف األملاحم املو ف. العراز
 .مستو  القبوا بشنِّ ا رب على  ايران

أمَّا مواقف الدبلوا األلورلوبية األخر  فهي هامشية اى ةدٍّ ما  لومع 
 . لل فمعظمها تقف مع الو يات املتحدة لاملة لومظلومة
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ة بامتيــــــــــاز  لوهـــــــــو أكــــــــــخ الكيـــــــــان الصـــــــــهيوحم رأس ا ربــــــــــة األمريكيـــــــــ
ا ريـــ؛ علــــى ا ــــرب يــــدَّ ايــــران  بــــل انَـّــها مل يفتــــأ يعلــــن بـَــــْ؛َ اليــــوم لوالخــــر 
ـــــة يف هـــــذه ا ـــــرب  لوأنَّـــــها علـــــى اســـــتعداد  انَّـــــها هـــــو الـــــذي ســـــيكون رأس ا رب
ــــأ الكيــــان الصــــهيوحم عــــن التحــــريض  لشــــنِّ ا ــــرب لوةــــده يــــدَّ ايــــران  لومل يفت

ــــْ؛َ اليــــو  م لوالخــــر ليســــهل انــــ  ز الغــــرب يف ا ــــرب لوا ســــتف از يــــد ايــــران بـَ
 .يدَّ ايران

ـــــــيالت السياســـــــية لالخـــــــرتاز ايـــــــوي الصـــــــهيوحم  ـــــــل انَّ بعـــــــض التحل ب
م  هبــــــت اى 0229لآلرايــــــي الســــــورية ليــــــل ا ــــــامس مــــــن أيلــــــوا ا ــــــا  

أنَّ املقصــــود  ــــذا ا ــــرز هــــو  ديــــد ايــــران  لورســــالة مباشــــرة اى ايــــران أك ــــر 
 .امن أن تكون رسالة اى سوري

ايـــــران  كـــــأيِّ دلولـــــة  ـــــ  عربيَّـــــة  َةـــــَّتَّ لولـــــو مل تكـــــن متتلـــــل أيَّ قـــــدرة 
علـــــى اتَّـــــوم ألو الـــــدفا   أعلنـــــت أنَـَّهـــــا تـــــرفض هـــــذه التهديـــــدات  لوأعلنـــــت 
أنَـَّهـــــا ســـــرتد بقـــــوة علـــــى اتَّـــــوم اإلســـــرائيلي  لوأنَّـــــها قـــــد نشـــــرت جمموعـــــة مـــــن 

 .ليالصواري  الل ستنطلق دفعة لواةد ردًّا على أيِّ هَّوم اسرائي
هذا الكالم منطقيب متاما   لواي  صري     قابل للتألويل  فوسائل 

انَّ ايران لن تقف : اإلعالم الغربية كلها مل تغ  الن  اإليراحم الذي قاا
مكتوفة األيدي أمام أيِّ عدلوان اسرائيلي  لوأنَـَّها سرتد على العدلوان 

ا هي الل  لومل جند لوسيلة اعالم لواةدة تقوا انَّ ايران. اإلسرائيلي قالت بأاَّ
 .ستشن ا رب على اسرائيل
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ـــــــل  لوهـــــــو ةـــــــقب  ـــــــه لو  خل ـــــــب في الكـــــــالم ا ن منطقـــــــي لوايـــــــ    عي
مـــــن الطبيعـــــي أن يكـــــون ردب املهـــــدد بشـــــنِّ عـــــدلوان عليـــــه أنَـّــــها . طبيعـــــي متامـــــا  

ـــــة  تقـــــوا  ـــــدلوا العربي ـــــة يف العـــــامل   ـــــ  ال ســـــيدافع عـــــن نفســـــه  لومل جنـــــد دلول
ــــــــا ستســــــــتقبل العــــــــدلوان باب ــــــــا ســــــــرتةب جبــــــــيض ا ةــــــــتالا ااَّ تســــــــامة  لوانَـَّه

  تقـــــوا  لـــــل ... لوتقـــــيم لـــــه لو ئـــــم الغـــــدا  لوالعشـــــا  علـــــى أنغـــــام املوســـــيقى
 .دلولة يف العامل َةَّتَّ لولو مل متتلل بندقية لواةدة

