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  مقدمةمقدمة

. فاألساطيؿ ُتحشػد الزمافالعدة لحربها الرابعة ػ واألكبر ػ في غضوف ما يزيد قمياًل عمى عقد مف  المتحدةتعد الواليات  ـ،اليو 
ُيعبػػب بواسػػطة االػػة ا عالميػػة األمريكيػػة التػػي ال تهػػدأ. هػػذخ الحػػرب  العػػاـفػػي ميػػاخ ال،مػػيق، والقواعػػد ُتجهػػز فػػي تركيػػا وقطػػر، والػػرأي 

مػػف قلبػػؿ الطبقػػات  تقػػدـالديمقراطيػػة. هػػي حػػرب مػػف أجػػؿ الػػ. ط والهيم.ػػة. وككػػؿ الحػػروب ا مبرياليػػة التػػي و  السػػمـليسػػت مػػف أجػػؿ 
 ااالؼ مف األبرياء. مئاتالحاكمة بوص ها رسالة أ،القية، فإف هذخ الحرب ستحصد أرواح 

أف تتوقػؼ. البػد مػػف  البػد ربمػا سػتراؽ عمػى أرض العػراؽ، والتػي ُأريقػػت عمػى أرض أفوا.سػتاف وأرض فمسػطيف، التػي الػدماء
ا مبرياليػة واالسػتوالؿ الرأسػمالي، ومػف تحطػيـ الػدائرة الشػريرة  الهيم.ػةإيقاؼ آلة الحرب الجه.مية. البد مف وضع العصا في عجمػة 

 والمذابح. وا فقارلموزو 

تقػدـ بدايػة الطريػؽ لمم،ػرج.  ةاألمريكيػالهادرة الم.اهضة لمحرب في البمداف األوروبية وفػي الواليػات المتحػدة  الجماهير حركة
ل.ػدف، إلػى فمور.سػا، إلػى واشػ.طف، ،ػرج مئػات ااالؼ مػف العمػاؿ والطػالب  فمػفهذخ الحركة تستطيع إيقاؼ الحػرب وفػرض السػمـ. 

 وال مسطي.ي. العراقيعف العمؿ م.دديف بم،ططات ا مبريالية ورافضيف ل،يار الحرب عمى الشعبيف  والعاطميفوالموظ يف 

السػػكوف الػػذي يسػػبؽ  ولك.ػػ لػػـ تولػػد فػػي مصػػر بعػػد. الزالػػت الجمػػاهير ػ تحػػت الديكتاتوريػػة الواشػػمة ػ سػػاك.ة.  ةالحركػػ هػػذخ
مػػًاًل عمػػى مػػا يمكػػف أف ت عمػػ  الجمػػاهير  0220وأبريػػؿ  0222العاصػػ ة. فقػػد أعطت.ػػا حركػػة التضػػامف مػػع اال.ت اضػػة فػػي أكتػػوبر 

 اؿ تصاعد .ذر الحرب ضد العراؽ.ػ بؿ ستكررخ ػ في ح تكررخالمصرية. وهي قادرة عمى أف 

 الرمػػػاد،الحػػػرب لػػػيس إال مقدمػػػة. فال.ػػػار ترقػػػد تحػػػت و وا مبرياليػػػة الصػػػهيو.ية المصػػػري، والعربػػػي، ضػػػد  الجمػػػاهيري ال.ضػػػاؿ
 ضد الظمـ واالستبداد في الدا،ؿ.  الحركةتولد يمكف أف وبرميؿ البارود أوشؾ عمى اال. جار. ومف قمب الس،ط عمى ا مبريالية، 

بال.ضػػاؿ الجمػػاهيري ضػػد  والتحامهػػاالرئيسػػية لمتوييػػر ػ الطبقػػة العاممػػة م.تجػػة و،القػػة الًػػروة ػ ،ػػارج المعركػػة.  القػػوة الػػتالز 
مف شروط المعادلة. سوؼ يم.ح الحركػة قػوة غيػر مسػبوقة، ويضػعها عمػى  يويرالرأسمالي، سوؼ  االضطهاد ا مبريالي واالستوالؿ

كا.ػت جػزءًا رئيسػيًا ػ وقياديػًا ػ  المصػريةـ مف قراءة التػاري،، يمك..ػا أف .تبكػد أف الطبقػة العاممػة الشامؿ. وبالحك الجذريمحؾ التويير 
.ضػػاؿ الجمػػاهير المصػػرية فػػي كػػؿ الم.عط ػػات  وق ػػت فػػي مقدمػػةالطبقػػة  هػػذخ. واالسػػتوالؿ فػػي الحركػػة ضػػد االسػػتعمار وا مبرياليػػة

 ف تكرار .ضاالتها المجيدة.لمتاري، الحديث، وال يوجد أبدًا ما يم.عها م األساسية

الم.اضميف، وفػي القمػب مػ.هـ الم.اضػميف االشػتراكييف، ب.اء حركة واسعة ضد الحرب ا مبريالية هو واجب كؿ  في المساهمة
 . ػ أف توقػؼ الحػرب،  الع ػويالحركػة يمك.هػا ػ إذا مػا التحمػت بالحركػة العالميػة وا.صػهرت فػي .ضػاؿ الجمػاهير  هػذخفي مصر اليـو

أ.ػ  يطػرح الموقػؼ االشػتراكي الًػوري مػف الحػرب القادمػة عمػى  عػفف مرحمة جديدة في الصراع الطبقي. وهذا الكراس، عدا وأف تدش
مػع اا،ػريف  لمعمػؿوال عاليػات المسػتعدة، بكػؿ ا. تػاح، السياسية ااف وفورًا ػ في ب.اء حركة تضـ كؿ القوى  ػالعراؽ، يعد دعوة لمبدء 

 لواحد في القرف الحادي والعشروف. ضد همجية إمبريالية القطب ا

  العراق مه الحلُف إلً العدوالعراق مه الحلُف إلً العدو
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مًػػي فػػي م.طقػة ال،مػػيق م.بػع ًُ  مصػالحهاكطريػؽ لتعزيػػز بعػػض األ.ظمػة ا قميميػػة لعقػود، عممػت الواليػػات المت حػدة عمػػي دعػـ 
العربيػة والمممكة  ل ات بيف تركياتشكيؿ التحا ، با ضافة إلى اعتمادها عمى. ط العالـ. واعتمدت في هذا عمى إسرائيؿ بشكؿ رئيسي

يراف )الشاخ(.  الواليات المت حدة هذخ األزمػة وقد عالجت أد،ؿ السياسة األمريكية في أزمة.  9191إسقاط الشاخ في ولكف السعودية وا 
مػا  "ـ حسػيفصػدا"وجدت في .ظػاـ و قدرت  العسكرية عمي التد،ؿ. مف ي عمي ، وتزيد .بالبحث عف ال.ظاـ  إقميمي آ،ر لتدعم ، وتً

 تبحث ع. .

 حميف اإلمبرياليةصدام 
بػػاعوا  ،واالتحػػاد السػػوفيتي ،هػػاؤ . الواليػػات المت حػػدة وحم ا9192ضػػد  إيػػراف فػػي  ا يرا.يػػة، شػػف  العػػراؽ حربػػاً  9191بعػػد ًػػورة 

ف قتيػػؿ. وع.ػػدما والتػػي قػػدرت ،سػائرها فػػي األرواح ب.حػػو مميػو  ،األسػمحة لكػػال الجػػا.بيف فػي هػػذخ الحػػرب التػي اسػػتمرت ًمػػا.ي سػ.وات
، ا.تقمػػت الواليػػات المت حػػدة بشػػكؿ 9199 عػػاـ بػػدأت الك ػػة تميػػؿ .حػػو إيػػراف بعػػد سػػيطرتها عمػػى شػػب  جزيػػرة ال ػػاو االسػػتراتيجية بدايػػة

.ريد أي  في الكو.جرس: "بي.ما .حف ال "ريتشارد آرميتاج"قاؿ مساعد وزير الدفاع األمريكي  ،حاسـ .حو دعـ العراؽ. في ذلؾ الوقت
 الدش ".جإلى ب. الموربهـز ألف هذا سيؤد ي إلى عدـ االستقرار مف في هذخ الحرب، .حف ال .ستطيع رؤية العراؽ يُ  م.تصر

فػي الطػائرات والمروحيػات المدفوعػة با ضػافة إلػى ماليػيف الػدوالرات فالػدعـ األمريكػي لمعػراؽ إلػي ذروتػ . وعمى ذلؾ وصػؿ 
ست،باراتية عف مواقع الجيش ا يرا.ي. اببيا.ات  ،واكس"آمف طائراتها لممراقبة " ،عميا العراقيةت الواليات المت حدة القيادة الالحديًة، مد  

م.ػذ حػرب فيت.ػاـ، مػف .وعهػا وكا.ػت هػذخ العمميػة هػي األكبػر  ،البحري في ال،مػيق هاوأكًر مف ذلؾ، حشدت الواليات المت حدة أسطول
كا.ػػت مجػػرد ذريعػػة لمهاجمػػة البحريػػة ا يرا.يػػة. وسػػاعدت الواليػػات  تمػػؾولكػػف  .تحػػت زعػػـ "حمايػػة حريػػة المالحػػة فػػي ال،مػػيق"وذلػػؾ 

 مها، بي.ما م.عت وصوؿ هذخ األسمحة إلي إيراف.اكيميائية واست،دالتص.يع األسمحة  عمىالمتحدة العراؽ 

ة الهيم.ػة امػف معػادلموجة عارمػة  إعال.اً  ،في جا.ب م.ها عمى األقؿ ،حيث كا.ت الًورة ا يرا.ية تمامًا. كاف كؿ هذا م هوماً 
 .مصػػالحها فػػي الم.طقػػة ككػػؿ مهػػددة بػػذلؾ هػػذخ الموجػػة، ارتج ػػت الواليػػات المتحػػدة مػػف إمكا.يػػة ا.تشػػار . وقػػداألمريكيػػة فػػي الم.طقػػة

ارتعػدت  .كػؿ األ.ظمػة العربيػة المواليػة لهػا والمتحال ػة معهػا أيضػاً  ، بػؿ ارتج ػت معهػاوحدهالـ ترتجؼ لواليات المتحدة والحقيقة أف ا
لمواجهتهػا بمسػاعدة الواليػات  "صػداـ حسػيف"فرحبت بتصػدي  ،الًورة التي كاف مف المكف أف تهدد عروشها تبًيراتمف مؾ األ.ظمة ت

 األوروبييف. ءحم االالمتحدة و 

 .اسػػتقباؿ ال ػػاتحيف "صػػداـ حسػػيف"اسػػتقبمت األ.ظمػػة العربيػػة  ،ا يرا.يػػة فػػي أوا،ػػر الًما.ي.ػػات-وع.ػػدما ا.تهػػت الحػػرب العراقيػػة
لػـ  .البطؿ حامي الديار وقاهر األعداء الذي اسػتطاع وقػؼ الزحػؼ ا يرا.ػي عمػي األمػة العربيػة "صداـ"وتحدًت أبواؽ دعايتها عف 

بؿ كا.ػت  .الذي يحكـ شعب  با رهاب ليكمـ األفواخ المعارضة لحكم  البويض "صداـ حسيف"عف الديكتاتور آ.ذاؾ يكف أحد يتحدث 
 "صػػداـ حسػػيف"عمػػي تعزيػػز مكا.ػػة  أمريكػػاعممػػت ل.هايػػة الحػػرب المػػاؿ والتهميػػؿ. و،ػػالؿ العػػاميف التػػالييف الواليػػات المتحػػدة تسػػا.دخ ب

 االقتصادية.و ت .ظام  بشكؿ س،ي باألسمحة والمعو.ة التق.ية كالرجؿ القوي األمريكي الجديد في ال،ميق. ومد  

ؽ فػػي افػػي شػػماؿ العػػر  "بجػػةمح"ى األكػػراد فػػي بهجػػـو وحشػػي باألسػػمحة الكيماويػػة عمػػ "صػػداـ حسػػيف"وحتػػى ع.ػػدما قػػاـ .ظػػاـ 
صػػابة  5مصػػرع إلػػى  ىأد ، ممػػا9199مػػارس  بعػػد  الواليػػات المتحػػدة عمػػي هػػذخ المذبحػػة. تصػػمت ،آالؼ آ،ػػريف 92آالؼ كػػردي وا 
 وقػاؿ ،فػي واشػ.طف ،لمشػؤوف ال،ارجيػةالعراقػي ، وزير الدولػة "سعدوف حم ادي"مع  "جورج شولتز"ببياـ التقى وزير ال،ارجية المذبحة 
عارضػت إدارة بعػد ذلػؾ ". و جػداً  اً صػعب هػذا تجعػؿ [مذبحػة حمبجػة]عالقػة جيػدة معكػـ، لكػف  هػذخ الواقعػة  ل.ػاكػوف ت".ريد أف  لأل،ير

. وبعػػد شػػهريف مػػف وقػػوع "شػػبف دا،مػػي"ريجػػاف وحم ائهػػا الوػػربييف إدا.ػػة ال.ظػػاـ العراقػػي وفػػرض العقوبػػات عميػػ  بحجػػة أف مػػا حػػدث 
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كمػا قػاـ حم ػاء الواليػات المتحػدة  !يػةئاي" األمريكيػة لب.ػاء مصػ.ع بهػدؼ إ.تػاج أسػمحة كيمبيكتيػؿمػع شػركة " داً ع العػراؽ عقػمذبحة وق ػال
 اا،ريف، مًؿ بريطا.يا وفر.سا، بتسميح .ظاـ صداـ بكافة أ.واع األسمحة. 

كيميائيػػة ضػػد  األكػػػراد   اسػػتعمؿ أسػػمحة .ػػػببو بب.ػػ  دكتػػاتور وحشػػي يهػػاجـ شػػعب ،  ػػػػ "صػػداـ"اتهامػػات األمػػريكييف اليػػـو ضػػد  
الواليػات المتحػدة وحم ائهػا  هػي أفكا.ػت معروفػة فػي الًما.ي.ػات. ولكػف الحقيقػة  ػأسمحة دمػار شػامؿ  يستحوذ عمى  .وا يرا.ييف، وبب

ؿ تواضوا عف كؿ سياسات  الدموية ضد الشعب ا يرا.ي وضد األكراد في الشماتمؾ، و  ب.اء ترسا.ت  عمى "صداـ"األوروبييف ساعدوا 
يؽ معهـ وا.صياع    .لمطالبهـبسبب تحال   الًو

 محربلالعّد التنازلي 

مف حميؼ إلي عػدو ع.ػدما حػاوؿ اسػتوالؿ قوتػ  العسػكرية المتضػ،مة ليػت،مص مػف أزمتػ  االقتصػادية  "صداـ حسيف"تحوؿ 
 9112أغسػطس عػاـ  0لكويػت فػي قاـ باحتالؿ افقد  .ا فالس عمى ش ابعد أف تركت  حرب  العبًية ضد إيراف  ،والسياسية الطاح.ة

. ولكػػف حسػػابات صػػداـ مػػع قوتػػ  العسػػكرية الجديػػدة بيػػتحكـ فػػي أسػػعار البتػػروؿ بمػػا يت.اسػػكػػي و  ،أكبػػر فػػي الم.طقػػة كػػي يمعػػب دوراً 
ببف يتحكـ فػي ل   ما كا.ت لتسمح ، التي كا.ت تعيش بدايات .صرها عمى المعسكر الشرقي،حسيف كا.ت ،اطئة. فالواليات المتحدة

 بف يهدد استقرار حم ائها مف أمراء ال. ط.بوال  ،م.طقة  .تاج ال. ط في العالـأهـ 

أف تحشػد  ،ومف بي.هـ السعودية ومصر وسوريا والكويت ا،استطاعت الواليات المتحدة بمعاو.ة حم ائه ،أياـ قميمةغضوف في 
سػتعداد لمحػرب، كػاف أكًػر االأً.ػاء و  طا.يػا وفر.سػا.شاركت في  قوات مف الجػيش المصػري إلػي جا.ػب بري ،لتدمير العراؽ جراراً  جيشاً 
.  هػو الوصػوؿ إلػي حػؿ  ت اوضػي قػد يسػمح لمعػراؽ باال.سػحاب مػف الكويػت ويح ػظ لصػداـ مػاء وجهػ الواليػات المتحػدة ي،يؼ شيء
زيد مف الهيم.ة عمي فرض ممف ًـ و  ،أعدت آلتها العسكرية الهمجية لتدمير العراؽكا.ت قد ببساطة ألف ا مبريالية األمريكية وذلؾ 

 م.طقة الشرؽ األوسط. 

 عاصفة الصحراء: حرب تدمير العراق  
 وبربريػاً  شػامالً  كاف قصػ اً  ،يوماً  20، واستمر لمدة 9119ي.اير 91القصؼ الجوي األمريكي والبريطا.ي لبوداد الذي بدأ في 

"الت.كيػؿ الكاتػب البريطػا.ي فػي كتابػ   يشػير "جيػؼ سػايمو.ز" !أو باألحرى التاري، الالإ.سا.يػ ل  مًيؿ في التاري، ا .سا.ي  لـ يسبؽ
، وهو مػا يسػاوي  122"تمقى ،الؿ حرب ال،ميق الًا.ية إلى أف العراؽ بالعراؽ" مػف اليورا.يػـو الم.ضػب  ط.ػاً  052ألؼ قذي ة يورا.يـو

لؼ طف مف الق.ابؿ، وهو مػا أ 99ألؼ صاروخ و 52ص ت الم.طقة بحوالي ألؼ قذي ة دبابات، وقُ  92هي فقط م،م ات القصؼ، و
ازاكي اليابا.يتاف بعد قصػ هما بالق.ابػؿ ال.وويػة األميركيػة جيعادؿ سبعة أضعاؼ القوة التدميرية التي تعرضت لها مدي.تا هيروشيما و.ا

 . في .هاية الحرب العالمية الًا.ية"

ألػػؼ  922ألػػؼ و 022مػػا بػػيف  ألػػؼ عراقػػي وجػػرح 022ألػػؼ و 922أسػػ ر هػػذا الهجػػـو  الجػػوي البربػػري عػػف قتػػؿ مػػا بػػيف 
مػػف محطػػات اتصػػاالت، وكهربػػاء، ومصػػا.ع، ومعامػػؿ، وم.شػػ ت  ،آ،ػػريف. واسػػتهدؼ بتعمػػد تػػدمير الب.يػػة األساسػػية المد.يػػة لمعػػراؽ

حتى المالجئ التي احتمت فيها الجماهير  ػ .ازؿمممياخ، و ل. طية، وم،ازف لمحبوب، ومواد تموي.ية، وأسواؽ مركزية، ومحطات ض، 
فقػد قصػ ت الواليػات  ز عمى مدى سػتة أسػابيع.ية لـ تكف مالذًا آم.ًا لهـ أماـ القصؼ الصارو،ي البري والجوي والبحري المرك  العراق

 مػػػد.ي، وأصػػػابت أكًػػػر مػػػف  222 ، وقتمػػػت أكًػػػر مػػػفالعامريػػػة ممجػػػب (9119 فبرايػػػر 90فػػػي )الجويػػػة  هػػػاغارات إحػػػدىالمت حػػػدة فػػػي 
   !واألط اؿ، بحجة أف هذا الموقع كاف غطاء لقاعدة عسكرية متقدمة لمجيش العراقيالعديد م.هـ مف ال.ساء  ،آ،ريف 9.522
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عمػي الػرغـ ؾ ذلػ واصمت الواليات المتحدة حربها البرية ضد الجيش العراقي. ،ورغـ كؿ هذا الدمار مف جراء القصؼ الجوي
عال.   ،ؼ صداـ بالهزيمة قبؿ أف تبدأ هذخ الحربامف اعتر  مػـ المتحػدة التػي تػدعو إلػى ا.سػحاب الجػيش العراقػي قػرارات األل قبولػ وا 

الػذي مػازاؿ "وأعمف أف الحرب لف تتوقؼ إال بسقوط ال.ظاـ العراقػي وا طاحػة بصػداـ  ،عرض صداـاألب رفض بوش  .مف الكويت
دت وصػع   ،ياستمرت الواليػات المتحػدة فػي همجيتهػا ضػد جمػاهير الشػعب العراقػمف ًـ . و "عمي جيرا.  ويضطهد شعب  يشكؿ ،طراً 
 22وفػػي السػػاعات الػػػ. بحجػػة أف القيػػادة العسػػكرية العراقيػػة تػػ.ظـ "قتػػاؿ التراجػػع"الم.سػػحبيف الج.ػػود العػػراقييف  ىعمػػالوحشػػية هجماتهػػا 

دت القوات األمريكيػة والبريطا.يػة هجومهػا المسػتمر ضػد  فبراير، صع   09قبؿ أف يعمف بوش وقؼ إطالؽ ال.ار في و األ،يرة لمحرب، 
هـ أحيػػاء ع.ػػدما حػػاولوا تبالق.ابػػؿ وأحػػرق مػػ.هـالؼ اا. وقصػػ ت الطػػائرات الحربيػػة األمريكيػػة والبريطا.يػػة المتػػراجعيف راقييفالج.ػػود العػػ
كما است،دمت القوات األمريكية جرافات مقطورة بالدبابات لقتػؿ ودفػف آالؼ مػف الج.ػود العػراقييف أحيػاء  .مف جحيـ القصؼ الهروب

 ع.دما حاولوا االستسالـ.  