هذا الكالم أنار اإلدارة األمريكيَّة لواستف َّها  لوالغريب أنَّها استف ها لوأنار 
فخرجت . مويع التهديد لوالرد على عدلوانه  ضبها قبل الكيان الصهيوحم  اته
لتدين م 12/2/0221يوم األربعا   داوا تيرينوالناطقة باسم البيض األبيض 

ٰهذا الرَّدَّ اإليراحم على التهديد الصهيوحم لوتصفه بالصفاقة لوانعدام اللباقة 
 ...!لوا طأ

 ما ا يعج  للأ
ية األمريكية تقوم يعج بويوح   حيتاج اى الشرح لوالتفس  أنَّ العقل

على أنَّ من ةقها ا عتدا  على من تشا   لوأنَّ من لواجب من يتم ا عتدا  
عليه أن يستقبل العدلوان األمريكي لومعه الصهيوحم بالرتةيب لوالتصفيق 

 .لوالصَّف  ا بتهاجي
يعــــج أنَّــــها لــــيس مــــن ةــــقِّ أةــــد أن يــــدافع عــــن نفســــه يــــدَّ أي عــــدلواٍن 

ـــــات املتحـــــدة لوأن مـــــ. أمريكـــــي ألو صـــــهيوحم ن لواجـــــب أيِّ دلولـــــة اتلهـــــا الو ي
ــــة اتيــــة   وــــوز ردهــــا  ألو تعتــــدي عليهــــا أن تعــــد اةتالتــــا نعمــــة مــــن اهلل لوهب

 .ألو ا عرتا  عليها
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ٰهذه السبلوك ليس األلوا لو  الوةيد  أ  تريد الو يات املتحدة 
از على األمريكية املبَّلة أن تفر  على العامل ا قتنا  بأن لوجودها يف العر 

الرَّْ ِم من كلِّ امليسي الل جرها على الشعب العراقي هو النعمة اإلتيَّة 
 !املقدسةأ

َا هو عمار  أ  تريد أن تقنع العامل بأن اةتالتا العراز ليس اةتال   لوِا َّ
لوارير على الرَّْ ِم من كلِّ ما يظهر من دموية األمريكان لوتدم هم األخضر 

 !لواليابس يف العرازأ
أ  تريد اقناعنا بأنَّ العدلوان الصهيوحم على شعبنا هو نعمة  لوأن قتلهم 

 . أبنا نا لوآبا نا لواجب ةضاري مقدس
أ  تريد اقناعنا بأنَّ دفا  الفلسطيني؛ عن أنفسهم هو اإلرهابأ لوأن 

 دفا  اللبناني؛ عن أنفسهم هو اإلرهابأ
 ...عَّب عَّب عَّب
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ـــادر  122يف العـــدد  ةكيَّـــالرتب  ايـــدوليكجملـــة نشـــرت  الصَّ
ســيلفيان  م  لقـا   مـع الطيَّــار األمريكـي 0220/ 01/2بتـاري  

 (02)تومــان عليلــيأجــراه الصـحايف الرتبكـي  (09)كواوتـوجيريم 
لطَّيَّــار يف ا ــرب علــى العــراز  لوقــد قــام برتمجــة عــن  ربــة ٰهــذا ا

لوالـدبكتور  محمـد يوفـاٰهذا اللقـا  لواعـداده عـن الرتبكيَّـة الـدبكتور 
  لوسننشـر (22)جريـدة تشـرين السبـورية لونشراه يف اهلل تسام عبد

مجـــــة املـــــذكورة املنشـــــورة يف جملـــــة تشـــــرين بعـــــد  ٰهـــــذا اللقـــــا  بالرتَّ
لوهـو لـيس الشَّـاهد األمريكـي تصويب األخطـا  املطبعيـة فقـل  

بعـض ٰهـذه  الوةيد على العامل األمريكي اجملنـون لوقـد أشـرنا اى
 :لوفيما يلي ن  اللقا . الشَّواهد يف أننا  هذا الكتاب