لتعبيػر رئػيس البعًػة التػي ا.تػدبتها األمػػـ  وفقػاً  ،العػراؽ "إلػي مػا قبػؿ العصػر الصػ.اعي" تعػادأذخ الحػرب األمريكيػة البشػعة هػ
جػػيمس " األسػػبؽألػػـ يقػػؿ وزيػػر ال،ارجيػػة األميركػػي حقػػًا، ًػػار الحػػرب فػػي العػػراؽ. آالمتحػػدة بعػػد حػػرب ال،مػػيق مباشػػرة لالطػػالع عمػػي 

 ؟     .عيد العراؽ إلى العصور الوسطى""إ..ا سقبؿ بداية الحرب:  "بيكر

 بعد العاصفة

هػذا األ،يػر لػذلؾ وقػؼ  ."بػوش األب".صػر  عػفهمجية الحرب األمريكية عمى جمػاهير شػعب العػراؽ أزالػت بعػض الممعػاف 
السػػالـ "ػووعػػد العػػالـ بػػ .م.ظػػاـ العػػالمي الجديػػد"لعاصػػ ة الصػػحراء سػػتكوف فاتحػػة "أف  يعمفلػػعمػػي جًػػث مئػػات ااالؼ مػػف الضػػحايا 

عمي بربريػة ال.ظػاـ الػذي يسػمو.  بالػػ"عالمي" كاف شاهدًا لكف ما حدث بعد ذلؾ  ."والر،اء والديمقراطية وحؽ تقرير المصير لمشعوب
فػي كػؿ أ.حػاء واستعباد الشػعوب هو ازدياد معدالت القهر واالستوالؿ  ،ومازاؿ، كاف هذا ال.ظاـ الشيء الجديد الوحيد في .والػ"جديد"

 بشكؿ ،اص في م.طقة الشرؽ األوسط.و  ،العالـ

، إال أف ذلػؾ مػف الكويػت "صػداـ حسػيف"ورغـ إعالف الواليات المتحدة أ.ها ستسحب جيوشها مف م.طقة ال،ميق بمجػرد طػرد 
ضػػد  واقتصػػادياً  جويػػاً  وفرضػػت حظػػراً  ،فػػي تعزيػػز هيم.تهػػا فػػي الم.طقػػةلػػـ يحػػدث. بػػؿ أف ا مبرياليػػة األمريكيػػة بػػدأت بعػػد الحػػرب 

وم.ػذ ذلػؾ اليػـو تعتبػر الواليػات  .لمعراؽالمتبقية مت تيش عف أسمحة الدمار الشامؿ لتدمير القدرات العسكرية لًـ اتبعت  بمج.ة  ،ؽالعرا
لػ  . سػػ   ؿكػؿ مػف تسػو  إرهابػًا لسػتعراض القػوة الو  ،،صػبا لتجريػب أسػمحتها ال تاكػة  بػادة شػعب العػراؽ المتحػدة أرض العػراؽ مجػاالً 

 ة األمريكية.ال،روج عمي السيطر 

. وبالطبع فقػد افتتحػت، ال اسدة والمستبدة إلي الحكـ عمي أس.ة الحراب األمريكية "الصباح"عادت عائمة فقد في الكويت، أما 
اعتقمػت أجهػزة األمػف  .بعػد اتهػامهـ بػب.هـ كػا.وا مػواليف لمعػراؽ ، وذلػؾمف ا رهاب ضد  العماؿ ال مسػطي.ييف جديداً  عهداً مع عودتها، 

 ألؼ عامؿ فمسطي.ي آ،ريف. 222وقامت بإعداـ المئات بسرعة، كما طردت أكًر مف  ،ة ااالؼ م.هـالكويتي

تد،مت الواليات  9119مارس  أوا،ر ي فمف .احية أ،رى، لـ تكف .هاية الحرب هي .هاية المعا.اة بال.سبة لمشعب العراقي. 
ف و ف العػاديو الج.ػود العراقيػإذ بػدأ عػد أسػابيع مػف ا.تهػاء الحػرب. مف السقوط عمػي يػد ا.ت اضػة شػعبية ب "صداـ"المتحدة لحماية .ظاـ 

صػداـ "صب جاـ غضبهـ عمى كؿ  رموز .ظاـ في  ب(بالدرجة األولي مف شيعة الج.و )الذيف عادوا مف الجبهة إلي مد.هـ األصمية 
ا.ت اضػػة مسػػمحة فػػي ت.ظػػيـ بوفػػي . ػػس الوقػػت قػػاـ األكػػراد فػػي الشػػماؿ  فػػي ا.ت اضػػة جماهيريػػة حاشػػدة فػػي ج.ػػوب العػػراؽ. "حسػػيف

ك.ػػػات الجػػػيش والسػػػجوف. واقتحمػػػت الحشػػػود  "كردسػػػتاف" العػػػراؽ. واسػػػتولى عراقيػػػوف عػػػاديوف عمػػػي العديػػػد مػػػف مػػػديريات الشػػػرطة ًو
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 طػالؽ سػػراح السػػج.اء السياسػييف الػػذيف لػـ يشػػهدوا ضػوء الشػػمس م.ػػذ  ،الهائمػػة الز.زا.ػات وغػػرؼ التعػذيب تحػػت األرضالجماهيريػة 
وأعدمت جموع الجماهير العراقيػة  .مف أسبوعيف سيطرت اال.ت اضة الشعبية عمى م.اطؽ ببكممها في الج.وب والشماؿ وألكًر. عقود

ا دارة  ػ.ظػاـ عمػى حافػة السػقوط، لػوال حصػول  عمػى يػد  المسػاعدة مػف مصػدر غيػر متوقػع الوأصػبح  .عم.ػاً  "صداـ"مسئولي حكومة 
   !األمريكية

جا.ػب حكومػة إلػى  وق ػت القػوات أمريكيػة عمميػاً و ريكيوف مقابمة ممًمػي اال.ت اضػة الشػعبية. رفض المسؤولوف العسكريوف األم
فع.ػػدما  .ؿ مػػف مهمتػػ  فػػي القمػػع الػػدموي لال.ت اضػػة الشػػعبيةشػػروط ات اقيػػة وقػػؼ إطػػالؽ ال.ػػار لتسػػه   تركتػػ  ي.تهػػؾ رسػػمياً ف ."صػػداـ"

بعػد أف ، ؽاال اريف مف القمع في الم.اطؽ الشػمالية والج.وبيػة لمعػر  بالق.ابؿ الحارقة مئات ااالؼ مف العراقييف "صداـ"هاجمت قوات 
  .لعراقييفاقامت الطائرات أمريكية بدوريات محدودة في مستوى طيراف عاؿ لتت رج عمي مذابح  ،.ظاـ السيطرة عميهاالأعاد 

  ع.ػػػدما دمػػػرت القػػػوات يك ػػػى أف .عػػػرؼ أ.ػػػ ،ضػػػد هػػػذخ اال.ت اضػػػة "صػػػداـ"حجػػػـ التواطػػػؤ األمريكػػػي فػػػي مػػػذابح  ولمتبكػػػد مػػػف
ؿ دقيقػة. ولكػف فػي كػبمعدؿ طمعػة  ،ألؼ طمعة 92عمى  إلى ما يزيدعات قواتها الجوية مط وصؿ عدداألمريكية والبريطا.ية العراؽ، 

القػػوات األمريكيػػة  "، قامػػتصػػداـ"تحػػت القصػػؼ المكًػػؼ والػػدموي مػػف قبػػؿ قػػوات و األسػػبوع األوؿ مػػف عػػذاب األكػػراد فػػي الجبػػاؿ، 
جمػاهير الشػعب. وأسػ ر ضػد مذابحػ   تمػاـ  ، لتعطي ال رصة لم.ظػاـ العراقػيؿعاطيراف مستوى مف عات فقط مط 92بػ  والبريطا.ية

 لال.ت اضة الشعبية عف موت آالؼ العراقييف وفرار مئات ااالؼ اا،ريف م.هـ إلي إيراف. "صداـ"سحؽ 

بػػوش األب" هػػي "؟ أليسػػت إدارة 9119ا.ت اضػػة مػػارس فػػي قمػػع  "ـاصػػد"الواليػػات المتحػػدة مػػع  تواطػػبتوالسػػؤاؿ ااف: لمػػاذا 
ا جابػػة هػػي أف عمػػي جيرا.ػػ ؟  اً الػػذي يقمػػع شػػعب  ويمًػػؿ ،طػػر  "صػػداـ حسػػيف". سػػها التػػي تحػػدًت عػػف ضػػرورة إسػػقاط الػػديكتاتور 

األمريكيػة توصػموا رجػاؿ ا دارة ألف  أوالً . سػبابد مػف األلعد "صداـ حسيف".ظاـ لـ ترغب، بعد الحرب، في إسقاط الواليات المتحدة 
المبرر حي.ها إلى است.تاج م ادخ أف استمرار "صداـ حسيف" عمى رأس السمطة في العراؽ، ومف ًـ استمرار وهـ ال،طر العراقي، هو 

التواجػد المكًػؼ فػي الم.طقػة لتعيػد ترتيػب األوضػاع بمػا يتوافػؽ مػع مصػالحها ومصػالح  ر،صػةيم.ح الواليات المتحػدة سالقوى الذي 
لتعزيز احتاللها لهػذخ الم.ػاطؽ  رأت الواليات المتحدة أف قمع "صداـ" لال.ت اضة في الج.وب والشماؿ هو بمًابة فرصة ًا.ياً  حم ائها.

لـ يكف بػديؿ إسػقاط .ظػاـ "صػداـ" عػف  ًالًاً  (.ليس مف باب المصادفة أف معظـ احتياطيات العراؽ ال. طية واقعة في هذخ الم.اطؽ)
 و الطريػػؽ األ.سػب مػف وجهػة ال.ظػػر األمريكيػة لتحقيػؽ االسػتقرار فػي العػػراؽ وفػي م.طقػة ال،مػيق. وذلػػؾطريػؽ اال.ت اضػة الشػعبية هػ

الجمػػػاهير  مػػػف جا.ػػػبيمكػػػف تكػػػرارخ  كوف .موذجػػػاً يسػػػ "صػػػداـ حسػػػيف"ألف .جػػػاح ا.ت اضػػػة شػػػعبية مػػػف أسػػػ ؿ فػػػي با طاحػػػة ب.ظػػػاـ 
أهػـ حم ػاء ، وهػـ مكة العربية السعودية ودوؿ ال،ميق األ،رىالممفي و  ،،اصة في م.طقة "كردستاف" التركية ،المضطهدة في الم.طقة

رابعًا وأ،يػرًا ،شػيت الواليػات المتحػدة مػف أف ا.تصػار اال.ت اضػة فػي العػراؽ يمك.ػ  أف يػؤدي إلػى تقسػيـ  .الواليات المتحدة ا قميمييف
  قة الحساسة مف العالـ.البمد، ومف ًـ إلى تقوية إيراف، وهي مصدر ،طر عمى المصالح األمريكية في هذخ الم.ط

أي .يػة لػدعـ تحػوؿ ديمقراطػي فػي العػراؽ. الصػح ي األمريكػي لػـ يكػف لػديها لواليػات المت حػدة الحقيقة الساطعة إذف هي أف ا
عمػي ا.ت اضػة مػارس فػي  تعميقاً  9119.يويورؾ تايمز" في يوليو الالمقرب مف البيت األبيض والب.تاجوف ذكر في " "توماس فريدماف"

أي زمػرة عراقيػة ذات  ،"أف إدارة بوش )األب( كا.ت ست ض ؿ ا.قالب مف قبؿ الج.راالت العػراقييف لططاحػة بصػداـ حسػيفأف  العراؽ
 .ولكف بدوف صداـ حسيف" ،قبضة حديدية
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 قصف ال ينتيي
الطيػراف فػي  م.ذ ا.تهاء حرب ال،ميق والطائرات الحربية األمريكية والبريطا.ية تحمؽ في دوريػات م.تظمػة فػوؽ م.طقتػي حظػر

فالطػػائرات الحربيػػة األمريكيػػة   .ضػػد جمػػاهير الشػػعب العراقػػي ال ت.تهػػيحػػرب اسػػت.زاؼ هػػذخ الطػػائرات تشػػف . شػػماؿ وج.ػػوب العػػراؽ
بعشػػرات ااالؼ مػػف الهجمػػات بصػػورة دوريػػة عمػػي م.شػػ ت مد.يػػة وأحيػػاء سػػك.ية  ، عمػػى مػػدى اً.ػػي عشػػر عامػػًا،والبريطا.يػػة قامػػت
 91هػػو مػػا حػػدث فػػي  ، وأوسػػعها .طاقػػًا،أشػػهر هػػذخ الهجمػػات ف. وكػػافييمئػػات مػػف المػػد.ييف العػػراق قتمػػت ،اللهػػا ،وسػػاحات شػػعبية

" "صداـ حسيف"اعترض  بعدما 9119ديسمبر  وأتهػـ  ،عمي لج.ة الت تيش عف أسمحة الدمار الشامؿ التابعة لألمػـ المتحػدة "أو.سػكـو
صػحت  بعػد ذلػؾ بػاعتراؼ بعػض م تشػي األمػـ المتحػدة  توهػو مػا ًبتػػ بالتجسس عمي العراؽ لصالح الواليػات المتحػدة  العامميف بها

، فػي م.تصػؼ .ػوفمبر. فعمى الػرغـ مػف قبػوؿ "صػداـ" لعػودة فريػؽ الت تػيش 9119 طرد فرؽ الت تيش في أغسطس ػ ًـ قاـ ب أ. سهـ
شػهر رمضػاف فيمػا عػرؼ بعمميػة ديسمبر بصورة وحشية عمي مدار أربعة أياـ أً.ػاء  91الواليات المتحدة هاجمت العراؽ في إال أف 

 . "ًعمب الصحراء"

. ولتبريػر ذلػؾ األطػوؿ م.ػذ الحػرب العالميػة الًا.يػةالمتواصػمة تعػد حممػة القصػؼ الجػوي األمريكػي البد أف .شير ه.ا إلى أف 
هػػا عمػػى الػػدوريات قيػػاـ قػػوات الػػدفاع الجػػوي العراقيػػة بػػإطالؽ .يرا. تسػػت،دـ كػػؿ مػػف الواليػػات المتحػػدة وبريطا.يػػة حجػػة واحػػدة متكػػررة:

عمػي الػرغـ مػف أف  . وذلػؾأف هػذا يعػد ا.تهاكػًا مباشػرًا لقػرارات األمػـ المتحػدة باعتبػار األمريكية والبريطا.ية ومالحقتها ببجهزة الرادار
 م.اطؽ الحظر الجوي لـ يصدر بشب.ها أي قرار مف قبؿ األمـ المتحدة.

 !حماية األكراد
 ، كمػا تػدعي الواليػات المتحػدة،قتي الحظر الجوي في ج.وب وشػماؿ العػراؽ لػيسلهدؼ مف وراء فرض م.طهي أف االحقيقة 

 المسػػئولة عػػف ت. يػػذ بر.ػػامق الػػ. ط مقابػػؿ الوػػذاء التػػابع لألمػػـ المتحػػدة فػػي شػػماؿ العػػراؽالموظ ػػة كمػػا تشػػير . فحمايػة الشػػيعة واألكػػراد
عمػػػى األكػػراد  أف يحصػػؿة عمػػػي السػػمطة فػػي بوػػػداد أو يأف تسػػػيطر األغمبيػػة الشػػيع "لػػيس لمواليػػات المتحػػدة وبريطا.يػػػا أي رغبػػة فػػي

فػي قالقػؿ ل.ظػاـ لصػداـ  اأقويػاء بمػا فيػ  الك ايػة ليتسػببالسياسة التي تتبعها هاتاف الػدولتاف هػي أف تبقيػا الشػيعة واألكػراد االستقالؿ. 
 أيػػاـ سياسػػة متبعػة مػف خهػذ قمعهػـ. ليسػتمر فػػيفػي . ػػس الوقػت أف صػداـ حسػػيف قػوي بمػا فيػػ  الك ايػة ، ولكػف مػػع ضػما.هما حسػيف

 .سياسة فر ؽ تسد" .. هيالحرب العالمية األولى وحتى ااف  ،الؿا مبراطورية البريطا.ية 

أكذوبػػػة دعػػػـ األمػػػريكييف لمشػػػعب الكػػػردي ال يمك.هػػػا أف تصػػػمد أمػػػاـ الوقػػػائع الداموػػػة. إذ يالقػػػي األكػػػراد العػػػراقييف )واألتػػػراؾ 
ارتكبػػت تركيػػا مػػذابح عديػػدة ضػػد األكػػراد بػػالتواطؤ مػػع يػػؼ الم،مػػص لمواليػػات المتحػػدة. فقػػد بػػالطبع( األمػػريف مػػف جا.ػػب تركيػػا، الحم

أشػهر هػذخ المػذابح وقػع ع.ػدما غػزت قػوات مؤل ػة مػف  .الواليات المتحدة في ظؿ ما يسمى بم.طقػة الحظػر الجػوي فػي شػماؿ العػراؽ
د لػػـ يسػػمع بهػػا مػػف قبػػؿ مػػف األكػػراد العػػراقييف وقامػػت بقتػػؿ أعػػدا ،0222شػػماؿ العػػراؽ فػػي ديسػػمبر عػػاـ  ج.ػػدي تركػػيآالؼ  92

 مف أجؿ االستقالؿ في ج.وب شرؽ تركيا.  ي.اضؿمقاتمي حزب العماؿ الكردستا.ي التركي الذي  ، ومفالمد.ييف

أكًػػر الػػدوريات  بػػؿ عمػػى العكػػس. فقػػد تػػـ تعميػػؽ .الطػػائرات األمريكيػػة والبريطا.يػػة لػػـ تم.ػػع االحػػتالؿ التركػػي لشػػماؿ العػػراؽ
أف  "المعبػػة الكبػػرى"  ويؤكػػد "جػػوف بيمجػػر" الصػػح ي البريطػػا.ي فػػي كتابػػ .مسػػماح لمجػػيش التركػػي بمواصػػمة إبػػادة األكػػرادات لوالطمعػػ

بػالعودة  أوامػر أعطيػت لهػـف الػذيف يقومػوف بػدوري ات فػي شػماؿ العػراؽ تحػدًوا بوضػب حػوؿ يف والبريطػا.ييف األمػريكييبعض الطيػار "
 االواليػات المت حػدة وبريطا.يػا أ.همػػ وهـ مف تػدعي لمقوة الجوية التركية بقصؼ األكراد في العراؽ إلى قاعدتهـ في تركيا لكي يسمحوا 

  ."حمايتهـ مف أجؿ تافمتواجد
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 الحصار: إبادة جماىير الشعب العراقي
ػة هػي جمػاهير الشػعب العراقػي. حػرب ال،مػيق الًا.يػة ،م   لمحػرب كا.ػتاألكبػر  يةولكف يبقى أف الضػح إ.سػا.ية  ػت وراءهػا كاًر

ب ػػرض عقوبػػات  9112فػػي السػػادس مػػف أغسػػطس  119فقػػد أصػػدر مجمػػس األمػػف القػػرار رقػػـ  هػػي األكبػػر فػػي التػػاري، المعاصػػر.
هػذا الحظػر التضػييؽ عميػ   رغامػ  عمػى سػحب قواتػ  مػف الكويػت. ولكػف رغػـ المعمػف لاقتصادية شاممة عمى العػراؽ. وكػاف الهػدؼ 

رغامػ  عمػى .افذة بذريعة التبكػد مػف ،مػو العػراؽ مػف أسػمحة الػدمار الشػامؿ و ا.سحاب القوات العراقية ظمت العقوبات  تطبيػؽ قػرارات ا 
مػف قبػؿ ا مبرياليػة األمريكيػة وحم ائهػا  ،رضت عمي جماهير شػعب العػراؽهذخ العقوبات التي فُ ولكف الحقيقة هي أف مجمس األمف. 

 .ةم.ظمة غير مسبوق تعد عممية إبادة جماعية ،ً.ي عشر عاماً ام.ذ 

. العراؽ كشػعب يبػاد ، وهػو مػا يع.ػي معػدؿ مميػوف شػ،ص عراقػي مػاتوا بسػبب العقوبػات م.ػذ بدايػة الحػرب 9.1 يومػًا وراء يػـو
. معػػدالت سػػ.وات 5 سػػف ف يصػػؿ إلػػىأًما.يػػة أط ػػاؿ عػػراقييف يمػػوت قبػػؿ بػػيف كػػؿ ط ػػؿ مػػف  .يوميػػاً عراقػػي  052لممػػوت يسػػاوي 

فقػط % مف سكاف المدف 52ف مف األ.يميا.و يعا. ال.ساء الحوامؿ% مف 92 ات.ا صابة بالسرطاف بيف األط اؿ تضاع ت ،مس مر 
 مف سكاف الم.اطؽ الري ية تحصؿ عمػى ميػاخ صػالحة لمشػرب. (%00.سبة أقؿ بكًير ) .يمك.هـ الحصوؿ عمى مياخ صالحة لمشرب

أربعػة أط ػاؿ كػؿ  قر. ط ؿ مف ،ط اليعيشوف تحت معظـ السكاف  .يتعرضوف لممجاعة الحقيقية مالييف ش،ص( 2) مس السكاف،ُ 
 عراقييف يترؾ المدرسة بسبب الجوع وعدـ القدرة عمى مواصمة الدراسة.

. ػس الهيئػة التػي تقػـو بت. يػذ جريمػة  ػاألمػـ المتحػدة  هػوهػذخ ا حصػاءات مصػدر أف فػي كػؿ هػذا، الشػيء المضػحؾ المبكػي 
عمػػي لمسػػتورب أف يسػػتقيؿ "دي.ػػيس هاليػػداي"، وهػػو مشػػرؼ سػػابؽ ولػػذا فمػػـ يكػػف مػػف ا إبػػادة الشػػعب العراقػػي. وتقػػود عمميػػةالعقوبػػات 

. وفػي تبريػرخ السػتقالت  ع.ػدما رأى آالؼ األط ػاؿ العػراقييف يموتػوف كػؿ شػهر بسػبب العقوبػات ،بر.امق ال. ط مقابػؿ الوػذاء فػي بوػداد
الم.سػػؽ الػػدولي  ،س فػػوف سػػبو.يؾ""هػػا.أمػػا  .وهػػذا عمػػؿ ال أ،القػػي وغيػػر مشػػروع" ،تػػدمير مجتمػػع ببكممػػ بسػػبيؿ ..ػػا إ"قػػاؿ هاليػػداي 

"أ.ػػا ال أرغػػب فػػي أف أكػػوف جػػزءًا مػػف المعا.ػػاة المسػػتمرة فقػػد أعمػػف قبيػػؿ اسػػتقالت  هػػو اا،ػػر  ،لبر.ػػامق الشػػؤوف ا .سػػا.ية فػػي العػػراؽ
 ، وهػػػو أفمػػػف كبػػػار مسػػػئولي األمػػػـ المتحػػػدة فػػػي العػػػراؽ لػػػ. س السػػػبب 52اسػػػتقاؿ أكًػػػر مػػػف  9119وم.ػػػذ عػػػاـ  .لمشػػػعب العراقػػػي"

 إبادة لمشعب العراقي". هي لعقوبات"ا

 .عشػر عامػا مػف بمػد غ.ػي .سػبيًا إلػى بمػد يعػد مػف أشػد البمػداف فقػراً  اً.ػيؿ العراؽ ،الؿ حسب إحصاءات األمـ المت حدة، تحو  
فػي د مسػتواخ كاف يماًؿ اليو.اف في مستوى الت.مية االقتصادية، إلػى بمػد ال يزيػمف بمد  خفالحرب والعقوبات االقتصادية المستمرة حوال
ؿ أكًر مف إذ يُ  .الت.مية عف مالي في أفريقيا ج.وب الصحراء بػؽ فػي عػاـ الذي طُ  ،.امق ال. ط مقابؿ الوذاء% مف إيرادات بر 05حو 

لػى إلي ص.دوؽ التعويضات و ، مف ال. ط مميار دوالر س.وياً  92 ؿدوالذي يحؽ لمعراؽ بموجب  بيع ما يعا ،9111 تمبيػة مصػروفات ا 
تعرقػػؿ الواليػػات المتحػػدة وبريطا.يػػا ت. يػػذ العديػػد مػػف العقػػود المبرمػػة بػػيف العػػراؽ هػػذا بي.مػػا ة التػػابعيف لألمػػـ المتحػػدة. م تشػػي األسػػمح

فه.ػاؾ عقػود عسكرية ومد.ية.  است،دامات مزدوجة لهذخ السمع الضروريةبحجة أف  ،إلى شعب  واألمـ المتحدة لوصوؿ الوذاء والدواء
سػيارات ا سػعاؼ وعربػات المػدارس والمبيػدات الحشػرية واألدويػة  .9119ر، بعضها يعود إلػى عػاـ مميارات دوال2معطمة ببكًر مف 

مم.ػػوع اسػػتيرادها بػػدعوى إمكا.يػػة اسػػت،دمها فػػي صػػ.اعة  (مًػػؿ الكمػػور)ومػػواد الت.ظيػػؼ  (.ات األلػػـ والمضػػادات الحيويػػةمًػػؿ مسػػك  )
 الرصاص في  جرافيت، والجرافيت قد يست،دـ لتوطية الصواري،!! حتى أقالـ الرصاص مم.وع استيرادها بذريعة أف  .أسمحة كيماوية

"إذا  قػائالً عمػي بر.ػامق الػ. ط مقابػؿ الوػذاء  لألغذيػة والزراعػة"،م.ظمة األمػـ المتحػدة "مسئولي  ، وهو أحدعمؽ "أحمد عبد اهلل"
ذا أكمػػوا فػػإ.هـ المػػاء ممػػوث، ف توػػذ ي السػػكاف، فاألدويػػة ليسػػت متػػوفرة فػػي . ػػس الوقػػت سيصػػابوف با سػػهاؿ وبػػاألمراض األ،ػػرى، و وا 
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مػػاء وال وال إذا لػػـ يكػػف لػػديؾ كهربػػاء،  . ]ال،الصػػة هػػي أ.ػػ [أ.ػػ  يػػتـ توزيػع الوػػذاءبػػالرغـ مػػف وذلػػؾ ال.تيجػػة هػػي المػػوت، ف، لػػذا لػديهـ
 .والمحصمة ال.هائية هي الموت" ،فب.ت ليس لديؾ صحة ،، وال أدويةصرؼ صحي

ألؼ ط ؿ عراقػي تحػت عمػر  522إلي أف أكًر مف )م.ظمة األمـ المتحدة لمط ولة( ؼ تقارير اليو.يسيمف .احية أ،رى تشير 
حيث ق ز  .،مس س.وات ماتوا بسبب العقوبات ،الؿ العقد األ،ير. إذ أف معدؿ وفيات األط اؿ دوف سف ال،امسة زاد عف الضعؼ

. كذلؾ تزايد 9111-9112ة في ال ترة مف حالة وفا 909إلى  ،9191-9192حالة وفاة لكؿ ألؼ مولود ،الؿ ال ترة مف  51مف 
وتضػاع ت .سػبة سػوء التوذيػة  .،ػالؿ . ػس ال تػرة السػابقة مولػودألػؼ لكػؿ  929لكػؿ ألػؼ مولػود إلػى  29معدؿ وفيات المواليد مف 

 .9111و 9119 ي% ،الؿ ال ترة بيف عام00% إلى 90بيف األط اؿ دوف سف ال،امسة مف 

دوف إصالح وصػيا.ة. كمػا ا.، ضػت القػدرة الوظي يػة ل.ظػاـ الرعايػة  9119ية م.ذ عاـ وقد ظمت المستش يات والمراكز الصح
الصحية بسبب .قص م،زوف المياخ والطاقة وقمة وسائؿ ال.قؿ وا.هيار .ظاـ االتصاالت الالسمكية بعد أف دمرت آلة الحػرب البربريػة 

ال ظيعػػة فػػي األ.ػػيف المكتػػـو والوجػػوخ البائسػػة فػػي ردهػػات  ويمكػػف مالحظػػة آًػػار الحصػػار األمريكيػػة معظػػـ الب.يػػة األساسػػية لمعػػراؽ.
فقػػد ت شػػت المالريػػا، والتػػي كا.ػػت تحػػت السػػيطرة، أمػػا  .فقػػد عػػادت األمػػراض المعديػػة التػػي ت.تقػػؿ عبػػر المػػاء .المستشػػ يات المزدحمػػة

ريكػي باسػت،داـ قػذائؼ .تيجػة لمقصػؼ األمو  الصػحي المبسػاوي. مػف الػ.مط المػزمف لموضػع وأصبحت ااف جزءاً  ،9110كوباء عاـ 
الحػػرب، بمقػػدار ًالًػة أضػػعاؼ، مقار.ػػة فػي زادت معػدالت فقػػداف الج.ػػيف قبػؿ الػػوالدة، بػػيف اابػاء الػػذيف شػػاركوا  ،اليورا.يػـو الم.ضػػب

 . 9119حالة عاـ  92109إلى  9191عاـ  1555حاالت ا صابة بالسرطاف مف وازدادت . بااباء الذيف لـ يشاركوا في الحرب

ػػة ا .سػػا.ية المرو عػػةعمػػى هػػذخ  وتعميقػػاً  فػػي  ردًا عمػػى سػػؤاؿ "لبرايػػتأو مػػادليف "زيػػرة ال،ارجيػػة األمريكيػػة السػػابقة قالػػت و  ،الكاًر
وفػي محاضػرة  .لك..ػا .عتقػد أف الػًمف يسػتحؽ ذلػؾ" ،جػداً  اً صػعب اً ا،تيػار  ذلؾ كػافأعتقد ": 9111مايو عاـ  90مقابمة تمي زيو.ية في 

لو جاء .ظاـ جديد  .رفع ع.دما يمتـز العراؽ بالقرارات الدولية"إف الحصار لف يُ  "لبرايتو أ"قالت  19وف( في مارس ابجامعة )جورج ت
. أف .تحػػاور معػػ ، ولكػػف حتػػى فػػي هػػذخ الحالػػة ال توجػػد .هايػػة يمكػػف الت.بػػؤ بهػػا لمحظػػر االقتصػػادي" .ػػاغيػػر .ظػػاـ صػػداـ حسػػيف يمك.

مػف  ىًمف هػو أشػالء مئػات األلػوؼ مػف القتمػى والجرحػالػحتػى لػو كػاف  ،ا مبريالية ال ت،جؿ مف ال،روج مف أزمتها بػبي شػكؿ كػاف
تشػػػهد عمػػػي بربريػػػة  ،ميف مػػػف األلبػػػاف والػػػدواءو وأجسػػػاد ماليػػػيف األط ػػػاؿ المحػػػر  ،األط ػػػاؿ. إف جًػػػث ااالؼ الضػػػحايا مػػػف العػػػراقييف

 ا مبريالية.

مػف اليػبس  "ه.ػاؾ .وعػاً ير األمػـ المتحػدة إلػي أف تشػير تقػار ومف جراء ذلؾ بدأ المجتمع العراقي يصؿ إلى مرحمة اال.هيػار. إذ 
الصػػورة قاتمػػة. . عمػػي التحم ػػؿ"بعػػد أف اسػػت.ُزفت قدراتػػ  المجتمػػع العراقػػي، فال.سػػيق االجتمػػاعي لمشػػعب يتحم ػػؿ يستشػػري فػػي صػػ وؼ 

 إال أفومػة فػي وظػائ هـ، الحك يعمػى الػرغـ مػف بقػاء مػوظ و بػدوف عمػؿ.  يفومؽ أبوابها تاركة العػراقيلمصا.ع والمشاريع التجارية تُ فا
ض رواتبهـ. وقد هجر المه.دسوف والعمماء وأساتذة الجامعات وظائ هـ لبيع السجائر في الشوارع أو قيادة سػيارات األجػرة التض،ـ قو  

صػوؿ أو الصيد مف أجؿ "لقمة العيش" ومجرد البقاء. والوالبية العظمى مف العػائالت العراقيػة تعتمػد عمػى التمػويف الحكػومي فػي الح
 عمى المواد الوذائية مف أجؿ البقاء، ويضطر عدد م.هـ لبيع حصصهـ لتوفير الدواء ألط الهـ مف السوؽ السوداء. 

.،بة حاكمة ضيقة بيف  فهي قد عمقت الت اوت الطبقي الشديد أصالً  .ت ال.ظاـ إزاء جماهير الشعب العراقي ذات العقوبات قو  
وجمػػاهير بائسػػة ،م،متهػػا ظػػروؼ الحصػػار الرهيػػب عػػف مواقعهػػا الطبقيػػة مػػف جا.ػػب  ،.ػػبمرتبطػػة بمصػػالح طبقػػة الرأسػػمالييف مػػف جا

فػإف ال.ظػاـ العراقػي أعطػى األولويػة  ،بػالطبعو في حيف راحت الطبقة الوسطى العراقية تػذوب فػي بحػر ا فقػار الػذي ال يػرحـ.  ،آ،ر
جمػػاهير أف تواجػػ  المػػوت وتتحمػػؿ اللقػػد أصػػبح عمػػي . .يػػةفػػي سياسػػت  الدا،ميػػة لطبقػػاء عمػػي امتيػػازات ال.،بػػة الحاكمػػة واألجهػػزة األم

 واستبدادخ. "صداـ حسيف"با ضافة إلي وحشية .ظاـ  ،المرض والجوع عمي يد ا مبريالية األمريكية
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 أين يقف االشتراكيون
ــدعاوا األمريكا ــل ــراق ومنعــو مــن تيديــد ي ــة وــي الع ــيحالل الديمقراطي ــاط الحــرب ب ة حــول ارتب

جيرانو قد تدعو البعض لتأييد الحرب األمريكية من أجل التخمص من الديكتاتور صـدام  حتـى لـو تـم 
صــدام  ا،ن  وــي مواجيــة اإلمبرياليــة قــد يــدعو الــبعض ا،خــر  ذلــك بيــد اإلمبرياليــةف ووقــوف نظــام

العتباره ومحـررا  لمشـعوب العربيـة البـد مـن تأييـده بـدون أي تحفـظف وىنـاك وريـق نالـث يـرا أن ىـذه 
 ليست حرب ينبغي أن تؤخذ وييا أي مواقف ألن كال الطروين سفاح ومعادي لمشعوبف

 59;3عـام  مصـينلي بعـد اجتيـاح اليابـان روتسـكتالشتراكي النوري الروسـي ليـون اكتب  
حــرب بــين دولتــين إمبريــاليتين ال يكــون الصــراع  ي: "وــيــومالتحديــد موقــف لالمــا  ربمــا يكــون مفيــدا  ك

نمــا حــول اغــطياد واســتغالل الجمــاىير  ولحــبينيمــا  ي البمــدان وــالديمقراطيــة أو التحــرر الــوطني  واو
 عمـىو ان نفسـييما عمـى نفـس المسـتوا التـاريخيف وي منل ىذه الحرب تجـد الـدولتة  إلمبريالياير غ

وــي نفــس المســتوا  يســتاللكـن اليابــان والصــين ف ا موقفــا  انيزاميــا  و النـوريين وــي كــال البمــدين أن يتبنــ
واالجتمــاعي  والزيــادة  القتصــادياالتــاريخي  وانتصــار اليابــان يعنــى عبوديــة الصــين  ونيايــة نموىــا 

يـؤدا انتصـار الصـين إلـى نـورة اجتماعيـة وـي  لعكـس انيـةف وعمـى اليائمة وـي قـوة اإلمبرياليـة اليابا
 "فدون معوقات االغطياد الداخمي لصيناراع الطبقي وي صاليابان  وصعود ال

مــن ناحيــة وأمريكــا والعــراق مــن ناحيــة  الصــينو تشــابو واغــن بــين حــالتي اليابــان  نــاكى 
لقـوة او عـراق ملقـوة الصـغيرة لااواة بـين ىي حرب إمبرياليةف ال يمكننـا المسـ الحرب عمى العراقوأخراف 
ــة ل ــاتور و ديكتات بــين ؛المتحــدة واليــاتماليائم ال يمكــن ألي اشــتراكي أن  بــينقريــة صــدام  وىــو ديكت
عنى انسحاق جمـاىير العـراق والمنطقـة كميـا ي أمريكا انتصارف وقوا إمبريالية وي العالمأوبين ( يؤيده

  ليــا لمواليــةاولألنظمــة   مبرياليــةلإل لســيّ وي  مبرياليــةمواجيــة اإل مكانيــةإووقــدانيا ألي أمــل وــي 
طــى دوعــة كبيــرة يعة عمــى الجمــاىيرف أمــا ىزيمــة أو إيقــاف حربيــا وســوف ر ســعييا وــي إحكــام الســيط

عمـى تغييـر أوغـاعيم واإلطاحـة بـأنظمتيم القمعيـة وـي مصـر  دراتيمقـلمجماىير وتعطـييم النقـة وـي 
 ارغـةود الحرب ووغن الواليات المتحـدة التـي تتمسـن بكممـات لذا ينبغي النغال غف و والعراق وغيرىا

الــذي ســاندتو  وىــويــذا الــديكتاتور ذاتــو  فالديمقراطيــة وكراىيــة الــديكتاتورو عــن الشــرعية الدوليــة 
 العراقف ماىيرجوسمحتو  وتغاغت عن الجرائم التي ارتكبيا غد 

  أكاذَة عه الحرب اإلمثرَالُةأكاذَة عه الحرب اإلمثرَالُة

بعػػػػد اً.ػػػػي عشػػػػر عامػػػػًا 
مػػػف الحػػػرب والقصػػػؼ والحظػػػر 

ا مبرياليػػػػػة  والحصػػػػػار، تسػػػػػتعد
لمعػػػػدواف  األمريكيػػػػة مػػػػرة أ،ػػػػرى

سػػػ.وات مػػػف بعػػػد . عمػػػي العػػػراؽ
شػػػعب العػػػراؽ لالػػػدمار والمػػػوت 

عمػػػػػػي يػػػػػػد همجيػػػػػػة ا مبرياليػػػػػػة 
ػ وبعػػػػد القصػػػػؼ األمريكيػػػػة 

الػػػػدوري المتواصػػػػؿ عمػػػػى مػػػػدى 
 ومشػعمأكًػر مػف عقػد ػ ي،طػط 

الحرب األمريكيوف بشكؿ عم.ػي 
ويطرحػػػػػوف  السػػػػػتعمار العػػػػػراؽ.

فػػػػػػي هػػػػػػذا السػػػػػػياؽ عػػػػػػددًا مػػػػػػف 
اسيًا المبررات لتسويغ حربهـ سي

 ؿكػػوالحقيقػػة هػػي أف وأ،القيػػًا. 
التػػػػي يروجهػػػػا أمػػػػراء المبػػػػررات 

لشػػف حػػرب  الحػػرب األمريكيػػوف
جديػػدة عمػػي العػػراؽ هػػي مجػػرد 

 أكاذيب و،داع و. اؽ.

ويــــــــل تشــــــــن الواليــــــــات 
ـــــب  المّتحـــــدة الحـــــرب لجم
 الديمقراطية إلى العراق؟ 

أف الواليػات  .عمـ جميعػاً 
المتحػػػػدة هػػػػي الراعػػػػي الرسػػػػمي 

س فقط في الشػرؽ لي ،لالستبداد
األوسػػط والعػػراؽ، بػػؿ فػػي كافػػة 

ف مصػػػػػػػػػػمحة إ أ.حػػػػػػػػػاء العػػػػػػػػػػالـ.
كمػػػػا  ،الواليػػػػات المتحػػػػدة تسػػػػتدعي

يقػػوؿ مستشػػار األمػػف القػػومي السػػابؽ 
ليست هي وحدها التػي ي.بوػي أف توضػع فػي  ..في الديمقراطية  مصالح.اإذ أف  ."أف تكوف استراتيجيتها عممية ،"ي.سكيجزيج.يو بر "

مػة  ،مصالح أ،رى تستوجب م.ػا .كػوف أصػدقاء فًمة .االعتبار بػؿ ومػدافعيف عػف دوؿ غيػر ديمقراطيػة ألسػباب .افعػة لمطػرفيف .. ًو
       . إصالحات ديمقراطية ربما تتسبب في ا.هيار حميؼ" الدفع باتجاخبشب.ها مصمحة الواليات المتحدة  مفحاالت مًؿ السعودية ليس 
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يػػراف تحػػت حكػػـ الشػػاخ، ودوؿ سػػا.دت الواليػػات المتحػػدة لعقػػود طويمػػة ا لػػدكتاتوريات ال اسػػدة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية، وا 
ػ ال يوجد .ظاـ عربي واحػد "الصواب حيف قالت أ.   البريطا.ية "ا .دب.د.ت" صحي ة يجا.ب  ولـ !وفي العراؽ . س  ػ ال،ميق الرجعية

 "بػوش". عالوة عمى ذلؾ، .حف ال .سمع شعب "ل ]أي الديمقراطية[ ةيم.ح هذخ الرفاهي ػ ،اصة أصدقاء الواليات المتحدة في السعودية
 ،فباكستاف يحكمها ديكتػاتور .يتحدث عف جمب الديمقراطية إلي باكستاف، الدولة الحمي ة لمواليات المتحدة في الحرب عمي أفوا.ستاف

طرة م.ػذ تػول ي الرئاسػة فػي ا.قػالب عسػكري. ؿ الدسػتور ليم.حػ  درجػة أكبػر مػف القػو ة والسػيصديؽ بوش الذي عد   "برفيز مشر ؼ"هو 
 ،عمػي العكػس ..سمع أي  ا.تقػادات مػف قبػؿ الواليػات المتحػدة ألي  مػف األ.ظمػة الدكتاتوريػة األ،ػرى فػي آسػيا الوسػطى .حف أيضًا ال

 .رواتب شهرية كحم اء في الحرب المستمرة عمى أفوا.ستاف تمؾ الدوؿ ت،صص الم،ابرات المركزية األمريكية لحكاـ

إبقائ  فػي الحكػـ فػي مت عمي ، فض   "بوش األب"وحتى ع.دما ا.قمبت إدارة  .لس.وات "صداـ حسيف"وقد دعمت واش.طف .ظاـ 
  مهمتػػ  فػػي الػػبطش الػػدموي لػػ سػػهمت ،دتاإسػػقاط صػػداـ إف أر ب كا.ػػت فػػي وضػػع يسػػمح لهػػاالتػػي .هايػػة حػػرب ال،مػػيق. فواشػػ.طف 

وقػد التي أسػ ر سػحقها عػف مػوت آالؼ العػراقييف.  ، وهي اال.ت اضة9119مارس باال.ت اضة الشعبية في ج.وب وشماؿ العراؽ في 
أف واشػػ.طف ،افػػػت مػػف .جػػاح التمػػر د ضػػػد .ظػػاـ صػػداـ حسػػيف أل.ػػػ  سػػيًير العديػػد مػػػف "فػػػي هػػذا السػػياؽ  ذكػػرت "ال.يويػػورؾ تػػايمز"

 .اال.ت اضات في الدوؿ الحمي ة لها في الم.طقة، ،اصة في تركيا"

ؿ وتتػدر ب مػف قبػؿ الواليػات المت حػدةالتػي تُ  ،ا يسػم ى بالمعارضػة العراقيػةمػ ومف .احية أ،ػرى فػإف  ليسػت فػي حقيقتهػا إال ،مػو 
أف يجمبػوا الديمقراطيػة لهؤالء ال يمكف  توجد لهـ قاعدة أو شرعية اجتماعية دا،ؿ العراؽ.ال  الذيفمجموعة مف اال.تهازييف ال اسديف 

ع أجهزة الم،ابرات الوربية، .جػد أف عػددًا مػف قػادتهـ اجتمعػوا فػي الشػهور األ،يػرة فػي ل.ػدف فبعيدًا عف ت.سيقهـ الدائـ م .إلي العراؽ
عػػف هػػذخ المعارضػػة قالػػت  !الػػذي يتطم ػػع  عػػادة الممكيػػة الهاشػػمية إلػػى العػػراؽوهػػو الشػػ،ص ، مػػع عػػـ الممػػؾ عبػػد اهلل ممػػؾ األردف

"العراقيػػوف فػػي الم. ػػى  ،ً الػػدفاع القػػومي األمريكػػي حاليػػا كاديميػػةأواألسػػتاذة فػػي  ،، التػػي كا.ػػت تعمػػؿ محممػػة اسػػت،بارات"جوديػػث يػػافي"
  .يت.افسوف لكسب الحظوة، ويسعوف لمحصوؿ عمى دعـ م،ططاتهـ ال،اصة، وبعضهـ حمقى حقا"

 أسمحة الدمار الشامل لمعراق؟  لنزعىل تشن الواليات المتحدة الحرب و 
صداـ "ب عمي العراؽ هو أ.ها تريد تدمير أسمحة الدمار الشامؿ ل.ظاـ المبرر الًا.ي الذي أعم.ت  الواليات المتحدة لشف الحر 

تهديد الواليػات المتحػدة وحم ائهػا بعػد حػرب  تمك.  مفلمعراؽ أية قوة عسكرية  يولكف هؿ بق .حتى ال يهددها أو يهدد جيرا.  "حسيف
ذ 90سػػبعة أعػػواـ مػػف الت تػػيش وبعػػد و  ،9119ال،مػػيق فػػي  فممػػاذا ا.صػػبت  ،ا كا.ػػت لديػػ  هػػذخ القػػدرةعػػاـ مػػف الحصػػار القاتػػؿ؟! وا 

الهجمػػات والصػػواري، األمريكيػػة طػػواؿ هػػذخ السػػ.وات عمػػي أهػػداؼ مد.يػػة مًػػؿ مصػػ اة الػػ. ط والمستشػػ يات والب.يػػة األساسػػية واألحيػػاء 
 السك.ية؟!

 "سػػكوت ريتػػر"إلػػى أي دليػػؿ حقيقػػي أو قػػوي بحسػػب مػػا يقػػوؿ  رإف تهمػػة حيػػازة وتصػػ.يع العػػراؽ ألسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ ت تقػػ
..  كػاف العػراؽ كػاف قػد .ػزع سػالح  9119"بحمػوؿ عػاـ  :(أو.سػكـو)الرئيس السابؽ لمج.ة الت تيش التابعة لألمـ المتحدة فػي العػراؽ 

مػػف القصػػؼ المػػدم ر،  عشػػر عامػػاً  .ػػيًاف الػػبالد مػػرت بػػبكًر مػػف فػػإ ،9112حتػػى لػػو كػػاف العػػرؽ يمتمػػؾ أسػػمحة دمػػار شػػامؿ عػػاـ و 
مواليػات المت حػدة ل عسػكرياً  وتحط مػت معظػـ الب.يػة األساسػية لمػبالد .. العػراؽ لػـ يكػف يشػكؿ تهديػداً  ،ألسػمحةوعقوبات، وت تػيش عػف ا

عمػي الواليػات  اً ال كػرة التػي تقػوؿ أف العػراؽ يشػكؿ تهديػد، و ع.دما حط مت قواتها العسكرية الجيش العراقي في ظرؼ أيػاـ 9119في 
 . المتحدة اليـو تعد .كتة س،ي ة"
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فػي  االسػتراتيجي والعسػكري األوؿ لمواليػات المتحػدةلػدى إسػرائيؿ الحميػؼ  تتػوفر بكًػرةأسػمحة الػدمار الشػامؿ هي أف  الحقيقة
ر بر.ػامق الم.طقة. فإسرائيؿ هي التي تمًؿ التهديػد الرئيسػي لكػؿ شػعوب الم.طقػة. هػي الدولػة الوحيػدة فػي الشػرؽ األوسػط التػي تطػو  

سػػرائيؿ هػػي التػػي تػػرفض باسػػتمرار إد،ػػاؿ أي  م تشػػيف دوليػػيف  022أكًػػر مػػف  وتممػػؾ .اً سػػر لصػػ.اعة األسػػمحة ال.وويػػة  رأس .ػػووي. وا 
مميػارات  0لمت تيش عف أسمحة الدمار الشامؿ لديها. ورغـ ذلؾ  تم.ح الواليات المت حدة إسرائيؿ مساعدات عسكرية واقتصادية بقيمػة 

( 91–طائرة مقاتمػة مػف .ػوع )إؼ 012 يؿ مف الواليات المتحدةاشترت أو "استممت" إسرائ 9115و 9192فبيف عامي  .دوالر س.وياً 
الواليػػػات المتحػػػدة سػػػم حت إسػػػرائيؿ بػػػًالث "ذكػػػرت "الواشػػػ.طف بوسػػػت" فػػػي يو.يػػػو الماضػػػي أف قػػػد بإمكا.هػػػا أف تسػػػقط ق.ابػػػؿ .وويػػػة. و 

  ."قادرة عمى حمؿ الرؤوس الحربية ال.وويةالودة بالصواري، ز غو اصات م

.ػت إسػرائيؿ مػف أف تصػبح القػوة العسػكرية الًالًػة أو الرابعػة فػي اليػة والعسػكرية األمريكيػة الهائمػة مك  المساعدة المالحقيقة أف 
مػػدادات الػػ. ط فػػي م.طقػػة الشػػرؽ امػػف أجػػؿ  ، وذلػػؾالعػػالـ لقيػػاـ بػػدور"كمب الحراسػػة" لحمايػػة المصػػالح ا مبرياليػػة ولضػػماف أمػػاف وا 

 ،9190مب.اف فػي عػاـ لأً.اء احتاللها  ،وهي مف أسمحة الدمار الشامؿ ،حارقةألسط. إسرائيؿ هي التي است،دمت ق.ابؿ ال وس ور ال
( 91-)إؼ طػائراتاليػـو ػ أمػاـ أعػيف العػالـ كمػ  ػ وتسػت،دـ إسػرائيؿ  .ألػؼ لب.ػا.ي 90التػي أسػ رت عػف قتػؿ أكًػر مػف هػي الق.ابػؿ و 

 أمريكية الص.ع  بادة الشعب ال مسطي.ي في حربها لمقضاء عمي اال.ت اضة. 

 يل تشن الواليات المتحدة الحرب لمكاوحة اإلرىاب؟ن وإذ

ا مبرياليػة األمريكيػة مطيػة  اات،ػػػػذته التػيسبػػػػتمبر 99.ظػاـ صػداـ حسػػػيف فػي هجمػات    لػـ يًبػت تػورطيعػرؼ أ.ػ  العالـ كم
راؽ ال يمك.هػػا أف الحػػرب عمػػي العػػ .سػػيا والشػػرؽ األوسػػطآإعػػادة رسػػـ ،ريطػػة م.طقتػػي بوػػرض لشػػف حممتهػػا المزعومػػة ضػػد ا رهػػاب 

،ػػر هػػو السػػعي آسػػوي ذريعػػة لهػػدؼ  ليسػػتسػػبتمبر  99أحػػداث و  .ت.ػػدرج فػػي تمػػؾ الحممػػة المزعومػػة إال مػػف بػػاب االفتعػػاؿ وال جاجػػة
 !ال. ط العراقي "تحريرػ"ل

في أوؿ شهر مايو الماضي، .قمت صحي ة "الواش.طف بوست" عف مسػئوؿ رفيػع المسػتوى فػي ا دارة األمريكيػة تصػريح  أ.ػ  
. سبتمبر[ قد التقػى مػع مسػئوؿ م،ػابرات عراقػي" 99"ال توجد أي أدلة تدعـ القصة القائمة أف محمد عطا ]وهو أحد م. ذي هجمات 

"العراؽ لديها اتصاالت عمى مستوى عاؿ مع شبكة القاعدة .. أتى هذا التصريح بعد أسابيع قميمة مف تبكيد الرئيس "جورج بوش" أف 
 !ة"العراؽ دربت كوادر القاعد

مف .احية أ،رى، فع.دما يتحدث "تو.ي بمير" ػ التابع الم،مص لبوش االبػف ػ عػف معمومػات بشػبف صػالت بػيف ت.ظػيـ القاعػدة 
ومجموعػػة صػػويرة ت.شػػط دا،ػػؿ العػػراؽ اسػػمها "أ.صػػار ا سػػالـ"، فإ.ػػ  "ي.سػػى دائمػػًا" أف يػػذكر أف هػػذخ المجموعػػة ت.شػػط فػػي شػػرؽ 

ظمػػت هػػذخ الم.طقػػة تحػػت سػػيطرة االتحػػاد الػػوط.ي  9119ت سػػيطرة ال.ظػػاـ العراقػي! فم.ػػذ كردسػتاف العراقيػػة، وهػػي م.طقػػة ليسػػت تحػػ
الكردستا.ي الموالي لمواليات المتحدة. ولذا، فإذا كاف ًمة مف اتهاـ، فالبد أف يوج  لمم،ابرات األمريكية التي ت.شط بشكؿ مكًؼ في 

 هذخ الم.طقة مف العراؽ!