   كيف هرتتم م  العراق؟ : أوَّال

عرفــــه قبــــل نالنــــة أكنــــت   منــــ اٍ  اى هبــــت فقــــد مل يكــــن  لــــل صــــعبا   
جنـودي  لوعنـدما يـأت ن مـع جمموعـة مـ ن اقتحمنـاهأسابيع  ةيل سبق لنـا أ
ـــ لــيهم لوكشـــفت تــم هـــويل انتــابج شـــعورَّ ا عـــاملوحم م هديد  لولكــنَّ بــا وف الشَّ

راري ة ِفــخطـيل لعمليَّـالتَّ خاصَّـة  يف  اي  لوسـاعدلوحم ك ــ ا  موا   الشَّـلوقـدَّ  بلطـفٍ 

                                                 

يف اييض األمريكي مهمتها  ةٍ خاصَّ  جمموعةٍ  يف ا  عضو  سيلفيان كوانتوج ميسيَّار األمريكي كان الطـ    09
العرا ا شرتاكي يف العراز  لوقد فرَّ من ا رب بعدما شاهد ما  يف ة ب البعل األعضا تصفية بعض 

 .شاهده  ا س لويه يف هذا اللقا 
 .يف يو سالفيا األمريكييار أجر  الصحايف تومان عليلي هذا اللقا  مع الطـ   02
ال النا  ـ عدد يوم  دمشقـ  تشرينجريدة : الدكتور بسام أبو عبد اهلللو  الدكتور حممد يوفا: ترمجة لواعدادـ   22

 .م0222كانون ال احم   7
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يو وســــالفيا  ةيــــل  اىبعــــد  لــــل لوصــــلت  َثاَّ . العــــراز اى دلولــــة جمــــالورة نمــــ
 .ادًّ ج استقبا   جيِّدا  هنا  استقبلت

   العراق؟  لماذا فررتم م  وحدتكم في: ثاويا  
لوأقـــف مـــع   آ ٍّ علـــى  ـــٍو ج أمـــارس القتـــل انَـّــ!! لقـــد شـــعرت بـــالقرف

   . دلون لوجه ةقمن امل رف الظَّ الطَّ 

ــ درك أج   لولكنَّــعظــيمَّ  ج أمريكــيب نَّــأشــعر ت أقبــل  هــاا اى العــراز  كن
 .فيه لو   مر وبٍ  مع لواَّ  ن األمريكيَّ أالن 

ـــا انَّ  ـــديًّ « 020»اينـــود األمـــريكي؛ ن عـــدد القتلـــى مـــ قيـــل لن بعـــد  اجن
معظـم اينـود ير بـون نَّ علـم بـأأ  لو اجنـديًّ « 0022»ار  لوايرةـى يَـّأا من األلوَّ 
  ايـافة فينـا اسـلبيًّ ا  حرا  لونظرة العراقي؛ الينـا تـأن  كان  رارة الصَّ ا   الفرار   يف

نتســا ا  اصــدقا   لوكنَّــمــن اينــود لواأل جديــدا   ا عــددا  ا خنســر يوميًّــلــذلل كنَّــ
    ن هناأ لوأين  نأ  ملا ا: ا  دائم

زعــــاج للمــــواطن؛  ربــــاك لواإلنســــبب اإلل لو نقــــتحم املنــــازا يف الليــــ اكنَّــــ
ات ةـد  عمليَّـاتوفيـت خـالا  ة الـلفلة العراقيَّ غيب عن  اكر  تلل الطِّ ت لو 

   . صيبت بهأعر الذي الذب ا قتحام بسبب ا وف لو 

ـــ نَّ اقـــدلومنا  ل قيـــل لنـــا يف أمريكـــا قبـــ يســـتقبلنا ســـوف  عب العراقـــيَّ الشَّ
 جنـَةـَّتَّ أات  ود للفتيـات العربيَّـلسبـن انوا لنـا عـن العيـو م اـدَّ ها نَـّ َةَّتَّ ابال هور  