بالقاعػػدة ليسػػوا أصػػدقاء لصػػداـ حسػػيف. ذلػػؾ أ.هػػـ يسػػعوف لتحويػػؿ العػػراؽ إلػػى دولػػة الحقيقػػة هػػي أف ا سػػالمييف المػػرتبطيف 
إسالمية. و"صداـ حسيف"، بال.ظر إلػى ،م يػة تاري،ػ  السياسػي، ال يمًػؿ بال.سػبة لهػـ حمي ػًا حاليػًا أو م.تظػرًا. ومػف ًػـ لػـ يسػمع أحػد 

 ا سالمية الراديكالية. سبتمبر ػ عف شبهة عالقة بيف .ظاـ صداـ حسيف والقوى 99أبدًا ػ قبؿ 
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  األسثاب الحقُقُة للحرب اإلمثرَالُةاألسثاب الحقُقُة للحرب اإلمثرَالُة

مكافحػػػة بوال  ،عالقػػػة بجمػػػب الديمقراطيػػػة إلػػػي العػػػراؽ، وال بامتالكػػػ  أسػػػمحة الػػػدمار الشػػػامؿ الهػػػت الحػػػرب عمػػػي العػػػراؽ ليسػػػ
تعزيز استراتيجيتها في الهيم.ػة عمػي لسبتمبر  99ت  هجمات بأف ا مبريالية األمريكية استومت  الم.اخ الذي هي . الحقيقة هيا رهاب

لضػماف السػيطرة عمػي  الواليػات المتحػدةمرتبطػة  بحاجػة  ،كمػا الحػرب عمػي أفوا.سػتاف ،م.طقة الشرؽ األوسػط والعػالـ. فهػذخ الحػرب
 قادمة.ال 52ضماف أمف إسرائيؿ عمى مدى الس.وات الػلو  ،سيا وحتى البحر المتوسطآإمدادات ال. ط في الم.طقة الممتدة مف وسط 

ا فالس األ،القػي البشػع لم.ظػاـ االجتمػاعي الػذي تسػت.د عمى .  مف المؤكد أ..ا بازاء دليؿ صارخ عمى وحشية ا مبريالية و إ
ببسػرها  فػإف ا مبرياليػة تسػحؽ شػعوباً  ،تعتصر الرأسػمالية فػائض عمػؿ الماليػيف وتقضػي عمػي إ.سػا.يتهـ مػف أجػؿ الػربحكما ف. عمي 
حتػى لػو كػاف ًمػف  ،ا مبرياليػة ال ت،جػؿ مػف ال،ػروج مػف أزمتهػا بػبي شػكؿ كػاف قاء هذخ الرأسمالية الع .ػة.مف أجؿ ترسي، وب سحقاً 

 ذلؾ هو أشالء مئات األلوؼ مف القتمى والجرحى.

الحػػروب عمػػى أ.هػػا حػػروب تمػػؾ قػػدـ تُ  دائمػػًا مػػامػػف أعمػػاؿ البرابػػرة والوحػػوش. ولكػػف  ةبشػػع جريمػػةهػػي إمبرياليػػة كػػؿ حػػرب 
، بػػؿ هػػي .تيجػػة لمصػػراعات الطبقيػػة. الحػػرب جػػزء ال يتجػػزأ مػػف ال.ظػػاـ الرأسػػمالي سػػماوياً  ف الحػػروب ليسػػت عقابػػاً اضػػطرارية. ولكػػ

ع.ػدها ت،تػار أرباحها بطرؽ سػممية،  الكبرى تبميفع.دما يتعذر عمى القوى الرأسمالية فمؤسس عمى الطموح غير المحدود لألرباح. ال
 الحرب. طريؽ

 9119المقػػرب مػػف وزارة ال،ارجيػػة األمريكيػػة، أً.ػػاء التحضػػير لحػػرب ال،مػػيق الًا.يػػة فػػي  ، الصػػح ي"تومػػاس فريػػدماف"كتػػب 
ال يسػتطيع االزدهػار بػدوف مكػدو.يؿ  ػ عمػي سػبيؿ المًػاؿػ  ز.. فماكدو.الػد "اليد  ال، ية لمسوؽ ال تستطيع العمؿ بدوف القبضة ال، ية

إف  الجػيش األمريكػي." هػيلمشػركات األمريكيػة الكبػرى تؤمف العػالـ ي . القبضة الحديدية الت[شركة أسمحة أمريكية عمالقة]الس جدو 
تسػت،دـ هػذخ  بما في ذلؾ شف الحرب، في سعيها لتحقيؽ مصالحها وتعظػيـ أرباحهػا. ،القوى الرأسمالية العالمية تست،دـ كؿ  الوسائؿ

 .لتعزيز مصالح الشركات الرأسمالية العمالقةالدوؿ "اليد ال، ية" لالقتصاد و"القبضة ال، ية" لمجيوش لضماف األجواء المالئمة 

 اإلمبريالية والحرب
م.ػذ البدايػة ب.مػو القػو ة العسػكرية. الجػذور التاري،يػة قػد ارتبطػت الهيم.ػة الرأسػمالية ف .ف بب.ػ  قػرف الحػروبو اتسـ القرف العشػر 

عمػى أسػػاس حطػػاـ تتكػػوف  تكاريػة الكبيػػرةاالحالشػػركات  بػػدأتلهػذخ العمميػػة ترجػع إلػػى ال.صػػؼ الًػا.ي مػػف القػػرف التاسػع عشػػر ع.ػدما 
لتقمص بذلؾ مسػاحة ابتمعت الشركات الكبيرة معظـ الشركات الصويرة  .الصويرة التي أفمست في أوقات األزمة االقتصادية الشركات

يف رؤوس األمػواؿ بػيف الرأسػمالييف تب،ػذ شػكاًل جديػدًا ػ الت.ػافس بػ الم.افسةومف ًـ بدأت ا،ؿ كؿ دولة. د "الت.افس االقتصادي الحر"
ع.ػػدما .مػػت الشػػركات أكًػػر مػػف حػػدودها الوط.يػػة وبحًػػت عػػف أسػػواؽ جديػػدة واسػػتًمارات ومػػواد أوليػػة القوميػػة عمػػى مسػػتوى عػػالمي. ف

 ،لتػػدمير مقاومػػة الشػػعوب األ،ػػرى ػ الجيػػوش واألسػػاطيؿ البحريػػةػ مدولػػة األجهػػزة القمعيػػة لاسػػتعا.ت ب،ػػدمات  ،عبػػر الكػػرة األرضػػية
  .الدوؿ الرأسمالية األ،رى التي تحاوؿ الحصوؿ عمي .صيب مف غ.ائـ المستعمراتمف جا.ب مي الم.افسة ولقطع الطريؽ ع

عمى العكس مػف ذلػؾ، كا.ػت كػؿ  .التوسع العالمي لمرأسمالية لـ يتـ بصورة مت.اغمة مب.ية عمي ا،تيار عقال.ي لم ًر ال.ظاـ
عمػػي م.افسػػيهـ بهػػا يت وقػػوا  "مميػػزاتعمػػى "مالييف بهػػا عمػػي الحصػػوؿ كػػؿ الضػػووط الممك.ػػة لمسػػاعدة طبقػػة الرأسػػ تمػػارسدولػػة كبػػرى 

كػػؿ  جيػػوش ومؤسسػػات حكػػـ،صػػراع حيػػاة أو مػػوت بػػيف مػػف دوؿ م،تم ػػة أصػػبح، فػػي هػػذا السػػياؽ، صػػراع الرأسػػمالييف  .األجا.ػػب
الرحمػػة  يـعػد ذلػؾ الصػراع. والوسػػائؿ الديبموماسػية المػاكرة الم تقػرة ألد.ػى قػدر مػػف الشػرؼ بترسػا.تها الضػ،مة مػف األسػمحة المػدمرة
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قػػد حصػػد .ظػػاـ الم.افسػػة ا مبرياليػػة عشػػريف مميػػوف شػػ،ص فػػي الحػػرب العالميػػة و  األولػػى والًا.يػػة. تيفالعػػالمي يفأ.ػػتق رعػػب الحػػرب
 ًـ ،مسيف مميوف آ،ريف في الحرب العالمية الًا.ية. ،األولي

مميػوف قتيػؿ جديػد  00ؿ األرقػاـ القياسػية بإضػافة بػؿ حطمػت كػ .ولـ تكتؼ م.صة قرابيف الطبقػات الحاكمػة بكػؿ هػذخ الػدماء
  .في ظؿ الم.افسة بيف الواليات المت حدة واالتحاد السوفيتي، القوتاف العظمياف في ظؿ الحرب الباردةجرت أ،رى  حرباً  921في 

 إمبريالية ما بعد الحرب الباردة
فقػػد شػػهد عقػػد التسػػعي.ات  .ؿ ازدادت .ارهػػا اشػػتعاالً بػػ ،لػػـ ت،تػػؼ الحػػروب ".ظػػاـ العػػالمي الجديػػدمػػا ُسػػمي بالػػػ "مػػع مػػيالد و  

هذا بالطبع با ضػافة . 9111البمقاف في ، وفي 9119عشرات الحروب أهمها الحربيف ا مبرياليتيف الرئيسييف، في ال،ميق في عاـ 
 . 0229إلى الحرب ضد أفوا.ستاف في 

تركػػػت الهزيمػػػة المدويػػػة بعػػػد الحػػػرب البػػػاردة. فقػػػد  ل.ػػػزوع المػػػدمر لمحػػػرب هػػػو ت.اقضػػػات إمبرياليػػػة مػػػاتصػػػاعد االسػػػبب وراء 
لمػػ"ا مبراطورية السػوفيتية"، الواليػات المتحػدة م. ػردة فػي قيػادة العػالـ. وكمػا هػي العػادة ع.ػدما ت.هػار إمبراطوريػة كبػرى، طػرح السػػؤاؿ 

 .  أف يًر ؟حوؿ مؿء ال راغ الذي ،م ت  ا مبراطورية الواربة . س : مف يرث االتحاد السوفيتي؟ وكيؼ يمك

عػػامالف أساسػػياف لعبػػا دورًا جوهريػػًا فػػي تحديػػد مسػػار الصػػراع الػػدولي عمػػى وراًػػة التركػػة السػػوفيتية. العامػػؿ األوؿ هػػو أزمػػة 
الرأسػػمالية العالميػػة. فعمػػى ،ػػالؼ الحػػاؿ ع.ػػد ا.تصػػار الحم ػػاء عمػػى المحػػور فػػي الحػػرب العالميػػة الًا.يػػة، تػػزامف ا.تصػػار المعسػػكر 

باردة مع مرحمة أزمػة رأسػمالية ممتػدة بػدأت فػي مطمػع سػبعي.ات القػرف الماضػي. الواليػات المتحػدة التػي ضػ، ت الوربي في الحرب ال
مميػػارات الػػدوالرات فػػي األربعي.ػػػات تحػػت غطػػاء مشػػروع مارشػػػاؿ  عمػػار أوروبػػا بعػػػد أف دمرتهػػا الحػػرب، لػػـ تكػػػف قػػادرة فػػي مطمػػػع 

% مػف الػد،ؿ القػومي فػي السػتي.ات إلػى أقػؿ 5ها لممساعدات ال،ارجية مػف التسعي.ات عمى فعؿ الشيء . س  بعد أف قم صت ميزا.يت
 % في العقد األ،ير مف القرف الماضي.0,5مف 

االقتصػادي التػي أجهػدت االتحػاد -العامػؿ الًػا.ي هػو ت.اقضػات المعسػكر الوربػي ذاتػ . إذ أف . ػس عمميػة الت.ػافس العسػكري
ايػػة، كا.ػػت هػػي التػػي سػػاهمت فػػي ،مػػؽ الػػوحش العسػػكري األمريكػػي مقار.ػػة السػػوفيتي عمػػى مػػدى السػػ.وات ًػػـ قضػػت عميػػ  فػػي ال.ه

% مف إجمالي ا . اؽ العسػكري العػالمي، فػي 09باألقزاـ األوروبية. ميزا.ية ا . اؽ العسكري لدى الواليات المتحدة اليـو تصؿ إلى 
سػيًا ػ تقػؿ عػف .صػؼ هػذا المقػدار. وهكػذا بػرز حػيف أف مجمػوع ميزا.يػات ا . ػاؽ العسػكري لػدوؿ االتحػاد األوروبػي ػ الم.قسػمة سيا

-الت.اقض المكتـو بيف أوروبا القوية اقتصاديًا والضعي ة عسكريًا )وغير القادرة بالتالي عمى الدفاع عف مصالحها االقتصادية والجيو
ى قػػوى كبػػػرى أ،ػػػرى ال تتماًػػػؿ سػػتراتيجية(، والواليػػػات المتحػػػدة القويػػػة عسػػكريًا واقتصػػػاديًا )والقػػػادرة بالتػػػالي عمػػى فػػػرض هيم.تهػػػا عمػػػ

 مصالحها بالضرورة مع المصالح األمريكية(.

امتزاج هػذاف العػامالف عمػى مػدى معظػـ سػ.وات التسػعي.ات هػو الػذي حػدد تطػورات األحػداث. الواليػات المتحػدة كا.ػت لػديها 
ة الكافيػػة الحتػواء مػا وًرتػػ  والح ػاظ عميػػ . القػدرة العسػكرية عمػػى وراًػة ا مبراطوريػة السػػوفيتية، ولكػف لػػـ تكػف لػديها القػػدرة االقتصػادي

وأوروبػػا، واليابػػاف أيضػػًا، كا.ػػت لهمػػا مصػػالحهما االقتصػػادية األساسػػية فػػي وسػػط آسػػيا والشػػرؽ األوسػػط، ولك.همػػا افتقػػرا إلػػى الػػذراع 
 العسكرية التي يمك.ها أف تحقؽ تمؾ المصالح.
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مػى عالقػة وديػة مػع روسػيا االتحاديػة تحػت رئاسػة يمتسػيف في مطمع التسعي.ات كا.ت الواليات المتحدة تضع هدؼ الح ػاظ ع
في موقع األولوية مف أهدافها االستراتيجية. ولهذا السبب لـ تسػع مباشػرة إلػى ،مػؽ م.طقػة . ػوذ فػي السػاحة ااسػيوية ال،م يػة لمدولػة 

ًػـ أف ت،مػؽ ل. سػها مسػاحة واسػعة مػف  الروسية. وفػي . ػس التوقيػت اسػتطاعت ألما.يػا الوربيػة أف تبتمػع ألما.يػا الشػرقية سػابقًا، ومػف
الهيم.ة عمى أواسط أوروبا في كؿ مف بول.دا، والمجر، وتشيكوسموفاكيا السابقة. كؿ هذا عكس . سػ  فػي درجػة واضػحة مػف الػتح ظ 

 في أداء إمبريالية القطب الواحد )الواليات المتحدة( فيما يتعمؽ ببوروبا ووسط آسيا.

ي امتػػد معظػػـ سػػ.وات التسػػعي.ات ػ لعػػب دورًا هامػػًا فػػي توييػػر هػػذا الوضػػع. فقػػد أدى ال شػػؿ ولكػػف الصػػراع فػػي البمقػػاف ػ الػػذ
المهػػيف ألوروبػػا فػػي البوسػػ.ة فػػي أواسػػط التسػػعي.ات، وفػػي كوسػػوفو فػػي أوا،رهػػا، إلػػى تبكيػػد حقيقػػة الهيم.ػػة العسػػكرية األمريكيػػة شػػب  

ية مػف دوف الحاجػة إلػى غطػاء األمػـ المتحػدة كمػا كػاف الحػاؿ فػي المطمقة، ومف ًـ إلى فتح الشهية األمريكية لمقيػاـ بعمميػات عسػكر 
مطمع العقد )حرب ال،ميق الًا.ية(. وكاف هذا إيذا.ًا بالتد،ؿ األمريكي السافر في القارة األوروبية في إطار سياسة بدأت تب،ذ طابعػًا 

 هجوميًا واضحًا.

وؿ شرؽ أوروبا دورًا في ا جهاز عمى ما تبقػى مػف القػوة مف .احية أ،رى، فقد لعب اال.هيار االقتصادي في روسيا وأغمب د
الروسية. وهػذا ػ بػالطبع إلػى جا.ػب إلػى بػروز أهميػة . ػط بحػر قػزويف ػ مػا دفػع الواليػات المتحػدة إلػى إعػادة ال.ظػر فػي سياسػتها فػي 

طريػؽ الحريػر الجديػد" هػدفها تػبميف أواسط آسيا. بدأت الواليات المتحدة قبؿ حرب أفوا.ستاف بس.وات تطرح استراتيجية أطمؽ عميهػا "
،ط أ.ابيب ي.قؿ . ط قزويف إلى تركيا بدوف المرور بروسيا. وكاف في جػوهر هػذخ االسػتراتيجية القيػاـ ببعمػاؿ عسػكرية هجوميػة مػف 

 أجؿ تبميف الدوؿ التي تقع عمى مسار ،ط األ.ابيب.

 كممة السر النفط
يكيػػة ضػػد العػػراؽ، لػػيس ه.ػػاؾ م ػػر مػػف أف .تحػػدث عػػف "سياسػػة الػػ. ط". حتػػى . هػػـ الػػدوافع الحقيقػػة وراء ،طػػط الحػػرب األمر 

فتػػاري، عالقػػػة ا مبرياليػػة العالميػػػة بالشػػرؽ األوسػػػط ال ي. صػػؿ عػػػف تػػػاري، المحػػاوالت المتكػػػررة لمسػػيطرة بشػػػكؿ كامػػؿ و.هػػػائي عمػػػى 
 إمدادات ال. ط في هذخ الم.طقة الحيوية مف العالـ.

لمطاقػة  عشريف .قمة .وعية جديػدة فػي التػاري، ا .سػا.ي، بعػد أف أصػبح مصػدرًا رئيسػياً ؿ است،راج ال. ط في مطمع القرف الشك  
ال ر.سػػػية )بعػػػد تقسػػػيـ شػػػرؽ الم.طقػػػة العربيػػػة بػػػيف القػػػوى ا مبرياليػػػة العالميػػػة و الالزمػػػة لتػػػدوير آلػػػة الصػػػ.اعة فػػػي الػػػدوؿ المتقدمػػػة. 

كيػػة لػػـ يكػػف ي. سػػها ،ػػارج القسػػمة. حسػػب وجهػػة ال.ظػػر األمر  وجػػدت الواليػػات المتحػػدة ،"بيكػػو-سػػايكس"بموجػػب ات ػػاؽ  (والبريطا.يػػة
كػػي. فػػي تمػؾ ال تػػرة كا.ػػت الواليػات المتحػػدة أكبػػر يهػؤالء الحم ػػاء قػادريف عمػػى اال.تصػػار فػي الحػػرب العالميػػة األولػى لػػوال الػ. ط األمر 

القػوة ضػدهما إف بقيػت شػركات الػ. ط  م.تق ومصدر لم. ط في العالـ. ومػع ذلػؾ لػـ تتوقػؼ عػف تهديػداتها لبريطا.يػا وفر.سػا باسػت،داـ
بيوف في ال.هاية إلى الت.ازؿ عف جػزء مػف أسػهـ هػذخ الشػركات فػي الم.طقػة و بييف. واضطر األور و عمى األور  في م.طقة ال،ميق حكراً 

 مشركات ال. طية األمريكية.ل

، قبػؿ الحػرب العالميػة الًا.يػة، تزويػد "ؿو.سػتوف تشرشػ"تزايد االرتباط بيف ا مبريالية وال. ط ع.دما قػرر رئػيس وزراء بريطا.يػا 
 البحرية الممكية ا .جميزية بال. ط بداًل مف ال حـ. وتجمي هذا االرتباط بشدة في الحرب العالمية الًا.ية التػي لعػب . ػط م.طقػة ال،مػيق

ادي والعشػريف مػف أجػؿ هؿ تستمر الدوؿ في ،وض غمار الحػروب فػي القػرف الحػ ااف هو والسؤاؿ دورًا حاسمًا في تحديد مسارها.
السػػيطرة عمػػي م.ػػابع الطاقػػة؟ وهػػؿ س.شػػهد عػػودة االسػػتعمار القػػديـ مػػف أجػػؿ السػػيطرة عمػػي م.ػػابع المػػواد ال،ػػاـ؟ وهػػؿ حػػرب الواليػػات 

 ؟سئمةاأل خالمتحدة األميركية عمي أفوا.ستاف والعراؽ هي ا جابة العممية عف هذ
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 01حػوالي  9190ي واشػ.طف، كا.ػت الواليػات المتحػدة تسػتورد فػي عػاـ فػ "مركز الدراسات السياسية والدولية"بحسب بيا.ات 
% مػف حاجاتهػا مػف الطاقػة، واعتمػدت عمػي احتياطاتهػا  59اسػتوردت حػوالي  0222% فقط مف احتياجاتها مف الطاقة، وفي عاـ 

%  21وبػؾ( فػي توطيػة . ويالحظ أف واش.طف اعتمدت عمي م.ظمة الػدوؿ المصػدرة لمػ. ط )أاستهالكها% فقط مف  20في توطية 
كيػة فػي القػرف الجػاري. فػإذا يمف وارداتها، وهو ما يؤشر إلي الوضعية المهمة لمػدوؿ المصػدرة لمػ. ط فػي اسػتراتيجية ا مبرياليػة األمر 

% مػػف وارداتهػػا ال. طيػػة، وأف االحتياطيػػات  00عمم.ػا أف الواليػػات المتحػػدة اعتمػػدت عمػػي دوؿ م.طقػػة ال،مػػيق فػػي توطيػػة مػػا يقػػارب 
السػػت.بط.ا  ،تت.ػػاقص بػػاطراد (العالميػػة المؤكػػدة االحتياطيػػات% فقػػط مػػف 0أي )مميػػار برميػػؿ  00ل. طيػػة لمواليػػات المتحػػدة البالوػػة ا

 معاداًل لمطمب المتزايد. . طهما ليكوف مجموع ،مضافة إلي بحر قزويف الو.ي بال. ط ،األهمية المتعاظمة لهذخ الم.طقة

برميػؿ،  تريميػوف 92دة حجـ االحتياطي العالمي المؤكد مف ال. ط م.ػذ اكتشػاف  بحػوالي قدر المت،صصوف في الواليات المتح
، ب،ػالؼ كميػة قػدارها المصػدر األميركػي بحػوالي برميػؿ تريميػوفبرميػؿ، فيتبقػى ااف حػوالي  تريميػوف 1استهمؾ العالـ م.ها ما يقارب 

ف في الواليات المتحػدة إلػي أف و ر قزويف. ويذهب ال،براء ال. طيات غير مؤكدة يرقد معظمها في مياخ بحيمميار برميؿ احتياط 522
المراحػؿ أعمػي مػف كػؿ  0205وحتػى العػاـ  0222كوف فػي ال تػرة مػف العػاـ يحجـ االستهالؾ العالمي في حاؿ ال.مو االقتصادي سػ

كبيػر المػػديريف  "لػورد بػراوف"ؽ توقػع وفػي هػذا السػػيا .فػي التػاري،، وهػو مػا يػػدفع الػ. ط إلػي أف يكػوف السػمعة األهػػـ فػي العػالـ السػابقة
المقبمػة عمػي األقػؿ  05)بي. بي( أف يستمر ال. ط والواز كمصدر أوؿ لمطاقة في السػ.وات الػػ "بريتيش بتروليـو"الت. يذييف في شركة 

. 

العػرب فإف م.طقػة "الشػرؽ األوسػط الكبيػر" الممتػدة مػف آسػيا الوسػطي وبحػر قػزويف حتػى بحػر  ،تبسيسًا عمي هذخ المعطيات
ج.وبػػًا، واأل.اضػػوؿ والبحػػر المتوسػػط غربػػًا، والصػػيف شػػرقًا، واالتحػػاد الروسػػي شػػمااًل، سػػترتدي طابعػػًا دوليػػًا فػػي شػػكؿ مباشػػر. والقػػوى 

ومف ه.ا يمك..ا أف . هـ  لمصالحها ال،اصة. دفة االقتصاد العالمي طبقاً  تسيير عمى القدرة مستقبالً  اله التي ستسيطر عميها سيكوف
 الهيم.ة العسكرية المباشرة عمي هذخ الم.طقة مف العالـ.  إلىريالية األمريكية سعي ا مب

 اإلمبريالية األمريكية والحرب وي أوغانستان 
" كا.ػػت أفوا.سػػتاف. فػػال. ط كػػاف سػػببًا رئيسػػيًا فػػي الحػػرب البشػػعة التػػي والهيم.ػػة محطػػة اال.طػػالؽ فػػي "الحػػرب مػػف أجػػؿ الػػ. ط

سػبتمبر  99بعػد هجمػات  حوؿ تحقيؽ "العدالة المطمقة"بوش  . ال،طب الر.ا.ة لمرئيس0229ـ ،يضت ضد أفوا.ستاف في .هاية عا
 5م.طقة بحر قزويف مف أجؿ األرباح المتوقعة التي تقدر ببكًر مف عمى ا، ت سعي إمبريالي لمسيطرة  ،لتبرير حرب  في أفوا.ستاف

 تريميوف دوالر مف مصادر الواز وال. ط في هذخ الم.طقة.

ف م.طقػة بحػر قػزويف مػف المحتمػؿ أف "إ ألحمد راشد أحد الصح ييف األكًر معرفػة بشػئوف أفوا.سػتاف "طالباف"تاب حسب كف
مستكشػؼ حتػى ااف. فػدوؿ آسػيا الوسػطى لػديها كميػػات التكػوف مػف الم.ػاطؽ األ،يػرة فػي العػالـ المميئػة بػال. ط غيػر المسػتوؿ وغيػر 

"كا.ػت فقػد ولذلؾ، . تريميوف متر مكعب مف الواز الطبيعي ت.تظر االستوالؿ" 1.1 يتضمف ذلؾ ،هائمة مف مصادر الطاقة الم،تم ة
شركات الطاقة األمريكية تعمػؿ بكًافػة ،ػالؿ عقػد التسػعي.يات لب.ػاء ،طػوط األ.ابيػب عبػر أفوا.سػتاف. وكا.ػت تحظػى بالػدعـ الكامػؿ 

 .الهائمة"مف أجؿ األرباح  مف الحكومة األمريكية التي وق ت بكؿ قوة ،مؼ هذخ ال،طط

 ال،طػط لب.ػاء ،طػوط األ.ابيػبشػف الحػرب عمػي أفوا.سػتاف، أف ل ومف أهـ األسباب التي جعمت الواليات المت حدة متمه  ة جػداً 
. فال.صػر العسػكري األمريكػي السػريع عمػى طالبػػاف بعػد الحػرب عػادت بسػرعة إلػى جػدوؿ األعمػػاؿ. ولك.هػا 9119كا.ػت معمقػة م.ػذ 

 سيا الوسطى.آحكومة عميمة لضماف السيطرة ا ستراتيجية عمي ًروات م.طقة  سمح لمواليات المت حدة بجمب
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ولكػف كػؿ مػف المسػتًمريف والم،ططػيف السياسػييف فػي الرأسػماليات الوربيػة  عبػر روسػيا.آسيا الوسطى  . طيتـ تصدير اليـو 
. أمػػا ،طػػوط أ.ابيػػب إلػػى تركيػػا وأوروبػػامسػػتًمروف فػػي الػػ. ط والوػػاز فػػي بحػػر قػػزويف بب.ػػاء بػػديؿ عبػػر مػػد اليهػػتـ لهػػـ رأي آ،ػػر. إذ 

لكػػػف عػػػدـ  .اله.ػػػد وباكسػػػتاف عبػػػروالوػػػاز إلػػػى الج.ػػػوب وج.ػػػوب شػػػرؽ أسػػػيا  ل.قػػػؿ الػػػ. ط،طػػػة  قػػػد تب.ػػػت فهػػػي ،ا مبرياليػػػة األمريكيػػػة
 لهذخ ال،طة. كبيراً  االستقرار في أفوا.ستاف كاف يشك ؿ تهديداً 

. موقع أفوا.ستاف الجورافي كطريؽ محتمؿ في وسط آسياا مبريالية السيطرة عمي أفوا.ستاف جزء مهـ مف لعبة ولذلؾ مً مت 
ووفقػػًا  بال.سػػبة لمقػوى التػػي  تريػد السػيطرة عمػػي هػذخ المصػػادر الهائمػة. ل،طػوط أ.ابيػب الػػ. ط والوػاز الطبيعػػي جعمهػا دولػة مهمػػة جػداً 

ريع مػف أجػؿ السػيطرة عمػى أفوا.سػتاف لًالًػة أسػباب لػ"أحمد راشد"، فإف الواليات المتحدة األمريكية رأت األهمية القصوى لمتد،ؿ الس
أساسػػية. أواًل ضػػرورة وجػػود الشػػركات األمريكيػػة لمػػ. ط م.ػػذ المحظػػة األولػػى، حيػػث أف هػػذا سػػيم.حها ال رصػػة لمسػػيطرة الكاممػػة عمػػى 

تمد عميػػ  دوؿ ػ كاله.ػػد عمميتػػي ا .تػػاج والتوزيػػع. ًا.يػػًا التػػد،ؿ األمريكػػي سػػيتيح لمواليػػات المتحػػدة السػػيطرة عمػػى مصػػدر . طػػي سػػتع
والصيف ػ مرشحة ألف تصبح مف الم.افسيف األقوياء في مستقبؿ قريب. ًالًًا عمى الواليات المتحدة التد،ؿ السريع ،شية سػقوط هػذخ 

 الًروة في يد م.افسي أمريكا الكبار في الم.طقة ػ إيراف، وبشكؿ ،اص روسيا.

وا.سػتاف فػي .هايػة الًما.ي.ػات همػا .قطػة البدايػة لت عيػؿ ال،طػط األمريكيػة. لقد كا.ت الهزيمة، ًـ اال.سحاب، الروسييف مػف أف
تاري،يػة ال رصػة المواليات المت حػدة ، توفرت لا مبريالية الروسية عف ػمف تركم.ستاف إلى أذربيجاف  ػسيا الوسطى آوؿ فمع ا. صاؿ د

 الطاقة في مجمس األمف القومي األمريكػي ة، ،بير "هيسمفشيال " . أكدتمسيطرة عمي مصادر ال. ط في هذخ الدوؿ حديًة االستقالؿل
ذلؾ بشػكؿ محػد د عبػر المسػاعدة فػي اسػتقالؿ هػذخ البمػداف قم.ػا بػ ..السػريع لطاقػة قػزويف  ال.موسياست.ا كا.ت أف .سيطر عمي ، "أف

أمػف الطاقػة الوربػي مػف ،ػالؿ لتعزيػز  بصػراحةوذلػؾ الو.ية بال. ط، لكسر سيطرة واحتكار روسيا عمى .قؿ الػ. ط مػف تمػؾ الم.طقػة، 
 . "ت.ويع المصادر

 ،مًػػػؿ "إ.ػػػروف"، "أموكػػػو"،  "إكسػػػوف"، "موبيػػػؿ" و"أ.وكػػػاؿ" ،شػػػركات الطاقػػػة األمريكيػػػة والبريطا.يػػػةفػػػي هػػػذا السػػػياؽ، ،ططػػػت 
تقػػع أجػػزاء الجمهوريػات السػػوفيتية الػػًالث حديًػػة االسػػتقالؿ التػػي وهػػي كازا،سػػتاف وتركم.سػػتاف، و لمسػيطرة عمػػي احتياطػػات أذربيجػػاف 

ي لعبػت دورًا مركزيػًا فػ األمريكيػة ا دارةش،صػيات بػارزة سػابقة فػي ولػـ يكػف مػف قبيػؿ المصػادفة أف  مف حدودها عمي بحر قػزويف.
 محاولة فتح الم.طقة لشركات ال. ط األمريكية.

كمستشػار  "هػيق"عمػؿ  .العضو الكبير السابؽ فػي إدارة كػؿ مػف .يكسػوف وريجػاف ،"لكس.در هيقا"دور ه.اؾ في البداية كاف 
 . مًمػتالػذي يمػر عبػر إيػراف لمحصوؿ عمى موافقة هذا األ،ير عمى ال،طػط األمريكيػة لب.ػاء ،ػط األ.ابيػب البػديؿلرئيس تركم.ستاف 

 أوالً مًاليػا.  بػديالً . لك.  بػالقطع لػـ يكػف م.افسهـ القديـ روسياؿ مف وجهة ال.ظر األمريكية، مقار.ة بأفض إيراف في هذا الوقت ا،تياراً 
دعػػـ  بمًابػػةهػػذا الطريػػؽ الجديػػد ل،طػػوط أ.ابيػػب الػػ. ط والوػػاز كػػاف  ألف ًا.يػػاً ، و إيػػراف والواليػػات المت حػػدةبسػػبب العالقػػات السػػيئة بػػيف 

، ممػػا دعػػا عمػػى معظػػـ احتياطػػات الػػ. ط فػػي العػػالـ وهػػي الم.طقػػة التػػي تسػػيطر أصػػالً  ،لم.طقػػة الشػػرؽ األوسػػطلألهميػة االسػػتراتيجية 
 .دة لمبحث عف بدائؿالواليات المتح

ولػػـ يضػػيع عػػدد مػػف الش،صػػيات اال.تبػػاخ إلػػى إمكا.يػػة ب.ػػاء ،ػػط أ.ابيػػب عبػػر أفوا.سػػتاف.  تحػػوؿم.تصػػؼ التسػػعي.ات، بحمػػوؿ 
التحرؾ .يابػػة عػػف بػػ "جػػورج بػػوش األب"ال.افػػذة فػػي دوائػػر الحكػػـ الوقػػت. فقػػد قػػاـ بعػػض رجػػاؿ ا دارة األمريكيػػة عمػػى عهػػد الػػرئيس 

فػػي  ػ .يابػػة عػػف شػػركات الػػ. ط ، وشػػاركوا ػمتػػرويق لم،طػػط السػػيطرة عمػػي احتياطػػات الطاقػػة فػػي الم.طقػػةلة شػػركات الػػ. ط األمريكيػػ
وكاف مف بيف الالعبيف الرئيسيف في هػذخ العمميػة "ديػؾ تشػي.ي" الػذي يحتػؿ  م اوضات مع الجمهوريات ا سالمية السوفيتية السابقة.

 اليـو م.صب .ائب الرئيس األمريكي.
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رزت هذخ الجهود .جاحًا هائاًل. ولكف كا.ت العقبة هي ا.عداـ االستقرار في أفوا.ستاف ك.تيجة السػتمرار الحػرب في البداية أح
بشػكؿ رسػمي،  9111األهمية. مف ه.ا، فبالرغـ مف أف الواليات المتحدة لـ تدعـ حكـ طالباف التي استولت عمى السمطة في أوا،ػر 

ستقرار المطموب لمبدء في ت. يذ ،ط األ.ابيب. وقد حث مساعد وزير ال،ارجية األمريكي إال أ.ها اعتبرت ا.تصارها فرصة لتحقيؽ اال
 ."مساعدة طالباف وعدـ المشاركة في عزلهـ"لشئوف آسيا الواليات المتحدة عمى 

متحػػدة ،اصػػة بعػػد ت جيػػر السػػ ارتيف األمػػريكيتيف فػػي دار السػػالـ و.يروبػػي واتهػػاـ الواليػػات ال ،ولكػػف األمػػور تعقػػدت بعػػد ذلػػؾ
، "بػػف الدف"طالبػػت الواليػػات المتحػػدة طالبػػاف بتسػػميـ  " بالمسػػئولية عػػف العمميػػة.أسػػامة بػػف الدف"ت.ظػػيـ القاعػػدة فػػي أفوا.سػػتاف بقيػػادة ل
 .ولكف محاولتهػا بػاءت بال شػؿ .فقامت بالهجـو بالطائرات عمي مواقع ت.ظيـ "القاعدة" في أفوا.ستاف لمحاولة اغتيال  .لك.ها رفضتو 

، وحػؿ محمػ  الحػديث مشػروع ب.ػاء ،ػط األ.ابيػب عمػى الػرؼ   ، وتػـ وضػعالوقت توترت عالقة الواليات المتحدة مع طالبػاف وم.ذ ذلؾ
 عف الحرب كطريؽ بديؿ لتبميف ،طط مد ،طوط األ.ابيب عبر األراضي األفوا.ية. 

مػف حسػب روايػات الصػحؼ، ال،طػة، بتقديـ . تـ سبتمبر بشهور كا.ت ه.اؾ ،طة لططاحة بحركة طالباف 99قبؿ هجمات 
مػف .احيػة أ،ػرى .شػرت صػحي ة  فػي إيطاليػا. فػي ج.ػوخ 0229بؿ اله.د أً.اء مؤتمر قم ة مجموعة الدوؿ الًما.ي الكبػرى فػي يوليػو قل 
أف الواليػات المتحػدة تزمػع اال.تشػار عسػكريًا فػي م.طقػة  ،وقبؿ أحداث سبتمبر بًما.يػة شػهور ،في ص حتها األولي ".يويورؾ تايمز"ال
 .العتبارات إستراتيجية ، وذلؾسيا الوسطي لس.وات مقبمةآ

الجوهريػػة تػػبميف حكومػػة مواليػػة لطمبرياليػػة األمريكيػػة فػػي كػػابوؿ مػػف ه.ػػا جػػاءت الحػػرب ضػػد أفوا.سػػتاف التػػي كا.ػػت .تيجتهػػا 
مػف قبيػؿ الصػدفة أف  . وليسمهمتها الرئيسية هي ،دمة مصالح رأس الماؿ األمريكي وشركات ال. ط العمالقة "حامد كرزاي"برئاسة 

.ابيػػب األفيهػػا ،طػوط  تمػر تػػرض أف التػي يُ الم.ػػاطؽ كيػػة فػي أفوا.سػػتاف بعػد إزاحػػة طالبػاف، هػػي . سػها يم.ػاطؽ تمركػػز القػوات األمر 
 األمريكية.  "أ.وكاؿ"شركة التي ستمدها 

 العراق حرب أخرا من أجل النفط واألرباح
هػذا كػاف لقػد "وف يػرددوف: جأهدافها فػي أفوا.سػتاف، راح صػقورها فػي الب.تػافي الوقت الذي بدأت ا مبريالية األمريكية تحقؽ 

 ،كيػػةيأبػػرز صػػقور ا مبرياليػػة األمر  "،بػػوؿ وول ػػويتز". ف.ائػػب وزيػػر الػػدفاع "دعو.ػػا ااف .كػػرر الحػػرب فػػي العػػراؽ أيضػػاً  ؛سػػهالً  عمػػالً 
الشػديدة أف ..تظػر عشػر سػ.وات حتػى يقومػوا بضػرب.ا. ولػف "مف ال،طػورة إ.   كية في أفوا.ستاف قائالً يإلى القوات األمر  تحدث مؤ،راً 
.حػف لػف  ػيػة والبيولوجيػة ئضد.ا إذا استعمموا األسػمحة الكيما شفسيُ الهجـو الذي عمى  سبتمبر آ.ذاؾ أي شيء قياساً  99تعد هجمات

 ...تظر إلى األبد  .هاء هذا ال،طر"

الحقيقػة هػي أف الطبقػة  .عومة ضد ا رهاب إال مف باب االفتعػاؿإف الحرب عمي العراؽ ال يمك.ها إف ت.درج في الحممة المز 
محػػؿ أي .ظػػػـ لػػديها أد.ػػى هػػامش مػػػف  أ.ظمػػػة تابعػػة ومطمقػػة الػػوالءتسػػعى إلػػى إحػػالؿ  الحاكمػػة دا،ػػؿ الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػػة

 . اال،تالؼ، وذلؾ ضما.ًا لمصالحها االستراتيجية، وعمى رأسها تبميف م.ابع ال. ط

السعي  قامة .ظاـ مف هذا القبيؿ في بمد م.تق لمطاقة بحجـ العراؽ يعتبر التجسيد األوؿ لهػذا التوجػ . اؽ، فإف في هذا السي
% مػػف االحتياطيػػات العالميػػة. وبا ضػػافة إلػػي تمػػؾ 99مميػػار برميػػؿ أي .حػػو  995حيػػث تبمػػغ احتياطيػػات العػػراؽ ال. طيػػة المؤكػػدة 

،اصػػة وأف حقػػوؿ الػػ. ط العراقيػػة تعتبػػر مػػف  ،حيػػة الهائمػػة فػػي االسػػتًمار فػػي هػػذا القطػػاعه.ػػاؾ الرب ،الميػػزات المطمقػػة لمػػ. ط العراقػػي
وت يػد الدراسػات  واالسػت،راج.مػا يػوفر . قػات ضػ،مة فػي عمميػات الت.قيػب ، ممف سػطح األرض أغزر الحقوؿ في العالـ وأكًرها قرباً 
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دوؿ أوبػؾ الػ. ط فػي بػار آبي.مػا متوسػط إ.تػاج  ،لؼ برميؿ/يوميػاً أ 99إلي  92الدولية أف معدؿ إ.تاج البئر في العراؽ يتراوح ما بيف 
مقار.ة ب.حو  ،فقط س.تاً  52حواليتكم ة إ.تاج البرميؿ الواحد لم. ط العراقي   ، فإفأيضاً . ألؼ برميؿ/يومياً  9-2األ،رى ال يزيد عف 

يػػػراف 0-5 دوالر  92-9ومػػػا بػػػيف    ،فػػػي ا مػػػاراتيػػؿ لمبرمدوالر  9-5وحػػػوالي  ،دوالر لمبرميػػؿ فػػػي كػػػؿ مػػػف السػػعودية والكويػػػت وا 
 مبرميؿ في المكسيؾ وف.زويال. ل

الجديػدة تريػد أف تسػيطر بصػورة  تهاالواليػات المتحػدة فػي إسػتراتيجي" عػدد أ،يػر لهػا أففػي  "فوريف ريبورت"أشارت مجمة قد و 
االقتصادي مع القوى الرأسمالية -السياسيفي صراعها  كاممة غير م.قوصة عمي ال. ط وأ.ظمت  بطريقة تسمح لها باست،دام  سالحاً 

أف  البريطا.يػػة فػػي م.تصػػؼ شػػهر أكتػػوبر الماضػػي "الجارديػػاف"فػػي صػػحي ة  "جو.اًاف فريال.ػػدػ". وجػػاء فػػي مقػػاؿ لػػالم.افسػػة األ،ػػرى"
لبمػد توجػد فيػ  مف صقور الحزب الجمهوري قد أقروا باألسباب الحقيقيػة لػرغبتهـ فػي اجتيػاح العػراؽ. فهػذا ا بالصراحة فالذيف يتسمو "

أكبر محطات الواز في العالـ، وتحوي أراضي  محيطات مف ال. ط. وذلؾ سيكوف في ،دمة االستهالؾ الكبيػر لمواليػات المتحػدة مػف 
 .  ال. ط"

ولػػذلؾ قػػررت ا مبرياليػػة األمريكيػػة اال.تقػػاؿ مػػف سياسػػة االحتػػواء إلػػي طػػور ا جهػػاز عمػػي ال.ظػػاـ القػػائـ فػػي بوػػداد واحػػتالؿ 
يقة سرية لمج.اح اليم عمف مؤ،راً قد أُ ف لس.وات طويمة. عسكرياً العراؽ  رفت في الصحافة .ي مف الحزب الجمهوري األمريكي عُ يعف ًو

يقة الب.تاجوف"  فبوش ومستشاري  الرئيسييف كا.وا ي،ط طػوف لمحػرب  .لهيم.ة عمي . ط الشرؽ األوسطمحتواها هو ،طط االعالمية بػ"ًو
 99بالتػػالي فإ.ػػ  ال عالقػػة بػػيف أحػػداث و . 0229م.صػػب  فػػي ي.ػػاير  "بػػوش"حتػػى قبػػؿ تػػول ى  ،.ظػػاـ"ضػػد العػػراؽ لضػػماف "توييػػر ال

كي الػذي اكتمػؿ إ.ضػاج  قبػؿ هػذخ األحػداث بسػ.وات، وم.حتػ  هػذخ األحػداث فرصػة التطبيػؽ يسبتمبر وهذا التوج  ا ستراتيجي األمر 
 العممي.

  سياسة ىجومية لإلمبريالية
بػػوؿ "قػػدـ اؽ مػػف فػػراغ. فهػػي ارتبطػػت بسياسػػة هجوميػػة شػػاممة لطمبرياليػػة األمريكيػػة. فقػػد لػػـ تػػبت ،طػػط الحػػرب ضػػد العػػر 

يقة تحت ع.واف "ا ستراتيجية األمريكية الشػاممة" 9110عاـ ).ائب وزير الدفاع األمريكي ااف(  "ول ويتزو  وقػد تػـ . إلي الب.تاجوف ًو
يقة وتعميقها، قبؿ .شرها تحت ع.واف  يقةت.قيح هذخ الًو يقػةوف"جالب.تا "ًو التػي صػدرت عػاـ التػي تحػدً.ا ع.هػا قبػؿ قميػؿ، و  ، وهي الًو

يقة الب.تاجوف"  .9119 تعريؼ التهديدات التي تواج  الواليات المتحدة وسبؿ مواجهتها لكػي تبقػى قػوة عظمػى م. ػردة لمػدة أعادت "ًو
يقػػةقػػرف كامػػؿ مػػف الػػزمف.  حتػػى عمػػى مسػػتوى  ،أف تتحػػوؿ إلػػى قػػوة كبػػرى ضػػوابط شػػديدة لم.ػػع أي قػػوة إقميميػػة مػػف وقػػد تضػػم.ت الًو

يقة ضرورة إقميمها  ب.اء ،رائط جديدة لمشرؽ األوسط بم هوم  الواسع.. مف .احية أ،رى فقد طرحت الًو
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 عصابة بوش
 

 اوــب بحمــاس عــن : كــان وزيــر دوــاع بــوش األب ودديــك تشــيني نائــب بــوش
ف عغـــو ســـابق وـــي مجمـــس إدارة 3;;3تـــدمير العـــراق وـــي حـــرب الخمـــي  

عمــالق صــناعة األســمحة شــركة "تــيف .رف دبميــو"ف زوجتــو لــين تشــيني تركــت 
مجمس إدارة شـركة أسـمحة "لوكييـد مـارتن" مـؤخرا ف عمـل الـرئيس بـوش االبـن 

بعـدىا  نفسو تحت رئاسة تشيني وـي شـركة نفطيـة أمريكيـة تـدعى "أربوسـتو"ف
ـــة  عمـــل تشـــيني لمـــدة خمـــس ســـنوات مستشـــارا  لشـــركة "ىـــالبيرتون" النفطي

شــركة وــي العــالم  وارتــبط بــنفط نيجيريــا  622األمريكيــة التــي تعــد مــن أكبــر 
 وميانمار ونسق التفاىمات مب الديكتاتوريات العسكرية ىناكف

 ـــة بـــوش ـــر خارجي ـــول وزي زعيم"الحمـــائم" وـــي إدارة بـــوش ب: يوصـــف كـــولن ب
 ب سالم" وـي معظـم الصـحاوة األمريكيـةف ىـو وـي الحقيقـة مجـرم حـربـ"صانبو 

ساعد عمي تنظيم تغطية سيئة السـمعة وـي الصـحاوة األمريكيـة لـدعم مذبحـة 
ـــي عـــام  ـــة  ;8;3لي ـــوات األمريكي ـــدما ذبحـــت الق ـــاميف 622عن ـــروّي ويتن  ق

ف وكجنـرال بـارز أشـرف ;:;3وشارك وي قيادة االحتالل األمريكي لبنمـا عـام 
 ف3;;3ابن العراقيين أنناء حرب الخمي  عمى مذ

  كان صانب سياسة رئيسـي وـي إدارة الـرئيس ز نائب وزير الدواعتولفويو بول :
ان وي النمانيناتف لّخص ومسـفتو اإلرىابيـة بقولـو جاألمريكي السابق رونالد ري

 ف""يجب أن نحّطم الدول
 شـيفرون  : عممـت مستشـارة وـي شـركةكوندوليزا رايس مستشارة األمن القومي

داوعــت  مميــون دوالرف 42النفطيــة  وىــي تســتنمر وــي ىــذه الشــركة أكنــر مــن 
ــدما  ــات عمييــا عن ــة وعارغــت وــرض العقوب عــن الحكومــة العســكرية النيجيري

مــن الــذين  7;;3أعـدمت الكاتــب النيجـري "كــين ســاروا يـوا" ورواقــو وــي عـام 
يئــة وــي كــانوا يطــالبون بتعويغــات مــن شــركة شــل لمــنفط عــن .نــار تــدمير الب

ــة "أجــوني" النيج ــدات يمنطق ــر مــن عائ ــي جانــب مطــالبتيم بنصــيب أكب ــة إل ري
 النفط والحكم الذاتي لمنطقة "أجوني"ف

 
 
 
   
 
   
 

  

 

يقػػة أعػػد الج.ػػػاح  وا.طالقػػاً  مػػف هػػػذخ الًو
.ػػػػػي فػػػػػي الحػػػػػزب الجمهػػػػػوري ،ط ػػػػػة لشػػػػػف ياليم