  .نسيت ةبيبل يف أمريكا من جرا   لل

ــــــــذ ــــــــاس العســــــــكري ال ــــــــه نقــــــــيال  ي كــــــــان اللب ــــــــل  اهــــــــب لوك»نرتدي أن
ــــــت بــــــذلل ن اــــــلَّ أتســــــتطيع  ل  أنَّــــــَةــــــَّتَّ « القمــــــر اى   جلــــــدك ا ا ر ب
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ــــــ عــــــن ا الــــــة املعنويَّــــــة تعــــــخِّ ات العســــــكريَّ ذه البــــــ َّ لوٰهــــــ يلة لوعــــــن ا ــــــوف ة السَّ
ــــــــ ل قــــــــدام  لكنَّــــــــاأل ي ــــــــارب مــــــــواطن؛ عــــــــراقي؛ عــــــــاريت ديد  يف لوقــــــــالشَّ
 .عبتقرأ يف عيوام ا وف لوالرب   

ـأكنت  صـدقا  يف أمريكـا لوكـذلل ألو  ا لوةبيبـة  أمًّـ   أنَّ يف رار ر باسـتمفكِّ
هلـــه أبينمـــا العراقـــي يـــدافع عـــن ي رف املعتـــدل الطَـّــنـــا أم ِـّــألو   تـــؤ   العـــراقي؛

 .لولوطنه

وار  الشَّ  اي ل امللقاة يف َّتَّ لوةَ  العراقي؛ ى منظر القتل اا نشاهد يوميًّ كنَّ 
 ا  ارســـها يـــدَّ عـــذيب الـــل كنَّـــالتَّ ا عمـــاأث عـــن ن أاـــدَّ أ ك ـــ ا    لويصـــعب علـــيَّ 

 .سر  العراقي؛األ

ا لواتــوان  فمــ ال  كنَّــ اِّ ســ  بالــذب تشــعر األ ســاليب الــلاأل اســتخدمنا كــلَّ 
ســ   لــل استســالم األ ســ  لوالغايــة مــناأل يــدَّ  (G17) ســلوبأنســتخدم 
ا  اللونستخدم األ س ا يف رأس األقماشيًّ  ا نضع كيسا  عامل معنا  كنَّ لوقبوله التَّ 
رسف  يفة عظيم ة الل تسبب ا رلوز نتيَّة للحرارة املرتفعة لوجرلوةا  البالستيكيَّ 

ـنفسـنا لومل نـتمكَّ أعلـى  ةيانـا  أبنـا  لـل اليد  لقد جرَّ  ا  ـالاأل ل هـذهن مـن امب
 .ديد لوايرلوح العميقةالشَّ  ا كانت تسبب ا رلوز لوا لَّ اَّ الدقائق ا  

رت اى العـــــــــراز  ةضــــــــأأمريكـــــــــا لو   ــــــــالا يفذه األلقــــــــد صــــــــنعت ٰهـــــــــ
ــــــ« أمريكــــــا»بلــــــدي  لومبعــــــ  آخــــــر فــــــلنَّ  ل يــــــادة ب ســــــالياأل ق كــــــلَّ ذ لوتطبِّــــــتنفِّ

  لوقارنــــــــت  لــــــــل مــــــــع تعامــــــــل العــــــــراقي؛ مــــــــع هــــــــملوآ م ســــــــر تعــــــــذيب األ
ــــــكــــــانوا يقــــــدِّ  ا   ســــــر  األمــــــريكي؛األ نقــــــدم  اي تــــــم  بينمــــــا  ــــــن  مون الشَّ

  رلوفأســــوأ الظـبـــ شــــاةنات مفتوةــــة  لويف املــــا   لونقــــوم بــــنقلهم يفَةــــَّتَّ تــــم 
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ةـــــــاا  ننـــــــا  نقلهـــــــم يفلولويـــــــعهم يف أســـــــر  ر آ م هـــــــؤ   األميكنــــــل تصـــــــوب 
ــــ  وقطــــة معيَّ . رزلوةفــــر يف الطبــــحمــــدَّباٍت لوجــــود  ــــوحــــي  الوصــــول ال ا كنَّــــة  ن