صاغ  .0222الحرب عمي العراؽ في سبتمبر 
).ائػػػػػػب الػػػػػػرئيس  "ي.يتشػػػػػػ "ديػػػػػػؾهػػػػػػذخ ال،طػػػػػػة 

)وزيػػػػػػر  "دو.الػػػػػػد رامسػػػػػػ يمد"األمريكػػػػػػي ااف(، و
 "مسػ يمدار ").ائػب  "زتول ويو بوؿ "دفاع ااف(، و

 "جػػػػػػورج بػػػػػػوش" ،ػػػػػػو)أ "جيػػػػػػب بػػػػػػوش"وااف(، 
رئيس هيئػة األركػاف ) "لويس ليبي"و ،األصور(

هػػػػدؼ  ال،طػػػة(. وتكشػػػؼ "تشػػػي.ي" عمػػػى عهػػػد
حيػػػػػث  .أمريكػػػػػا الحقيقػػػػػي وراء احػػػػػتالؿ العػػػػػراؽ

"الواليػػػػات المتحػػػدة سػػػػعت عمػػػػى إلػػػػي أف  تشػػػير
مػػػدى عقػػػود لمعػػػب دور دائػػػـ فػػػي ح ػػػظ األمػػػف 
ا قميمػػػػي فػػػػي ال،مػػػػيق. ورغػػػػـ أف ال.ػػػػزاع غيػػػػر 
 المحمػػػػػوؿ فػػػػػي ال،مػػػػػيق يػػػػػوفر المبػػػػػرر المباشػػػػػر

وجػػود عسػػكري إلػػى ، فالحاجػػة ]لضػػرب العػػراؽ[
تجػػػػاوز قضػػػػػية تأمريكػػػػي مكًػػػػؼ فػػػػي الم.طقػػػػة 

يكػف . وبمع.ى آ،ر، إذا لػـ .ظاـ صداـ حسيف"
عمى الواليات المتحدة ،مؽ  فإفه.اؾ،  "صداـ"

مبػػػرر آ،ػػػر الحػػػتالؿ العػػػراؽ  حكػػػاـ سػػػيطرتها 
  !عمى ًروات  ال. طية

هجمػػات سػػبتمبر كا.ػػت فرصػػة عظيمػػة 
لتحقيػػػػػػػػؽ ،طػػػػػػػػط ا مبرياليػػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 
اسػػػػػتعمار العػػػػػػراؽ. بمحاولتهػػػػػػا الم تعمػػػػػػة لػػػػػػربط 

بػػػػػػػػالحرب المزعومػػػػػػػػة عمػػػػػػػػي  "صػػػػػػػػداـ حسػػػػػػػػيف"
أف تشػػػػػف  الواليػػػػات المتحػػػػػدة ؿتحػػػػػاو  ،ا رهػػػػاب

ولػذلؾ،  .تحتم  هذخ المػرةل ،الحرب عمي العراؽ
فػي ال تػرة األ،يػرة تركػز  "بػوش" أحاديػثفمعظـ 

 .بت.ظػيـ القاعػدة "صػداـ حسػيف"عمي عالقػة .ظػاـ 
لتصػويت عمػي قػرار باف ػي ،طابػ   ق.ػاع الكػو.جرس 
عمى مستوى رفيع يعود عهدخ إلى عقد مف الزمف. وبعض  ".حف .عمـ أف العراؽ والقاعدة يقيماف اتصاالً شف الحرب عمي العراؽ قاؿ 

قادة القاعدة مف الذيف فروا مف أفوا.ستاف توجهػوا إلػى العػراؽ. وقػد عمم.ػا أف العػراؽ درب أعضػاء فػي القاعػدة عمػى صػ.اعة الق.ابػؿ 
جماعػػة  إلػػىأف يقػػدـ أسػػمحة كيميائيػػة وبيولوجيػػة  خ،فػػي أي يػػـو يريػػد ،أف يقػػرر وتحضػػير السػػمـو والوػػازات ال تاكػػة. وبإمكػػاف العػػراؽ

 .  إرهابية أو إرهابييف فرادى"
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إعطػػاء .يويػػورؾ تػػايمز" بعػػض ت اصػػيؿ ال،طػػة األمريكيػػة التػػي تهػػدؼ إلػػى اسػػتعمار العػػراؽ عبػػر ال.شػػرت صػػحي ة "مػػؤ،رًا و 
لمػػدة عػػاـ أو أكًػػر فػػي إطػػار فتػػرة ا.تقاليػػة تسػػبؽ تحقيػػؽ  "، وذلػػؾفصػػداـ حسػػي"حػػاكـ عسػػكري أمريكػػي بعػػد ا طاحػػة ب.ظػػاـ ل السػػمطة

االحتالؿ األمريكي لميابػاف فػي أعقػاب ،برة تست.د إلى ".يويورؾ تايمز" أف هذخ ال،طة الوأوضحت " حسب زعـ ال،طة. "الديمقراطية"
ػر"مػ  الج.ػراؿ وتتضمف ت.صيب حاكـ عسكري أمريكي لكي يحتػؿ الم.صػب الػذي احت ،الحرب العالمية الًا.ية فػي  "دوجػالس مػاؾ آًر

، قائػد القػوات "تومي فػرا.كس"ببف الج.راؿ  ".يويورؾ تايمزال". وتكه.ت "9125الياباف بعد استسالـ طوكيو دوف قيد أو شرط في عاـ 
ت.طػوي  "بػوش"، سيتولى م.صب الحاكـ العسػكري فػي العػراؽ. ورأت الصػحي ة أف ،طػة إدارة مرءوسي األمريكية في ال،ميق، أو أحد 

. هذخ هي الديمقراطية التي تعد الواليات المتحدة بها جمػاهير الشػعب "صداـ"المعارضة العراقية في حكومة ما بعد  دورعمى تحجيـ 
 العراقي!! 

صػداـ "ما الذي توير حتى تقرر ا مبريالية األمريكية اال.تقاؿ مف احتواء ال.ظػاـ العراقػي إلػي المواجهػة وا جهػاز عمػي .ظػاـ 
ضػػعاف  وشػػؿ  قدرتػػ  العسػػكرية  "صػػداـ"عممػػًا بػػبف سياسػػة االحتػػواء حققػػت الهػػدؼ م.هػػا بتحجػػيـ .ظػػاـ هػػذا واحػػتالؿ العػػراؽ؟  "حسػػيف وا 

مصػالح الجماهير العراقية عمي .حو يؤدي إلي تهديد  يد، مع تج.ب سقوط  عمي الواليات المتحدة األمريكية( عمي عكس ما تدعي)
الحظػر الم ػروض عمػي ال.ظػاـ مظاهر الضعؼ والترا،ي التي تموح عمػى هؿ الدافع وراء ذلؾ هو  حم اءها في الم.طقة.و  ا مبريالية

ف ممػف بػاتوا ال يتورعػوف يالحم ػاء الوػربيبعض ، بما في ذلؾ بشكؿ مط رد تزايدي؟ ذلؾ أف عدد الدوؿ التي ت.تهك  وال تتقيد ب  يالعراق
دعمػًا لمصػالحهـ االقتصػادية والسياسػية فػي  مػع ال.ظػاـ العراقػي ل.هػار،، وفػي وضػح اتعػددة األوجػ معف الد،وؿ في عالقات تبػادؿ 

  .هذا البمد الو.ي والواعد

حسػـ موضػوع العػراؽ. غيػر أف  تجػاخفػي ا كػيير كؿ األسباب اا. ة الذكر ربما فسرت، إلي هذخ الدرجػة أو تمػؾ، التحػوؿ األم
مريكيػػة الجديػػدة المتمًمػػة فػػي إعػػادة إرسػػاء . وذهػػا فػػي م.طقػػة الشػػرؽ ه.ػػاؾ عػػاماًل آ،ػػر هػػو األكًػػر حسػػمًا: إسػػتراتيجية ا مبرياليػػة األ

مػػف  . إف هػػدؼ ا مبرياليػػة األمريكيػػة الم.شػػودعمػػى رأسػػها السػػيطرة عمػػى م.ػػابع الػػ. ط األوسػػط الكبيػػر، العتبػػارات سياسػػية وعسػػكرية
"هػو فػتح مجػالاي الشػرؽ األوسػط )العربػي(  ،أزمػة بػال ا. ػراج" واشػ.طف وبوػداد:"  فػي كتابػ "صػالح بشػير"استعمار العراؽ، كما يشػير 

كيػة مسترسػمة، ،صوصػًا أف بػيف الم.طقتػيف أواصػر االمتػداد الجورافػي يوآسيا الوسطي عمي بعضهما، كم.طقة . وذ لطمبرياليػة األمر 
ذا كػػاف األمػػر كػػذلؾ، فػػإف إحكػػاـ السػػيطرة عمػػي العػػراؽ، وتحويمػػ  مرتكػػزًا لم. ػػوذ ا مبريػػالي األ ومصػػادر الطاقػػة. كػػي وقمبػػًا لػػ  يمر وا 

المجػاليف المػذكوريف، إذ أ.ػ  فػي آف أقصػي شػرؽ الم.طقػة العربيػة، وشػرفة  ممتقػىبالغ األهمية، ألف العراؽ هػو  ومحورًا، يصبح شب.اً 
فػإف الحػرب األمريكيػة القادمػة سػتكوف  ،ولػو .جحػت ا مبرياليػة األمريكيػة فػي م،ططاتهػا تجػاخ العػراؽ .ا طالؿ عمي آسيا الوسػطي"

 شؾ ضد إيراف أل.ها الدولة التي ت صؿ بيف الم.طقة العربية وم.طقة أسيا الوسطى.بال 

فقػد أعمػف  .لمسػيطرة والػتحكـ فػي سػوؽ الػ. ط العػالمي فيػةا مبريالية األمريكية تعمـ أف السيطرة عمي . ط بحر قزويف غير كا
"احتياطيػات الػ. ط فػي بحػر شػهر .ػوفمبر الماضػي أف  ،الؿ مؤتمر في .يويورؾ "ستيؼ ماف"المسؤوؿ في وزارة ال،ارجية األمريكية 

ع.دما .ري االة العسكرية ا مبريالية مف حامالت طائرات وسػ ف ، فلذا. قزويف ليست بالقدر الكافي لتشكؿ م.افسًا ل. ط دوؿ ال،ميق"
ف صػواري، كػروز وق.ابػؿ ال.ابػالـ  طػالؽ المزيػد مػ محممة بكؿ األسمحة ال تاكة تبحػر فػي ق.ػاة السػويس متجهػة .حػو العػراؽ اسػتعداداً 

لػيس   . هػـ أ.ػ ػ ع.ػدما .ػرى هػذا واليورا.يـو الم.ض ب لتحرؽ وتسم ـ األرض وتقتؿ مئات ااالؼ مف جماهير شعب العراؽ مرة أ،ػرى
 باح. إ.ما هي حرب إمبريالية دموية أ،رى مف أجؿ ال. ط واألر  ؛ل  عالقة بالحرب عمي ا رهاب أو بتدمير أسمحة الدمار الشامؿ
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 مذىب بوش وبربرية اإلمبريالية 
حػػوؿ "الحػػروب  اً جديػػد اً إدارتػػ  تب.ػػى مػػذهب ، بػػدأت"أ.ػػت مع.ػػا أـ مػػع ا رهػػاب"جممتػػ  المشػػهورة  "بػػوش"بعػػد أف أطمػػؽ المجػػـر 

 مػؤ،راً  "بػوش"فقػد قػدـ  .آ،ر عمي ج.وف وبربرية ا مبرياليػة وا فػالس األ،القػي لم.ظػاـ الػذي ترتكػز عميػ  اً صار، الوقائية" يعد دليالً 
يقػػػة حػػػوؿ "اسػػػتراتيجية الواليػػػات المتحػػػدة لألمػػػف القػػػومي"جالكػػػو.إلػػػى  تحتػػػوي عمػػػى ال،طػػػوط العامػػػة لمسياسػػػة األم.يػػػة الجديػػػدة  رس ًو

يقة استياء شعوب العالـ ككؿ.وقد لمواليات المتحدة.   أًارت هذخ الًو

التػي تعتبػر  ،"جؿ قرف أمريكػي جديػدأالمشروع مف "فما هو جوهر هذا المذهب الجديدة لطمبريالية األمريكية؟ حسب مؤسسة 
الواليػات المتحػدة هػي القػوة العظمػى العالميػة الوحيػدة، "، فػإف جػوهر المػذهب الجديػد يػتم،ص فػي ااتػي "بػوش"مػف إدارة  األكًػر قربػاً 

الح اظ عمى "الهدؼ هو فومف ًـ . " كبر قوة اقتصادية في العالـأوكو.ها  ،عمى ت وقها العسكري ودورها التك.ولوجي الريادي اعتماداً 
 ،"ه.ػاؾ دوؿ ذات قػدرات عاليػة. ومف .احيػة أ،ػرى فػإف س.ة القادمة عمي األقؿ" 52ألطوؿ أمد ممكف ،الؿ الػ المت وقةهذخ المكا.ة 

"ولك.ها غير راضية عف الوضع الراهف وتسعى لتوييرخ بشكؿ يهدد حالػة السػالـ واالزدهػار والحريػة التػي يتمتػع بهػا العػالـ ا ذا ليػـو . وا 
الحػؽ فػي شػف حػرب  ا"لهه.ا يصبح . و "ت وقها العسكري"فعميها أف تعتمد عمى  ،أرادت الواليات المتحدة  الح اظ عمى دورها العالمي

 . "لها تب.ي العمؿ العسكري الوقائي ضد األ.ظمة التي تشكؿ تهديداً "أي  ،لم.ع ،طر محتمؿ في المستقبؿ"

الجديػد يحتػاج إلػى ع.صػريف جػوهرييف  "بػوش".جػاح مػذهب "" أف أجؿ قرف أمريكػي جديػدالمشروع مف "ويؤكد تعميؽ مؤسسة 
لمعػالـ  ي.ظروف. فالرئيس أكد أف أعداء.ا "بوش"هذخ القيادة متمًمة بإدارة ، و وجود قيادة أمريكية .شطة عمى المستوى العالمي أوالً  هما

هػو فالع.صػر الًػا.ي أمػا ديدات ال.وويػة والبيولوجيػة والكيميائيػة؛ كساحة حرب، وأوضح ا.  يريد التحرؾ بشكؿ وقائي وسريع ضد الته
يراف وكوريا الشمالية"  .تويير األ.ظمة في دوؿ مًؿ العراؽ وا 

يقت  المقدمة لمكو.جرس يتحدث بال ،جؿ . س   "بوش" "القػا.وف  :مػذهب إدارتػ  الجديػد المتعمػؽ بالضػربات الوقائيػةعػف في ًو
عف . سها ضد القوات التي ًبت أ.هػا تسػتعد لمهاجمتهػا حتػى لػو لػـ تهاجمهػا  مـ في التحرؾ دفاعاً الدولي اعترؼ م.ذ قروف بحؽ األ

فعال. وقد اشترط ،براء القا.وف الدولي شرعية العمؿ الوقػائي بوجػود ،طػر داهػـ، كتحػرؾ قػوات عسػكرية أو أسػاطيؿ أو قػوات جويػة 
، عمي.ا أف .الئـ م هـو ال،طر الداهـ لقدراتمًالً  مت.ػا يكمػف أإف ال،طر الكبيػر التػي تواجهػ  ..  وأهداؼ ،صوم.ا الحاضريف . اليـو

.هػـ أفي التطرؼ ع.دما يمتقي بالتك.ولوجيا. لقد أعمف أعداؤ.ا عمى المأل ا.هـ يبحًوف عف أسمحة الدمار الشامؿ، وتشير الدالئؿ إلى 
. إف الواليػات المتحػدة لػف تسػمح ب.جػاح هػذخ ا لجهػود، بػؿ سػ.ب.ي دفاعػات ضػد الصػواري، وضػد أيػة يسعوف لتحقيؽ هدفهـ هػذا بحػـز

 .عف ال. س، لمعمؿ ضد هذخ التهديدات ال.اشئة قبؿ أف تتبمور .هائيا" وسائؿ أ،رى. ومف الم روغ م.  أف أمريكا ستبادر، دفاعاً 

موعػػة األكبػػر مػػف هػػي التػي لػػديها المجفالواليػػات المتحػػدة بػػؿ ا مبرياليػػة األمريكيػة. صػارخ مػػف قل  ال شػؾ فػػي أف هػػذا اسػػتعالء
ضػد اليابػاف فػي مػًاًل اسػت،دمتها  ػ مف أكًر الدوؿ الكبرى التي است،دمت هذخ األسػمحة هي أيضاً و أسمحة الدمار الشامؿ في العالـ، 

مػواد كيماويػة وأسػمحة .وويػة عمػى السػكاف  ،سر اً  ،فهي ت،تبر .وحتى عمي شعبها، بؿ فيت.اـضد في الحرب ، و الحرب العالمية الًا.ية
 صمييف مف اله.ود الحمر. األ

القوؿ أف كؿ  .ايمك.أ.  في ،طابات ، هو غير مرئي وغير محدد المالمح أو الحدود، حتى  "بوش"إف العدو الذي يحذ ر م.  
. الهػدؼ واضػح: رسػالة إلػي كػؿ الػدوؿ التػي تقػؼ فػي طريػؽ الهيم.ػة األمريكيػة يف لتمقػي الضػربات األمريكيػةدولة مرشػحكؿ شعب و 
 ،ورسػالة أيضػا إلػي الم.افسػيف لمواليػات المتحػدة )الصػيف واليابػاف( ،وغيػرهـ( ،السػوداف ،ليبيػا ،كوريا الشػمالية ،ريا، سو رافإي ،)العراؽ
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هػػػا وال،ػػروج مػػػف عتحقيػػؽ مطامل ببسػػرها سػػػحقاً  عمػػي اسػػػتعداد اليػػـو لسػػحؽ شػػػعوباً  الواليػػات المتحػػػدة مهيم.ػػة األمريكيػػػة. ،ضػػاعهـ ل
 .أزماتها

 ة االقتصاديةالحرب مخرج من األزم
في هذا السياؽ يمك..ػا أف .تحػدث عػف بػوادر األزمػة االقتصػادية فػي الواليػات المتحػدة كػدافع إضػافي، وحػالي، ل.ػزوع الطبقػة 

، المتوهمػة لػدى األعػداء مكا.ة الواليات المتحدة ليس أسمحة الدمار الشامؿ ةضعضعيساهـ في ما الحاكمة األمريكية .حو الحرب. ف
هػػذا التػػدهور .ػػابع مػػف طبيعػػة  إفغيػػر الواضػػح المالمػػح المسػػمى بػػػ"ا رهاب الػػدولي"، بػػؿ التػػدهور االقتصػػادي.  أو العػػدو المتػػوحش

مػف الهبػوط فػي أربػاح الشػركات .تيجػة ظػاهرة ا .تػاج ال ػائض الػذي ال تػ.جح السػوؽ و اسػتبدادخ، و  ال.ظاـ الرأسمالي . س ، مػف فسػادخ
 زمة هو إقرار سياسة جديدة بربرية تبيح قمب األ.ظمة واحتالؿ الدوؿ.والم،رج مف هذخ األ الرأسمالية في استيعاب .

"ا.هيػػار بصػػحي ة ع.وا.هػػا الرئيسػػي  ممسػػكاً  "صػػداـ حسػػيف"" األمريكيػػة يبػػدو رفػػي كاريكػػاتير .شػػرت  جريػػدة "فيالدل يػػا إ.كػػواير 
إحسػاس بػب.هـ سيشػ.وف الحػرب عمي.ػا  "ال أعػرؼ لمػاذا يػدا،م.يوتحػت الرسػـ يقػوؿ صػداـ  ،بورصة األوراؽ الماليػة فػي ووؿ سػتريت"

صػػعيد الػػدا،مي العمػػي  أزمػػة رأسػػماليتهاطبػػوؿ الحػػرب فػػي الوقػػت الػػذي تشػػهد فيػػ  تػػدؽ ا مبرياليػػة األمريكيػػة : المع.ػػى واضػػح ."قريبػػاً 
 وعمي صعيد الم.افسة العالمية.

 902سػاد الكبيػر السػابع فػي السػ.وات الػػ"الك .. م.ػذ الًما.ي.ػات" خشػهد."تباطؤ حاد لػـ ..  أسوأ تباطؤ عالمي ،الؿ ربع قرف""
البريطا.يػة  "ال اي.ا.شػياؿ تػايمز"فػي جريػدة التػي ظهػرت عمػي أزمػة االقتصػاد العػالمي  اتهذخ كا.ت ع.اويف بعػض التعميقػ .. األ،يرة"

لمجػػالت االقتصػػادية فتتاحيػػات الصػػحؼ والػػـ يكػػف التعميقػػات "ال اي.ا.شػػياؿ تػػايمز" ليسػػت مت ػػردة. فػػالواقع أ.ػػ   ،ػػالؿ ال تػػرة الماضػػية.
وفي القمػب م.ػ  االقتصػاد األمريكػي.  ،الكبرى في العالـ ،الؿ الشهور الماضية مف موضوع إال التحدث عف أزمة االقتصاد العالمي

ي هػذا ا لحػاح يػدؿ عمػي ال ػزع الػذي تعيشػ  الرأسػمالية العالميػة إزاء األزمػة الحاليػة التػي تجػري مقار.تهػا بػالركود الكبيػر فػوبالطبع، ف
 .الًالًي.يات

"االقتصػاد العػالمي الػذي .مػا بالكممػات التاليػة: مػؤ،رًا لهػا حػوؿ الموضػوع  .يويورؾ تايمز" األمريكية افتتحػت مقػاالً ال"صحي ة 
إذ تتعػرض الواليػات المتحػدة وأوروبػا واليابػاف وعػدد  .تباطب هذا العػاـ حتػى صػار يزحػؼ عمػي بط.ػ  ،ب،طى سريعة في العاـ األ،ير

ات االقتصػادية العالميػة عمػي أف الكًيػر مػف الػدوؿ ذات ال. ػوذ االقتصػادي ءل.امية لركود غريػب ومتػزامف. وتػدؿ ا حصػامف الدوؿ ا
ف ب، ويبطػػؿ هػػذا الوضػػع التوقعػػات بػػاقتصػػادياً  ا قميمػػي، مًػػؿ إيطاليػػا وألما.يػػا والمكسػػيؾ والبرازيػػؿ واليابػػاف وسػػ.وافورة، تعػػيش جمػػوداً 

  . ف الركود األمريكي"ال.مو في دوؿ العالـ سيعو ض ع

 عمى ت.بؤات مبالوة بشكؿ هائؿ في أرباح  الشػركات الكبػرى.است.ادًا أوا،ر التسعي.يات مستمرًا حتى الزدهار األمريكي ظؿ ا
ولكػػف ال قاعػػة ا. جػػرت فػػي العػػاميف األ،يػػريف، ،اصػػة بعػػد اكتشػػاؼ تالعػػب الشػػركات الكبػػرى بػػدفاتر حسػػاباتها لتحقيػػؽ أربػػاح وهميػػة 

الطبقػة الحاكمػة األمريكيػة تواجػ  اليػـو أزمػة اقتصػادية واجتماعيػة لػـ يسػبؽ لهػا مًيػؿ وال.تيجػة أف  دفع اقتصادياتها لألماـ.تسهـ في 
م.ها التردي المستمر في مؤشرات البورصة األمريكيػة؛ الركػود  ،تشهد عمي هذخ األزمة عدة دالئؿ م.ذ ا.تهاء الحرب العالمية الًا.ية.

الشػػػركات األمريكيػػػة التػػػي قػػػادت  عػػػدد مػػػفهػػػـ، ا.هيػػػار ود رأسػػػماؿ اسػػػتًماري؛ ارت ػػػاع .سػػػبة البطالػػػة؛ واألالمتواصػػػؿ بسػػػبب عػػػدـ وجػػػ
 االزدهار في العقد الماضي. 
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اال.ت،ابية، بعد أف ا.كش ت أكاذيبها وا،تالساتها. وبموت ال،سائر المقػدرة ل،مػس  "بوش"مت حممة ا.هارت الشركات التي دع  
مميػػػار دوالر. وعمػػػي صػػػعيد الم.افسػػػة العالميػػػة تزايػػػد الػػػديف ال،ػػػارجي  212التػػػي أعم.ػػػت إفالسػػػها شػػػركات كبػػػرى فقػػػط مػػػف الشػػػركات 

   .مميار دوالر 921تجاوز  فقد العجز الماليأما التجاري، الميزاف عجز  ، وارت عاألمريكي بصورة هائمة

واليػػات المتحػػدة. فعمػػى الػػرغـ مػػف ولػػيس ه.ػػاؾ شػػؾ فػػي أف األزمػػة االقتصػػادية األ،يػػرة تضػػيؼ إلػػى األوجػػاع طويمػػة المػػدى لم
استمرار احت اظهػا بمكا.ػة الدولػة ذات االقتصػاد األكبػر فػي العػالـ، إال أف الواليػات المتحػدة تعػا.ي مػف تراجػع متواصػؿ وتػاري،ي فػي 

العالميػة % ع.د ا.تهػاء الحػرب 52مف إجمالي ال.اتق العالمي مف  الحصة األمريكية تتراجعحصتها مف إجمالي ال.اتق العالمي. إذ 
 % في الوقت الحاضر.00.5الًا.ية إلى 

عة الحاؿ، ا.عكست األزمة االقتصادية األمريكية عمى توجهات الرأي العاـ دا،ميًا، ،اصػة بػيف أوسػاط الطبقػة العاممػة. وبطبي
لطبقػة العاممػة حالػة القمػؽ والوضػب التػي تعيشػها ا سػبتمبر الماضػي 0.يويورؾ تايمز" فػي عػددها الصػادر فػي الصحي ة "فقد فسرت 

، "جػورج سػوي.ي". وقػاؿ رئػيس اتحػاد ال.قابػات األمريكيػة، %"1"تجميد المعاشات وارت اع .سػبة البطالػة إلػى األمريكية بب.ها .ابعة مف 
أصػاب يحػدث ااف. فقػد  جديداً  "م.ذ س.يف وأ.ا اسمع ال.اس يتحدًوف عف عدـ ًقتهـ ببرباب العمؿ، ولكف شيئاً : أ. في . س التقرير 

هػػػي أسػػػوأ إدارة عرفتهػػػا  "بػػػوش""إف إدارة : "سػػػوي.ي"أضػػػاؼ و . عمػػػى .ظػػػاـ الشػػػركات األمريكيػػػة" وبػػػدأوا يبػػػدوف غضػػػبهـالسػػػبـ .ػػػاس ال
دويػػة، فػػي رس التػػبميف الصػػحي العػػاـ وزيػػادة الم،صصػػات لشػػراء األج.والكػػو  "بػػوش"العػػائالت الكادحػػة م.ػػذ عقػػود. لقػػد رفضػػت إدارة 

 .يوف دوالر )ألؼ مميار( ألًرى األًرياء في أمريكا"حيف م.حت إع اءات ضريبية بقيمة تريم

 الشػعب األمريكػيمف ،ػالؿ الحممػة عمػى المزعومػة عمػي ا رهػاب يحػاوؿ بػوش إ.قػاذ الرأسػمالية األمريكيػة عبػر إق.ػاع ولذا، ف
 وصػداـ حسػيف. بػؿ فػي أسػامة بػف الدف التػي يمًػؿ هػو مصػالحها ػفػي الطبقػة الحاكمػة فػي الػدا،ؿ ػ ف ال،طػر الحقيقػي ال يكمػف ببػ

 الهدؼلتحقيؽ هذا  ، ومجر ب سابقًا،مبرر ممتازكما .عمـ وصداـ حسيف 
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الحرب علً العراق والتىازن اإلقلُمٍ الحرب علً العراق والتىازن اإلقلُمٍ 

  والدولٍوالدولٍ

"هػذخ  "،روبػرت فيسػؾ"سبتمبر كتب الصح ي البريطا.ي المت،صص فػي شػئوف الشػرؽ األوسػط  99حداث أل التاليفي اليـو 
تع.ػي فيمػا تع.يػ  الصػواري،  .هػا أيضػاً إصػدؽ فػي األيػاـ القادمػة. طمب مػف العػالـ أف يُ مػا سػيُ ليست حرب الديمقراطية ضد ا رهػاب ك

 ،9111لب.ا.يػػػة سػػػ.ة  إسػػػعاؼموكػػػوبتر التػػي أطمقػػػت الصػػػواري، عمػػػي سػػيارة يوطػػػائرات اله ،دمر بيػػوت ال مسػػػطي.ييفاألمريكيػػة التػػػي تُػػػ
شػػيات المب.ا.يػػة التػػي رعتهػػا ومولتهػػا إسػػرائيؿ الدولػػة الحمي ػػة يالميموهػػي تع.ػػي كػػذلؾ  ،والقػػذائؼ األمريكيػػة التػػي دمػػرت قريػػة تػػدعى قا.ػػا

 . ألمريكا والتي مارست أعماؿ القتؿ واالغتصاب والتدمير في م،يمات الالجئيف في بيروت"

 ،رأت في الحرب ضد الشػعب ال مسػطي.ي ،ا مبريالية األمريكية التي أسكرتها .شوة ال.صر المؤقت في حربها عمي أفوا.ستاف
 ،سػبتمبر 99بعػد أحػداث و  عمي ا رهاب.المزعومة  هاال يتجزأ مف حرب جزءاً  ،لتي يش.ها كمب حراسة مصالحها في الشرؽ األوسطا

وف سياسػة جديػدة تجػاخ الحػرب جوالب.تػا األبػيضاليمي.يػة فػي البيػت  األوسػاطتبمػورت فػي  ،ومع استمرار اال.ت اضة ال مسطي.ية الباسمة
هزيمػػة شػػاممة  إلػػىقود تب.ظػػاـ صػػداـ حسػػيف سػػ ا طاحػػة أفبمع.ػػى  .بوػػداد عبػػر مػػريالقػػدس  إلػػىريػػؽ الط أففػػي فمسػػطيف مضػػمو.ها 

رغػاـ ا  كسػر الجمػود، و و  ،. ومف شبف هذخ الهزيمة وضػع حػد لال.ت اضػة9119لممقاومة ال مسطي.ية، كما حدث في حرب ال،ميق عاـ 
 بوؿ الهيم.ة ا مبريالية واالحتالؿ. أي ق ،الصهيو.ية-األمريكيةال مسطي.ييف عمى قبوؿ مشاريع التسوية 

مػف ًػـ و  ،سيتيح تويير ال.ظاـ في بوػداد المجػاؿ لتوييػر ال.ظػاـ ال مسػطي.ي، وا طاحػة بعرفػات ،اليمي.ية األوساطفي رأي هذخ 
 العسػػكرية والسياسػػية فػػي الكيػػاف الصػػهيو.ي آمػػاالً  األوسػػاطقػػت . وقػػد عم  أفوا.سػػتاففػػي  "كػػرزاي"فػػرض حكومػػة عمػػى غػػرار حكومػػة 

مواليات المتحدة لفقط بالحرب عمى العراؽ ستستعيد  بب. االعتقاد  أساس م،طط استراتيجي  إلىعمى هذا التوج  الذي تحوؿ  عراض
سرائيؿ المبادرة لضماف الهيم.ة عمي م.طقة الشرؽ األوسط.  وا 

رؽ أوسػػط جديػػد يػػوفر لهمػػا لػػ  مصػػمحة فػي مػػيالد شػػ فكالهمػػا ."شػػاروف"و "بػػوش"ومػف ه.ػػا ولػػد الوفػػاؽ السياسػػي الشػػامؿ بػيف 
ف أي تسػػوية لمصػػراع العربػػي أو  ،أوسػػمو  مسػػتحيمة -أصػػبح يػػرى أف العػػودة إلػػي  صػػيوة مدريػػداألمػػف ويػػؤمف م.ػػابع الػػ. ط. وكالهمػػا 

البػػد أف تبػػدأ مػػف ه.دسػػة اجتماعيػػة تعيػػد هيكمػػة ال.ظػػاـ  ،ا سػػرائيمي تضػػمف مصػػالح ا مبرياليػػة األمريكيػػة فػػي م.طقػػة الشػػرؽ األوسػػط
 .، وال.ظـ السياسية العربية ػ حتى الحمي ة م.ها، كمصر والسعوديةسي ال مسطي.يالسيا

 من ومسطين إلى العراق
سرائيؿ واًقتاف مف أف كؿ مف  وأ.  مسػتعد ألداء أي دور يطمػب م.ػ   ،هو كمب ا مبريالية الذليؿ "عرفات"الواليات المتحدة وا 

ولكػف المعضػمة مػف وجهػة .ظػر ا مبرياليػة أصػبحت ذات طبيعػة  يمًمهػا.مصػالح الطبقػة التػي عمػى و  مف أجػؿ الح ػاظ عمػي م.صػب 
لػ  بػإجراء عمميػة  إال أف التواز.ػات السياسػية التػي يمًمهػا ال تسػمح ًا لمواليات المتحػدة،ليس عدو  "عرفات"فعمى الرغـ مف أف  .م،تم ة

فػإف الحممػة العسػػكرية  ،ر الجػػيش ا سػرائيميتقػدي فحسػب .جراحيػة قاسػية فػي المجتمػع ال مسػػطي.ي تقضػي عمػي المقاومػة مػػف جػذورها
فػي ظػؿ ،ريطػة  ،إسػرائيؿ ، ولػيس بمقػدورلقمع المقاومة ال مسطي.ية ووقؼ العمميات االستشػهادية والقضػاء عمػي اال.ت اضػة لػـ تػ.جح

 .راكعاً  الجا.ب ال مسطي.ي لطاولة الم اوضات مهزوماً  جر   ،التواز.ات السياسية ال مسطي.ية الحالية

مػػف العمػػؿ الدبموماسػػي  إلػػي حػػد ال يمكػػف مقاومتػػ  بال.سػػبة لػػطدارة األمريكيػػة. فبػػدالً  صػػبح ال.مػػوذج األفوػػا.ي موريػػاً أ ولػػذلؾ،
االجتًاث مف الجذور إتماـ المهمة عمي أكمؿ وج  وفي أقصر وقت ممكف. وقػد  ةيمكف لسياس ،جؿ وغير مضموف العاقبةطويؿ األ
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لقػػد تحػػوؿ وسػػعت لقمػػب .ظػػاـ السػػمطة ال مسػػطي.ية.  ،"عرفػػات"فقاطعػػت  .سياسػػة الجديػػدةاجتهػػدت ا دارة األمريكيػػة فػػي ت. يػػذ هػػذخ ال
، البد "ولكف قبؿ التمكف مف "عرفاتيدفع ًمف اال.ت اضة.  أفح عمي  بأصعدو، و  إلىمف حميؼ  ،صداـ حسيفك بالضبط ،"عرفات"

 . "صداـ حسيف"أواًل مف اجتًاث 

 "وؼ بوكسأ.يويورؾ ري يو في مجمة " "بوش االبف" إدارةحوؿ  "جيرالدز .سيس فيتفر "مقاؿ كتبت  مف هذا التوج  الجديد  يتضح
رة امػف وز  بالمقػر  "مػس فيػثجدا"و " رئػيس مجمػس سياسػة الػدفاع األمريكػيريتشػارد بيػرؿ" أفتروي الكاتبػة  .سبتمبر الماضي 01في 

يقػػة  9111، كتبػػا فػػي عػػاـ "دو.الػػد رامسػػ يمد"الػػدفاع برئاسػػة  الجديػػد ل.صػػائح لب.يػػاميف .تا.يػػاهو رئػػيس الحكومػػة بعػػض ا قػػدما فيهػػاًو
عمػػى الم.ػػاطؽ ال مسػػطي.ية. ولمػػا رفػػض  ا سػػرائيميةعػػادة السػػيطرة ا  و  أوسػػموبػػ.قض ات ػػاؽ  ".تا.يػػاهو"يقػػـو  أف االً.ػػاف. اقتػػرح  سػػرائيؿ

ًمػػف الػػدـ كػػاف " :ة ال مسػػطي.يةاحػػتالؿ الم.ػػاطؽ ال،اضػػعة لمسػػمط بإعػػادة فيػػ  إسػػرائيؿي.ػػادي  مقػػاالً  "فيػػث"االقتػػراح، .شػػر  ".تا.يػػاهو"
 .أوسمو"، "ولكف التطهير ضروري لمت،مص مف ،يوط ع.كبوت "فيث""، يكتب غالياً 

أصػػدرت فقػػد  .حربهػػا عمػػي ا رهػػاببربطػػت كػػؿ الػػدوؿ والم.ظمػػات المعاديػػة  سػػرائيؿ  ،أي التبػػاس "بػػوش"وحتػػى تموػػى إدارة 
يػراف وسػوريا وحػزب اهلل وحمػاس والجهػاد والجبهػة تقريرًا موسعًا حوؿ مكافحة ا ا دارة األميركية مؤ،راً   رهػاب الػدولي شػمؿ العػراؽ وا 

في ال تػرة األ،يػرة ي.صػب  "بوش"فجوهر ،طابات  مف جا.ب آ،ر، .، كقوى إرهابية ي.بوي مكافحتها(القيادة العامة)والشعبية  الشعبية
االة ا رهابية لعرفات لها ارتباط مباشر بػالعراؽ "أف  عمىوعمى التبكيد ، . سها"حقها في الدفاع عف "عمى الدفاع عف إسرائيؿ وعف 

يراف" بػوش يػدرؾ أ.ػ  إذا لػـ يػتـ القيػاـ بتحػرؾ ضػد " أف "الجارديػاف". وفي هذا السياؽ تشير أحد مقاالت الرأي في صػحي ة وسورية وا 
يراف، فإف السالـ مع إسرائيؿ لف تقـو ل  قائمة يراف هما المحركاف .العراؽ وا  المالياف واأليديولوجياف والعسكرياف لال.ت اضة  فالعراؽ وا 

 .الحالية"

رتكػب فالمجػازر البربريػة  بػادة الشػعب ال مسػطي.ي تُ  .سبؽ الب.تػاجوف فػي ت. يػذ هػذخ االسػتراتيجية الع.صػرية الجديػدة "شاروف"
والبمػػدوزرات  .والقطػػاع أمريكيػػة الصػػ.ع مازالػػت مسػػتمرة فػػي قصػػؼ مػػدف الضػػ ة 91-ؼإالػػدبابات والمروحيػػات وطػػائرات  .كػػؿ يػػـو

 .وعمػي م.ػازؿ وسػيارات رجػاؿ المقاومػة الغتيػالهـ ،طمؽ عمػي العمػارات السػك.يةوالصواري، تُ  .مازالت تهدـ م.ازؿ ال قراء ال مسطي.ييف
  .األسطوريةمف .ابمس إلي طولكـر إلي البيرة إلي ج.يف الصامدة مجازرها بهمة، آلة الحرب الصهيو.ية  وتواصؿ

والقيػػػاـ بػػػبكبر عمميػػػة تطهيػػػر عرقػػػي ضػػػدهـ م.ػػػذ اغتصػػػاب  ،ال.هػػػائي هػػػو طػػػرد ال مسػػػطي.ييف إلػػػي األردف "فشػػػارو "إف هػػػدؼ 
فقد ظهرت  .مف الروح الع.صرية دا،ؿ الكياف الصهيو.ي المزيد.ية لهذخ العممية ببث يوقد مهدت حكومت  اليم .9129فمسطيف عاـ 

ػػة، لمعػػرب""محرقػػة شػػعارات مرعبػػة ورسػػومات ضػػ،مة فػػي كػػؿ مكػػاف مضػػمو.ها   "طػػرد ال مسػػطي.ييف ..، ".. .ريػػد الحػػرب "السػػالـ كاًر
 ..ية"األردف هي الدولة ال مسطي

لربط حرب أمريكا ضػد ا رهػاب، وحربهػا ضػد العػراؽ، بحربػ  هػو ضػد الشػعب ال مسػطي.ي.  في هذا السياؽ شاروف""ويجتهد 
فمػف .احيتػ ،  .حتى إذا لـ يكف ه.ػاؾ ضػحايا" ،بسمحة .وويةإذا أطمؽ العراؽ صواري، عمى تؿ أبيب، س.رد ب"فقد أعمف غير مرة أ.  

يعمـ الس اح ا سرائيمي أف هذخ الرابطة لف تكوف فقط م يدة إعالميػًا، بػؿ هػي أسػاس سياسػت  فػي حػؿ المسػبلة ال مسػطي.ية مػف ،ػالؿ 
 الواليات المتحدة وتسعى ل،مق . ب  ربطها بمسبلة الشرؽ األوسط الجديد الذي تحمـ
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 ألنظمة العربية؟وماذا عن ا
حيػاة األ.ظمػة  جعػال ، ج.بًا إلى ج.ب مع اسػتمرار اال.ت اضػة،"بوش"والمجـر  "شاروف"إف الوفاؽ السياسي التاـ بيف الس اح  

 ،"بالسػالـ ك،يػار اسػتراتيجي" وففالحكػاـ العػرب المتمسػك .العربية المتواطئة مع ا مبريالية األمريكية والعدو الصهيو.ي صعبة لمواية
يواجهػوف اليػـو مطالػب واضػحة  ،شاركوا فػي العمػؿ الم،ػابراتي األم.ػي لقمػع اال.ت اضػة ، وبعد أفيورؽ وحيداً  "عرفات"أف تركوا بعد 

إال ممارسػػة لعبػػة التواز.ػػات والت.ػػازالت فػػي محاولػػة مػػف بػػديؿ وهػػـ ال يجػػدوف أمػػامهـ  .بالمسػػاهمة فػػي العػػدواف األمريكػػي عمػػي العػػراؽ
 لشراء الوقت. 

وتزايػد دورهػا كم جػر لمت.اقضػات الطبقيػة فػي  ،مػدوؿ العربيػة الحمي ػة لمواليػات المتحػدةلاالسػتقرار السياسػي اضة اال.ت قوضت 
 .،اصة بعد أف تحولت حركة دعـ اال.ت اضة إلي تيار إقميمي )وأيضا عالمي( .اهض يتميز بالحيوية واالمتػداد والتوسػع ،الدوؿ تمؾ

عػػف ا.ػػدالع مظػػاهرات هائمػػة فػػي معظػػـ أ.حػػاء  هػػذا فضػػالً  ،ر وجميػػع العواصػػـ العربيػػةفقػػد ا.ػػدلعت المظػػاهرات الجماهيريػػة فػػي مصػػ
 العالـ.

فمػف .احيػة ه.ػاؾ  .أصبحت بيف شػقي رحػى ،األ.ظمة العربية التي أفزعتها المظاهرات الجماهيرية الهادرة الداعمة لال.ت اضة
رى ه.ػػاؾ ا مبرياليػػة األمريكيػػة المتعطشػػة لمػػدماء ومػػف .احيػػة أ،ػػ .القمػػؽ مػػف حركػػة الجمػػاهير فػػي حالػػة حػػدوث حػػرب عمػػي العػػراؽ

لػػيس مػػف م.طمػػؽ  ،مػػف الحػػرب ت.ػػت ض ،وفػػاً .ظمػػة العربيػػة األلػػذلؾ ف فػػي طريقهػػا. المضػػي قػػدماً  مػػفوالتػػي لػػف يم.عهػػا أحػػد  ،والهيم.ػػة
 . عروشهابؿ مف م.طمؽ ،وفها عمى  ،حرصها عمي الشعب العراقي

جديػدة، تبػث ال وضػى فػي الم.طقػة  فمسػطيف أو لب.ػاف(أفوا.سػتاف )أو  إلػىاؽ يتحػوؿ العػر  أفهػو  األ.ظمػةفشد ما ت،شاخ هذخ 
ب.جػاح. فقػد سػبؽ وأف فشػمت العراقػي عمػى حسػـ المعركػة ضػد ال.ظػاـ  الواليات المتحػدةويبتي هذا ال،وؼ مف عدـ الًقة بقدرة  ككؿ.

سرائيؿ عاـ  م.ػاحيـ "و "شػاروف"حػيف حػاوؿ  ،وهػي لب.ػاف ،اؽمػف العػر  أهميػةقػؿ أفي قمب ال.ظػاـ فػي دولػة  9190الواليات المتحدة وا 
فكػرة توييػر ال.ظػاـ فػي لب.ػاف،  مترافقًا مػعوكاف هذا الهدؼ  .المب.ا.ية األراضيالقضاء عمى م.ظمة التحرير ال مسطي.ية دا،ؿ  "يفجبي

راب  "بشير الجميؿ"وفرض .ظاـ  مجػزرة صػبرا وشػاتيال، بو  "ميػؿالج". هذا المسمسؿ ا.تهى باغتياؿ ا سرائيميةعمى الدولة بواسطة الحل
 .وكاف هذا وقودًا جديدًا الستمرار أجواء الحرب وعدـ االستقرار في الم.طقة برمتها

 ػ محاولػةعمػى األقػؿ مف ه.ا فإف الػرفض الم ظػي الػذي تمارسػ  األ.ظمػة العربيػة لمعػدواف عمػى العػراؽ يمًػؿ ػ فػي جا.ػب م.ػ  
تمعػػػب األ.ظمػػػة لعبػػػة ، وضػػػد ا مبرياليػػػة األمريكيػػػة الوضػػػب الجمػػػاهيري ضػػػد إسػػػرائيؿ تزايػػػد. فبعػػػد لػػػردـ الهػػػوة بي.هػػػا وبػػػيف الجمػػػاهير

، بي.مػا هػي تسػعى فػي ال، ػاء لترتيػب أوضػاعها فػي حػاؿ إذا مػا قػررت الواليػات المتحػدة براز العػداء  سػرائيؿا  التعاطؼ مع العراؽ و 
 المضي قدمًا في ،طط الحرب.

فػػي  العربيػػة األ.ظمػػةا سػػرائيمية عػػف اسػػتعدادات  "هػػ رتس"دًت صػػحي ة تحػػ ،أكتػػوبر الماضػػي 05ف ػػي عػػددها الصػػادر فػػي 
"الحكػاـ العػػرب قػد اسػت ادوا مػف دروس الشػػارع. فػي حػاؿ ضػرب العػػراؽ. قالػت الصػحي ة:  مشػارع العربػػيالمقبمػة لال.ت اضػة ا مواجهػة

مجػػرد  ،حسػػب رأي المحممػػيف ،ب كا.ػػتوالتصػػادـ مػػع الطػػال األمريكيػػةفمظػػاهرات م.اصػػرة اال.ت اضػػة ال مسػػطي.ية ومقاطعػػة البضػػائع 
اجتماع وزراء الدا،ميػة العػرب فػي الموػرب ضػـ ممًمػيف عػف  هاجمت الواليات المتحدة العراؽ. إذا وجبة أولي لما هو متوقع مستقبالً 

الطػرؽ سجؿ ب.ديف اً.يف فقط: الح اظ عمي األمف العاـ في ظؿ تبعات الحرب عمي العػراؽ، و  أعمال دولة عربية، وعمي جدوؿ  99
لي جا.ب هذا االجتماع ي.وي وزير الدا،مية السعودي، األمير .ػايؼ، ا  الستة القادمة. و  األشهراألفضؿ لمح اظ عمي ال.ظاـ العاـ في 

ا.ت ػػاض الشػػارع  إمكا.يػػةمػػؤتمر عاجػػؿ لػػوزراء الدا،ميػػة العػػرب )المسػػؤوليف عػػف األمػػف الػػدا،مي فػػي العػػادة( لمبحػػث فػػي  إلػػىالػػدعوة 



                                                  مركس الدراسات االشتراكُة ـ مصرمركس الدراسات االشتراكُة ـ مصر 

30                                                                                         netsocialists.-www.e 

ستعد لممرحمة القادمة بشػراء العتػاد المالئػـ والحػديث لمتعامػؿ مػع المظػاهرات. فمصػر وحػدها اشػترت أكًػر تالعربية  القيادات العربي.
.ما تتسبب لممضروب صػدمة ت قػدخ تواز.ػ . وعمػي . ػس الم.ػواؿ ستسػير الػدوؿ العربيػة ا  ألؼ هراوة حديًة ال تجرح وال تهشـ و  52مف 

 . المظاهرات"التي تبحث عف عتاد وأسمحة لقمع  األ،رى

إال  ،قػد يهػدد األ.ظمػة الحمي ػة ممػادراؾ الواليات المتحدة أف الحرب ضػد العػراؽ قػد تشػعؿ الم.طقػة العربيػة إوعمي الرغـ مف 
فػي . العدواف البربػري المقبػؿ عمػى العػراؽيقدموا الدعـ المطموب في  حتىها بكؿ الوسائؿ ئلضوط عمي حم اها الزالت تصر عمى اأ.