ـــــ وبـــــول   تَّـــــا وبلـــــق وح  رض، وكنَّـــــاحنة علـــــ  األوقـــــوم تـــــرميهم مـــــ  الشَّ
 .عليهم

   . ك  ا  يفَّ  لوأنرت  نسانيةاشيا  كلها    أ ذههٰ 

مـــــن  نواعـــــا  ا أا كـــــان يتنـــــالو منَّـــــ كبـــــ َّ   عـــــددَّ ! نـــــا نســـــتخدم املخـــــدراتكل
ن مــن أصـــدقائي كــانوا يتعـــاطو % 12  ــولو «   ا شـــيضاوانــواملار »املخــدرات 

مــن  رَّ جنــدي أمريكــي فـَــ« 222»مــن  ك ــرأنَّ أاملخــدرات  لوةســب معلومــا  
عنـــدما  ة خاصَّــأنســى نظــرات املســلم؛ العــراقي؛ لنــا  أن ســتطيع أالعــراز  لو  

لوقــد كــان هـــذا   ــرف نـــومهم مــع زلوجــا م  كــانوا يــرلون اينــود األمــريكي؛ يف
   . جمرلوةة سودٍ ألو اى أاةساس من     ناسٍ أا اى حيوتم امَّ 

متســل  يــل   »: د مــ ال  يقــواا نــردِّ كنَّــب  ا نعــيض هــذه التَّــار عنــدما كنَّــ
 .«ترتكه النمر  لوا ا أمسكته  

ــلولــذلل كنَّــ . ن نــرتكهمأســيفعل العراقيــون بنــا بعــد ا مــا يف  ر دائمــا  ا نفكِّ
ون عنــــدما الفلســــطيني؛ حمقبــــن نــــا ار ــــف الن األو  صــــراةةٍ  أقــــوا لكــــم بكــــلِّ 

   . ةلون اى قنابل ةيَّ يتحوَّ 

   تركية، ما هو شعور ؟  ث ال  مجلةأوت تتحد: ثالثا  

ـــت القـــائي مـــع شخصـــيَّ  نَّ أر  أ  كـــم قريبـــونة  ألنَّ مـــن تركيـــا مســـألة مهمَّ
ـــذين تعلمـــت مـــنهم ا ضـــار جـــدًّ  ـــأمِّ ة ا مـــن العـــراقي؛ ال عيـــج كـــم هـــم  لورأيـــت ب

 .املسلمون منصفون



 ـ 111 ـ
 

مهد ا ضـارات لويف الوقـت الـذي جلـت فيـه ي املنطقة ه ذهبلدان هٰ  انَّ 
ة نسـانيَّ مـوحم اإلايحـيم لوعلَّ ا هرب من هـذهلها املساعدات ألأم   رها قدَّ ألدمِّ 

لواقعهـم  مـنن ر كان معظم جنودي يهربـو خطل للفراألوا ضارة  لوعندما كنت 
   . باللَّو  اى تنالوا الكحوا لوالبكا 

يجري في العراق وتي  ما جرى في هل يمك  التشبي  تـ ْي   ما : راتعا  
   فيتنام؟ 

  عـت لوقـرأت ألنجَّ  فيتنامكان يف  العراز أبشع  ا فيتنامأأأ الويع يف
مـن دت لوتأكَّـ. وةشـية يف العـرازاملظـامل الا ج عشـت شخصـيَّ   لولكنَّـفيتنامعن 
ــــأنَّــــها   نَّ اا   لوللــــل الــــذين يــــدافعون عــــن لوطــــنهم أمواجهــــة  اعب جــــدًّ مــــن الصَّ

فا  عــــن الــــوطن مشــــاعر الــــدِّ ن مــــ ن  لــــل آتٍ أا لويبــــدلو معنويــــا م عاليــــة جــــدًّ 
 .لواألهل

ــ أةيانــا ــ مَّ دَ نــا َخــعمــال  لوأنَّ ل نــا نعمــلوكأنَّ  رأفكِّ نــا يطان  لو  أتصــور أنَّ للشَّ
ورانيوم املوجـــــــود يتكـــــــون   لـــــــة بـــــــالأن ميكـــــــن  العدالـــــــة   العدالـــــــة  ألنَّ ل   ِّـــــــ
   . ةولويَّ الصواري  النَّ  يف

ـــــــ يف العـــــــراز   بـــــــة  طيِّ  نتلـــــــق معاملـــــــة  مل نـــــــا عـــــــا  بأنَّ خف ا دِّ لومـــــــن السب
ــــــ ــــــ د أنَّ لوهــــــذا مــــــا يؤكِّ ــــــ عوب ليســــــت يــــــدَّ الشب هــــــي ل عب األمريكــــــي  بــــــالشَّ

َـــــــا  لو ة  سياســـــــات ا كومـــــــات األمريكيَّـــــــ يـــــــدَّ   األشـــــــيا مـــــــن يقـــــــالوم  كـــــــلب رامبَّ
   . وااب نَّ ايلة هو انساالسَّ 

الـــــــــــذين ير بـــــــــــون با دمـــــــــــة يف ايـــــــــــيض ا لوأقـــــــــــوا تـــــــــــؤ   يف أمريكـــــــــــ
ة علـــــى اينســـــيَّ ا للحصـــــو  ألوة العـــــراز بســـــبب املكاســـــب املاديَّـــــ األمريكـــــي يف
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ــــــأســــــباب أاخــــــر   أة يَّــــــألألو ة األمريكيَّــــــ لو   بشــــــرفهم لوانســــــانيتهم  أرلوا ن يفكِّ
نســـــــاحم كــــــــي يســـــــتطيعوا ا دمــــــــة دلوا مــــــــن ايانـــــــب اإلن يتَّـــــــرَّ أعلـــــــيهم  نَّ أل

منهــــــا ختــــــرج  أنتســـــتطيع  مافيــــــا  ة منظمــــــنســـــخة ن جيشــــــنا هــــــو هنـــــاك  أل
 .اليهابعد دخولل 

ــــــارلوصــــــلتج  ــــــأنَّ  أخب ــــــ ب ــــــخَّ د عــــــائلل ق ــــــأت مــــــجِّ ت باب ي عَّــــــون   لوالشَّ
ـــــــــ   «شـــــــــقيق ا ـــــــــائن»غ  يف املدرســـــــــة  لويطلقـــــــــون عليـــــــــه لقـــــــــب أخــــــــي الصَّ

ــــــا لو  ترةــــــب بــــــاينود األمــــــريكي؛ الــــــذين  بعــــــض العــــــائالت   نَّ أ ــــــع أأةيان
ــــــــون ا يصــــــــلون اى أمريكــــــــ  األر بعــــــــد انتهــــــــا  خــــــــدمتهم يف العــــــــراز  لويقبل

ـــــ  نَّ متوتـــــوا ألأن  األفضـــــلكـــــان مـــــن م  المة  لويقولـــــون تـــــعرفانـــــا بعـــــود م بالسَّ
مــــع هــــذا اجملت ةا  لوانــــج اســــتغرب هنــــا انتهازيَّــــذا كــــان سيســــاعدنا ماديًّــــٰهــــ

 .لو با ه

لوا األاخـر  بعض الدب د استخدام جنو الو يات املتَّحدة األمريكيَّة االوا 
 :أساسي؛مت من العراز شيل؛   لوقد تعلَّ يا  لواق ا  درع

   . ةاألمريكيَّ  ة املصاحلسودالويَّ  :أوال  

 .أمريكيب  جشعر بالعار ألنَّ أج انَّ : ثاويا  
ـــــوم لســـــت فخـــــو  راةـــــة يـــــم  نعـــــم  نعـــــم بكـــــلِّ  ـــــأنجَّ الي    أمريكـــــيب را ب
لقـــــد  ضـــــبت يف املايـــــي  . منمهمـــــا كـــــان الـــــ َّ  مكـــــانٍ  ســـــأقوا  لـــــل يف كـــــلِّ 

ـــــدم لوكنـــــت أســـــأا نفســـــي   محمـــــد علـــــي كـــــديقـــــرأت ســـــ ة املالكـــــم ا عن
  لواعتختــــــــه فيتنــــــــاما دمــــــــة يف ض ن يــــــــرفأكــــــــي يمر آنــــــــذاك كيــــــــف ميكــــــــن أل

ــــا   ــــأنَّ أ الن   لولكــــجَّ خائن ــــى ةــــقٍّ   علــــيمحمــــد  درك ب قــــوا ين   لوكــــاكــــان عل
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ــــ»: ةــــد  فقــــرات مذكراتــــهايف  لــــو » ها   لوكــــان يقــــوا انَّــــ«ذه ليســــت ةــــراٰه
ــــــــــــا هــــــــــــب اى  ــــــــــــامســــــــــــيحارب مــــــــــــع ال ها فلنَّــــــــــــم فيتن ــــــــــــود  ي؛ يــــــــــــدَّ فيتن اين
العـــــــراقي؛ يـــــــد أمريكـــــــا  ع ســـــــأةارب مـــــــ:   لوأنـــــــا أقـــــــوا الن«األمـــــــريكي؛

 .م مي لون جانب ا قألاَّ 
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 صَدَرَللمُؤَلف
 

   ـ دار الفكـر الفسفـفـ ـ  ؛ رقبات  سياسبي السياسب  امرييييب أعاجيب
 .0228دمشق ـ 

    آفبا  الغييببي اتجغربباعق مالقيرببق؛ التبميي الغقاغيبب  مالغييببي القيرببق
 .م5002الفيي الفلسفق   درش    

   امرم الرغحدي بين اتسغقالل م اتسغقال  م الغيريم   ريغب  داي الفبغ
 .م3991  درش    

  داي امص ال  للطباع    درش ب      -( ي ش    ع) أَرييي الغَّاي مالبحاي
 .م3991

  درش ببب    - ببب  داي امَصبببال  للطباعببب  ( ش ببب عي)أَغبببا صبببدـ الليببب ل- 
 .م3992

  ب داي امصبال  للطباعب    درشب    ( شبعي)أغبا لسب  عب يل ال بمـ 
 .م3999

     م5002أغا مالزران خصيران   داي الفيي الفلسفق   درش. 

  امصببال  للطباعبب    درشبب     داي( شببعي)أغببا معيغبباي صببديقان
 .م5003

  درش  بب      -داي امصبب ال  للطباعبب   -( شبب عي ) أُغشببمدي امَحببزان
 .م3991

    3طاغ يباي أسببطميي السبالم؛ رصببيي السبالم العيبببق اـسبيا يلق :
داي الفيببي الفلسببفق   : 5ط . م3991ريغببب  داي الفببغ    درشبب    

 .م5003درش    الطبع  التاغي  

  داي   ب. م3991 (3ط)درش       -داي الت قاف   -عي الح ي اغ ياي الش
 .م5001( 5ط) -درش        الفيي الفلسفق 
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  اغ ياي دعامـ الحدات  ؛ الحدات  ضيميي غاييخيَّ  ت خياي سياسق- 
 .م3992 -درش   -التقاف   داي

    اغ ياي رزاعم العملرب ؛ ربيا ي فبق غماصبل الحضبايا  مصبياع ا
 .م5000    درش    اغحاد اليغا  العي

   م3991 -بديع اليسم   مزايي التقاف    درش. 

   الياقو  االشكوت و االشرت تويو ا  ال ال تو   ؛التعلوم  العويل تطوير

 .م7002ال لس   ا  مكق ا 

  ؛ المتيببا  الرغحببدي صببغع  ع الحضببايا أيلببمل مصببيا غفجيببيا
 .م5001قبل   داي إغاغا   درش    الحدث لغصغع الرسغ

     م5001غر يد فق علم الجرال   جارع  غشيين   الال ري. 

     الحداتب  ببين العقالغيب  مالالعقالغيب    داي الفيبي الفلسبفق   درشب
 .م3999

   م3991 -درش    -م . ن  -( رصص ) الدخيل على الرصلح. 

    داي امصبب ال   -دفبباع عببن الفلسببف  ؛ الفلسببف  تيتببيي أَم أُم  العلببمم
 .م3991للطباع    درش    

  داي امصببال  للطباعب    درشبب    ( خبماطي)شباايا علبى الجببدايان
 .م5001

     م5002عفيف الب غسق مالجرالي  العيبي    مزايي التقاف    درش. 

 رجغمن؛ الرضبحي الربيبق فبق السياسب  امرييييب    داي الفيبي  معال
 .م5002الفلسفق   درش    

   م5001  درش      داي ا لفيي الفلسفق  أعدا  أغفس مالعي. 

 اي امص ال  للطباعب  غحم غاييَّ  جديدي    د: علم الجرال الرعلمراغق
 . م3991  درش    

  درشب    -داي امصال  للطباع   –( رصص ) عماد رن دمن عمد- 
 . م5001

    داي امص ال  للطباع    درشب     -( رصص رصييي) غامل بط ال
 .م3991

  درش   ب    –داي طالس  –فلس  ف  الفن م الجرال عغد ابن خلدمن– 
 . م3991

 الغمحيببدل   مزايي التقافبب    درشبب     فلسببف  الفببن مالجرببال عغببد
 .م5001

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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     فلسببف  امخببال  عغببد الجبباحا   اغحبباد اليغببا  العببي    درشبب
 .م5002

   بب داي اماصببال  للطباعبب    ( رصببص رص بب ييي)فببق اغغابباي حربب قا 
 .م5002درش    

  داي امصال  للطباع   –( رصص رصييي جداا ) فيال معلب  حالمي- 
 .م5001 -درش   

   م3992فق فيي بديع اليسم   داي الفيي الفلسفق   درش    ريا ا. 

     م5003ريا ا  فق فيي عادل العما   داي الفيي الفلسفق   درش. 

     م5001رضايا الفيي العيبق الرعاصي   جارع  غشيين   الال ري. 

      ييببف سببغماجر أريييببا العببالم    داي السببالم للطبب باع    درش بب
 .م3995

  داي امصبب ال  للطباعبب    درش بب      -( ش   بب عي  )ت غعش بب قيغق
 .م3991

    لبغان مالرشيمع امريييق؛ ربيا ي فبق امزرب  اللبغاغيب  مغبداعياغ ا
 .م5002داي إغاغا   درش    

 زر  اللبغاغي  َبْيَن البداخل مالخبايـ   داي الفيبي لبغان َبْيَن حيبين؛ ام
 .م5001الفلسفق   درش    

     رخغبايا  رببن دايسببق الغبياث العيبببق   مزايي التقافبب    درشبب
 .م5001

     الربدخل إلبى عصبي الغ ضب  العيبيب    جارعب  غشبيين   الال ريب
 .م5001

 م5002جارع  غشيين   الال ري    اليبيـ     الر اه  اترغصادي. 

     م5001الر اه  الجرالي    جارع  غشيين   الال ري. 

  ب  مغيغشبميَّ  غيبميب غحبم سبلمي غيببمل عيببق جديبد   داي : رييافيليَّ
 .م3992الفيي الفلسفق   درش    

     م5003رن يسا ل أبق حيان الغمحيدل   مزايي التقاف    درش. 

   داي رببن يسببرم ال ببما ؛ ابباهيي السببير  فببق عببالرق الفيببي مامد  
 .م5002الفيي الفلسفق   درش    

   داي امصبببال   -( رصبببص رصبببييي جبببداا ) الربببم  ربببن دمن غعليببب
 .م3991للطباع    درش    

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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     الغابام اترغصبادل العبالرق الجديبد    ريغبب  داي الفغب     درشب
 . م3991

    الغاام اترغصادل العيبق؛ مارع مرشبيال  مرقغيحبا    داي إغاغبا
 .م5002درش    

     م3999غ اي  الفلسف    داي الفيي الفلسفق   درش. 

  داي  -رن يماد الفيي العيبق الرعاصي فبق سبمييا : هؤت  أَساغ غق
 .م3991 -درش     -التقاف  

  ( 5ط)رن يماد الفيي العيبق الرعاصي فق سمييا : هؤت  أَساغ غق
 .م5001 -درش   -داي الفيي الفلسفق  -

  م5002مصال  للطباع    درش    داي ا( خماطي)هرس ال مـ. 
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