ولػـ  !"عيػة لطرهػابامف أهـ الػدوؿ الر " دارة األمريكية ضد السعودية باعتبارها ..ا أف . هـ الحممة التي تش.ها أبواؽ اهذا السياؽ يمك
.تقػػادات بسػػبب تكػػف السػػعودية وحػػدها هػػي التػػي تمقػػت اال.تقػػادات األمريكيػػة القاسػػية. فقػػد ووجهػػت مصػػر هػػي األ،ػػرى بسػػيؿ مػػف اال

  ".مديمقراطيةل خييدلحقوؽ ا .ساف وتقال.ظاـ ا.تهاكات "

بػػالطبع ال يمكػػف  .لديمقراطيػػةا ويعػػادوففجػػبة اكتشػػ ت الواليػػات المتحػػدة أف أهػػـ حم اءهػػا فػي الم.طقػػة يرعػػوف ا رهػػاب  !هكػذا
ـ. وغضػبها عمػى كػؿ لأل.ظمػة الديكتاتوريػة فػي كػؿ أ.حػاء العػال األـ الػرؤـو هػي فالواليػات المتحػدة .ألي عاقؿ أف يصدؽ هذا الهراء

.ما مف ترددهما ػ ،وفًا عمى مصػالحهما البويض السعودية ال ي.بع أبدًا مف سجمهما مف مصر و  في حقوؽ ا .ساف أو الديمقراطية، وا 
    وعروشهما ػ في المشاركة المعم.ة في الحرب ضد العراؽ.

"السػػعوديوف حركهػػا: أف األ.ظمػة العربيػػة لهػػا حسػاباتها ال،اصػػة التػي ت ،فػػي أحػػد مقاالتػ  الشػػهيرة "،تومػػاس فريػدماف"ويوضػح 
ألف هػػذخ األ.ظمػػة فػػي  [،يقصػػد ائػػتالؼ الحػػرب ضػػد ا رهػػاب] فػػي االئػػتالؼ مسػػاوييف ل.ػػا عضػػويف اوالمصػػريوف والسػػوريوف لػػـ يكو.ػػ

 .ها التعبيػر عػف تبييػدها جهػاراً عولػيس بوسػ أعماؽ قمبها ال تشػارك.ا القػيـ التػي .حػاوؿ الػدفاع ع.هػا. هػذخ األ.ظمػة تؤيػد ائتالف.ػا همسػاً 
 بي.ما هدؼ هذخ األ.ظمة هو الدفاع عف . سها".  ذلؾ أف هدف.ا هو الدفاع عف الحرية .ال تقوؿ لشعوبها بشكؿ صريح أ.ها مع.افهي 

وبوض ال.ظر عف أكاذيب "فريدماف" فيما يتعمؽ بػدفاع الواليػات المتحػدة عػف الحريػة، إال أ.ػ  محػؽ فػي إشػارت  أف األ.ظمػة العربيػة ػ 
 ياسات األمريكية همسًا وفي الورؼ المومقة فقط.بسبب م،اوفها ػ تؤيد الس

،اصة بعد أف تعالت أصوات الصقور فػي ا دارة األمريكيػة لمضػوط عمػي  ،اشتمت األ.ظمة العربية االتجاخ الجديد لمريح لقد
ؿ ل.ػػا والمسػػتقبؿ سػػيحم .حتػػى لػػو أدى ذلػػؾ إلػػي تعػػريض هػػذخ الحكومػػات ل،طػػر السػػقوط حمي ػػة، ال.ظػػاـ السػػعودي وعمػػي دوؿ أ،ػػرى

ورائػ  الصػط اؼ ل وستسػارعرضاء الحميؼ األمريكي إستدفع كؿ ًمف سياسي مف أجؿ العربية األ.ظمة تكرارًا لتجارب سابقة عديدة: 
 في حرب  البربرية ضد الشعب العراقي. 

تحػدة مػف والواليات الم ،.سق مف وراء الكواليس بيف السعودية مصر واألردف مف جا.بحسب كؿ المؤشرات، ًمة شيء ما يُ ف
 أفمػف المؤكػػد فالتسػويات السػرية شػػيء آ،ػر.  ، بي.مػػاضػػة لمحػرب شػيءالتصػػريحات السياسػية العم.يػة المعارل ل  أف ذلػؾ .،ػرآجا.ػب 

القيػادة المصػرية  بػيفجػوي  جسػر. في الشػهور األ،يػرة كػاف ه.ػاؾ األمريكياالئتالؼ  إلى الهادئلال.ضماـ  اً لم.ظاـ المصري شروط
سػافر إلػى الواليػات وزير ال،ارجية المصػري ورجػاؿ االقتصاد مًؿ وزير الماليػة ومحػافظ الب.ػؾ المركػزي،  لي جا.بإف واش.طف. وبيف

فموريػػدا لزيػػارة القيػػادة  إلػػى اً يضػػأ ذهػػبيكتػػؼ بزيػػارة بواشػػ.طف بػػؿ وهػػو لػػـ  ،وزيػػر الػػدفاع المصػػري المشػػير محمػػد ط.طػػاوي المتحػػدة
  .شبت. إذا مار الحرب ضد العراؽ التي ستدي، وهي القيادة الوسطي لمواليات المتحدة

مبػػارؾ مػػع مجمػػة لر احػػو  ف ػػي .عػػف موق ػػ  مػػف ذبػػح الشػػعب األفوػػا.يتجػػاخ حػػرب العػػراؽ ي،تمػػؼ موقػػؼ ال.ظػػاـ المصػػري  لػػف
"تعػاوف  ه.ػاؾ   كػافب.ػب صػرح ،وفي إطار االستعدادات األمريكية لمعدواف عمي أفوا.ستاف ،األمريكية بعد أحداث سبتمبر "ال.يوزويؾ"

 يػوميو.حػف ااف .تبػادؿ المعمومػات بشػكؿ  .سػبتمبر 99ووكالػة االسػت،بارات المركزيػة قبػؿ  ال يدرالياراتى مع مكتب التحقيؽ است،ب
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كمػا  .وقػد أبمو.ػا بػوش بموعػد القصػؼ .بعبػور أجػواء مصػر [الحربػي]حركػة الطيػراف لو.ػدع سػ .كـ الحربيػة تعبػر الق.ػاة و.سػمح  تقريباً 
 .  الحرب ال يمك.ؾ أف تتج.ب ضرب بعض ال.اس األبرياء" فيبالطبع لكف  .المد.ييف األبرياءأبمو.ا أ.  لف يحاوؿ أف يمس 

فالممؾ عبد اهلل سمح بمشػاركة عمػ  ولػي العهػد السػابؽ فػي مػؤتمر مشػبوخ لممعارضػة العراقيػة الممولػة مػف  ،وبال.سبة لألردف 
بػري عف دور محوري لػألردف فػي أي هجػـو أمريكػي عديدة  تحدًت تقارير صح ية . عمى جا.ب آ،ر،الم،ابرات المركزية األمريكية

 قادـ عمي العراؽ.  

 أماميةقاعدة عسكرية  أراضيهاتكوف  أفهو دولة قطر. فقد وافقت قطر عمى فالمًاؿ الصارخ عمى . اؽ األ.ظمة العربية أما 
عمػػي . قتهػػا ال،اصػػة يطمػػؽ عميهػػا اسػػـ  األمريكيػػةقاعػػدة عسػػكرية جويػػة لمقػػوات  . وشػػيدتضػػد العػػراؽ هػػافػػي حرب لمقػػوات األمريكيػػة

القاعػػدة العسػػكرية لضػػرب هػػذخ الحػػؽ المطمػػؽ فػي اسػػت،داـ  ألمريكػػاسػتم.ح قطػػر . و مميػػوف دوالر 222"الُعديػد" بموػػت تكم تهػػا مميػػار و
 .لمحػرب اكبر حميؼ عربي لمواليات المتحدة بعد الكويت. ورغـ ذلؾ يتحدث ال.ظاـ القطري عػف معارضػت  إلى بذلؾلتتحوؿ  ،العراؽ
 ؟أيها ال،جؿ أيف حمرتؾ ،حقا

القاضػي لصػالح القػرار األ،يػر  ،عمػي عكػس كػؿ التوقعػات ،تفقد صوت ،العضو العربي الوحيد في مجمس األمف ،أما سوريا
بػرر وقد  .عمي الرغـ مف التزييؼ الدعائي لم.ظاـ السوري بب.  يعارض العدواف األمريكي ، وذلؾإلى العراؽ بعودة الم تشيف الدولييف

لح ػػاظ عمػػي وحػػدة مجمػػس بوػػرض ا 9229بالموافقػػة لصػػالح القػػرار رقػػـ  تصػػوت بب.هػػا بػػالدخقػػرار م.ػػدوب سػػوريا لػػدى مجمػػس األمػػف 
  !األمف و بعاد شبح الحرب عف العراؽ

ربمػا و  .في هذا القرار ضالتها الم.شودة لال.ضماـ الهادئ إلي التحالؼ األمريكػيالعربية جميعها وجدت األ.ظمة الحقيقة أف و 
فاجتمػاع وزراء ،ارجيػة الػدوؿ  ال .بالغ إذا قم.ا أ.ها شعرت بسعادة غامرة لصدورخ حتػى يػوفر الوطػاء لمشػاركتها فػي العػدواف المقبػؿ.

كاف موقؼ الدوؿ المجتمعة هو  األمف.لمموقؼ السوري في مجمس  صدور القرار جاء تبييداً التالي عمى العربية في القاهرة في اليـو 
 !مسؤولية العدواف ،هي تهو، وليس يتحمؿ ،يتعاوفقررت الواليات المتحدة أ.  لـ لـ  إذا حتىعراؽ لمقبوؿ بالقرار، عمي الالضوط 

 األمم المّتحدة غطاء لشن الحرب
األمػـ المتحػدة ال تسػتطيع  بدايػةً   حػالؿ السػالـ؟ ةوهػؿ هػي أدا ؟أف تم.ع الحرب عمي العراؽ هؿ بإمكاف األمـ المتحدة فعالً 

بريطا.يػا، فر.سػا،  يد الدوؿ ال،مس ال.ووية الكبار دائمي العضوية فػي مجمػس األمػف )الواليػات المتحػدة،فالقرار في  .ع الحربأف تم.
 رادتها.   ، ومجمس أم.ها،األمـ المت حدة  ،ضاعاست،دمت الواليات المت حدة سياسة العصا والجزرة   . وقدروسيا، الصيف(

بي.مػػا هػػي فػػي الحقيقػػة مجػػرد سػػاحة لعقػػد الصػػ قات القػػذرة عمػػي جًػػث الشػػعوب.  ،كومػػة عالميػػة لمسػػالـح  تػػرض فيهػػا أ.هػػايُ هػػذخ الهيئػػة 
الدولػة  مصػير الػيمف،جميعػًا يتػذكروف كػا.وا  ،9229 الدوؿ مف أعضاء مجمػس األمػف التػابع لألمـػ المتحػدة الػذيف صػوتوا با جمػاع عمػي القػرار

ا.يػة 9112ـ التػي عارضػت الواليػات المت حػػدة فػي مجمػس األمػف عػػا سػوريا، التػػي  رأي.ػالػػذا  فيمػا بعػد. قاسػياً  .الػت عقابػػاً ، ًـػ قبػؿ حػرب ال،مػػيق اًل
وقػػد تكػػوف  ،سػػتعتبر "دولػػة إرهابيػػة" خيػػدؤ إذا لػـػ ت ابعػػد أف هػػددتها الواليػػات المتحػػدة بب.هػػ  ،أي دتػػوقػػد أ.هػػا ستصػػوت ضػػد  القػػرار،  المتوقػػعكػػاف مػػف 

  رهاب.الدولة التالية المستهدفة في الحرب ضد ا 

ا.يػػة لػػذبح جمػػاهير العػػراؽ أفيجػػب أال ..سػػي  المت حػػدة. ستسػػت،دـ  تحػػت رايػػة األمػـػ ا  ػػذ.ُ  ، ومعهػػا العقوبػػات الوحشػػية،حػػرب ال،مػػيق اًل
،ضػاع   رادتهػا،  تها االقتصػادية والعسػكرية ترويػع العػالـ وا  فػي  "التحػالؼ الػدولي"كمػا فعمػت فػي ب.ػاء  تمامػاً الواليات المت حدة كؿ  قو 
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العديػد مػف  لضػـاست،دمت الواليات المت حدة التهديد والرشػوة والت،ويػؼ  ،"بوش األب" فتحت رئاسة .9112ال،ميق الًا.ية عاـ حرب 
ضػػوطت الواليػػات المت حػػدة عمػػي الب.ػػؾ الػػدولي  عمػػى وجػػ  ال،صػػوص، بال.سػػبة لمػػدوؿ العربيػػةو  جبهتهػػا ضػػد  العػػراؽ. إلػػىالحكومػػات 

سػػوريا الضػػوء األ،ضػػر  سػػقاط الحكومػػة المب.ا.يػػة اليمي.يػػة لكمػػا أعطػػت  ،عمػػي مصػػر المسػػتحقةف ديو الػػمميػػار دوالر مػػف  92 لوػػاء 
 وفرض حكومة تابعة لها. 

ػػػوفيتي لقػػػرار أمػػػا بال.سػػػبة لمػػػدب الروسػػػي،  دفعػػػت فقػػػد ، 9112فػػػي  مػػػفاأللحػػػرب فػػػي مجمػػػس اولتحييػػػد معارضػػػة االتحػػػاد الس 
. التػػي كا.ػػت، والزالػػت، تعػػا.ي مبزقػػًا اقتصػػاديًا حػػاداً  إلػػى موسػػكوكرشػػوة دوالر مميػػارات  2الواليػػات المت حػػدة الػػدوؿ ال،ميجيػػة  رسػػاؿ 
عميهػا بسػبب جرائمهػا فػي وسػاعدت عمػى فػؾ العزلػة الدوليػة الم روضػة  ،القػروضعميها ولمراودة الصيف، عرضت الواليات المت حدة 

 . 9191اـ ع بة بالديمقراطيةالسماوي المطالل السالـ آالؼ الطالب في احتجاجات ميداف قتؿ 

بعمػاؿ ا.تقاميػة قاسػية. فػاليمف عضػو مجمػس األمػف فػي بووجهػت الحػرب، فقػد الدوؿ التي رفضت اال.ضماـ إلي تحالؼ أما 
ؿ  ،األمـ المتحدة في تمػؾ الػدورة  . فبلوػتاسػت،داـ القػوة لطػرد العػراؽ مػف الكويػتالتحػالؼ الػدولي حػؽ صػو ت ضػد  القػرار الػذي ي،ػو 

 922مميوف دوالر، وطردت المممكػة العربيػة السػعودية  92بقيمة  لها بر.امق لممساعدات كاف مقرراً  ،أياـ قميمةبعد  ،الواليات المت حدة
مػع  بشػكؿ كامػؿاليػـو تتعػاوف  . فهػي. الجػدير بالػذكر ه.ػا أف الحكومػة اليم.يػة اسػتوعبت الػدرس جيػداً مػف أراضػيها ألؼ عامؿ يم.ػي
لمم،ػػابرات المركزيػػة بتعقػػب واغتيػػاؿ أب.ػػاء الػػيمف مػػف الحركػػات ا سػػالمية بحجػػة عالقػػتهـ  ، وتسػػمح، جهػػارًا .هػػارًا،ا دارة األمريكيػػة
 بت.ظيـ القاعدة.

األعضاء  عمى وتمارس الضووط السياسية واالقتصادية قذرةالص قات الالواليات المت حدة ما أشب  الميمة بالبارحة! فاليـو تعقد 
ح أف الحػرب و عمػيهـ أف ي همػوا بوضػ"  أف أكػد بػوش لمعارضػي الحػربإذ  ب.الكبار في مجمس األمف لضماف عدـ معارضتهـ لمحػر 

 . "هذا الدعـ بدعـ مف األمـ المت حدة أو بدوف ، سواءآتية آتية

. فقػد (روسػيا وفر.سػا والصػيفالمعارضػيف لمحػرب )األعضػاء الكبػار دائمػي العضػوية فػي مجمػس األمػف  لقد تـ شراء أصػوات
، والػذي كػاف مػف ضػمف األمريكيػة، المػدير السػابؽ لوكالػة االسػت،بارات المركزيػة "جيمس وولزي" عف "واش.طف بوست"صحي ة  .قمت
. فر.سػا وروسػيا لػديهما شػركات . ػط عاممػة "المسبلة واضحة تماماً  ، قول  أفتويير ال.ظاـ في العراؽ بالقوة عففعيف المتحمسيف االمد

سػػ.بذؿ  فإ..ػا ،حكومػة صػالحة فػػي العػراؽ إحػػالؿ.همػػا لػو سػاعدتا عمػى أيقػاؿ لهمػا  أففػي العػراؽ ولهمػا مصػػالح فػي العػراؽ. ويجػػب 
يقاً  تعاو.اً  التتعاوف معهم األمريكيةق.اع الحكومة الجديدة والشركات قصارى جهد.ا   .ػ  سػيكوف فػي إصػداـ، ف إلػىا.حازتا  إذا أما. ًو
 .الحكومة الجديدة بالتعاوف معهما" إق.اعحكـ المستحيؿ 

". فقػد الجديػد دليؿ عمػى ،سػة قػادة "ال.ظػاـ العػالمي، فهي مؤ،راً روسيا مع الواليات المتحدة  هاعقدتالتي  أما الص قة البربرية
مػف الحػػرب  جػػزءاً  الوحشػيةلحػرب ا تمػػؾ تواضػت الواليػات المتحػػدة عػف ا.تقاداتهػا الحػػادة لمحػرب الروسػػية فػي الشيشػاف، بػػؿ واعتبػرت

ػ ضػد  جورجيػا  ًا أ،ػرىربػحروسػيا الضػوء األ،ضػر لشػف  ذلػؾ، ُأعطيػت ا ضػافة إلػي ب عمػي ا رهػاب.األمريكيػة، وبالتػالي العالميػة، 
 .الشيشاف مقاتميفملبسبب احتضاف أراضيها  ػ لواليات المتحدة في م.طقة القوقازاحمي ة 
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 األعغاء الدائمون وي مجمس األمن
ـــا*  ـــة  بريطاني ـــوة الداوع ـــت الق ـــوش كان ـــف األول لب ـــر الحمي ـــوني بمي ـــادة ت بقي

  وىــي ;;;3حمــف النــاتو وــي عــام الرئيســية وراء حــرب تــدمير يوغســالويا مــن قبــل 
وراء ىـذه  القّصـة الحقيقيـة شـخص مـن المـدنيين األبريـاءف 3722التي قتمت  الحرب

ارتبطــت باســتغالل مصــادر نفــط بحــر  يــاأن"حــرب إنســانية   الحــرب التــي اّدعــوا أنيــا
ــة الكبــراف أننــاء التســعينيات اســتنمرت شــركات  قــزوين مــن قبــل شــركات الــنفط الدولّي

ة الجنسيات األمريكية والبريطانية مميارات الدوالرات وـي الـدول التـي تحـيط النفط متعدد
عـن طريـق دول البمقـان الـتخمص  الحاجة لنقل النفط غربا  ف وقد استمزمت ببحر قزوين

 من النظام اليوغسالويف
بقيادة  والديمير بوتين أطمقت عنان .لتيـا العسـكرية لقصـف شـعب  وسيار * 

ــبالد ف;;;3الّشيشــان منــذ أواخــر    لممــرة النانيــة وــي ســّت ســنوات دّمــرت روســيا ال
ألـف شــخص باإلغـاوة إلــى  72قتمـت حــوالي  و اإلصـابات المدنيــة وأحـدنت .الف مــن

 مئات ا،الف من الالجئين المشّردينف 
ف وقــد واجيــوا 72;3حكاميــا يحتمــون اإلقمــيم الصــغير لمتبــت منــذ  الصــين* 

ــأكنر الطــرق  ــوادر المقاومــة لالحــتالل ب ــين  ;:;3وــي و دمويــةف كــل ب ذبحــوا المحتّج
الســماوي "تيانــامين"ف وــي الســنوات  الســالم المناصــرين لمديمقراطيــة وــي ســاحة ميــدان

ويحــاول ا،ن   األخيــرة قمــب النظــام الصــيني مجموعــة "وــالون كــون " الدينيــة بوحشــية
وـي المنطقـة الشـمالية الغربيـة لمصـين جـزء  المسـممةقمّيات أن يّدعي أن اغطياده لأل

 الحرب عمى اإلرىاب"!"من 
واوقـــت عمـــى القـــرار بقيـــادة رئـــيس الـــوزراء اليمينـــي جـــاك شـــيراك  ورنســـا* 
تخسـر ورنسـا  أالكمحاولـة لغـمان  ـ غد العراق ـ غطاء األمم المتحدة لمحرب 3663

شـــارك الجـــيش الفرنســـي وـــي مذبحـــة عاصـــفة  فنصـــيبيا مـــن نفـــط الشـــرق األوســـط
ف كما شـارك وـي حـرب البمقـان لتـدمير 3;;3 ويالصحراء لمشعب العراقي وي الخمي  

ودعمــت ورنسـا الحــرب األمريكيــة غـد  أوغانســتانف ولـدييا ســجل إجرامــي  يوغسـالوياف
وي دعم أكنر الحكومات ديكتاتورية وـي أوريقيـا منـل حكومـة الـرئيس الزائيـرا األسـبق 

عــن  ةكمــا ســاعدت الحركــات المســمحة لميوتــو وــي روانــدا المســؤول فجوزيــف موبوتــو
 ف6;;3مميات اإلبادة الجماعية لألقمية العرقية الرواندية "التوتسي" وي ع

 

عقػػػػػد بػػػػػوش معهػػػػػا  ،وبال.سػػػػػبة لمصػػػػػيف
اعتبػػرت الواليػػػات المتحػػدة بموجبػػػ   قػػػذراً  ات  اقػػاً 

وهػي إحػدى ػ  حركة شرؽ تركيستاف ا سالمية
 "ويوػور"التي تسعى الستقالؿ شعب  الحركات

لػػػػػػػػػػػػػذي يتعػػػػػػػػػػػػػرض اذو األغمبيػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػممة 
ػ حركػة  لالضطهاد مف قبؿ الحكومػة الصػي.ية

 إرهابية. 

عػػف قػػرار األمػػـ المت حػػدة  إف المػػدافعيف
يػػػدافعوف فقػػػط عػػػف  ، هػػػـ فػػػي الحقيقػػػةاأل،يػػػر

مػػػف  . فبػػدالً "إسػػتراتيجية م،تم ػػة لشػػف الحػػرب"
يات المتحدة الحرب عمػي العػراؽ شف الوالأف ت

تشػػ.ها تحػػت رايػػة الشػػرعية الدوليػػة س ،بم ردهػػا
، وذلؾ في محاولػة  سػكات الحم ػاء المزعومة

الػػػػػػذيف يبػػػػػػذلوف الجهػػػػػػد لمبقػػػػػػاء فػػػػػػي الصػػػػػػورة، 
 و يقػػػػاؼ ماكي.ػػػػة الحركػػػػة الجماهيريػػػػة الهػػػػادرة

 الم.اهضة لمحرب في كؿ مكاف.

ف األمػػػػػػـ لػػػػػػف .كشػػػػػػؼ سػػػػػػرًا إذا قم.ػػػػػػا أ
أصػػبحت مجػػرد أداة بيػػد إمبرياليػػة  دقػػ المتحػػدة

تسػػت،دمها  ،القطػػب الواحػػد )الواليػػات المتحػػدة(
متػػػػػػى .اسػػػػػػػبها األمػػػػػػػر، وتتجاهمهػػػػػػػا متػػػػػػػى لػػػػػػػـ 
ي.اسػػػبها. كم.ػػػا يعػػػرؼ ازدواجيػػػة معػػػايير األمػػػـ 

فإسػػػرائيؿ التػػػي ت،ػػػوض حػػػرب إبػػػادة  .المتحػػػدة
ضػد الشػعب ال مسػػطي.ي م.ػذ أكًػػر مػف .صػػؼ 

قػػرارات مػػف  قػػراراً  92 مػػف ت.تهػػؾ أكًػػرو  ،قػػرف
، لػػػػـ ُتواجػػػػ  بػػػػبي عقوبػػػػة عمػػػػى مجمػػػػس األمػػػػف

بي.مػػػػا العػػػػراؽ  إهػػػػدارها لهيبػػػػة الهيئػػػػة الدوليػػػػة.
وسػػػػػيؼ القػػػػػرار  مصػػػػػير الحػػػػػرباليػػػػػـو يواجػػػػػ  
الصػػػح ي ويشػػػير مسػػػم ط عمػػػى رأسػػػ .  9229

 "الجاردياف"في صحي ة  "بوؿ فوتاالشتراكي "
البريطا.يػػػػػة أف الػػػػػدافع الحقيقػػػػػي وراء "ازدواجيػػػػػة 

قػرارات األمػـ المتحػدة المت،ػذة با جمػاع لػدعـ ا مبرياليػة ال. طيػة األمريكيػة، سػيتعزز "يبػدو فػي مػا يمػي:  ،خ الحالػةفي هذ ،المعايير"
ت. يػػذها باسػػت،داـ القػػوة العسػػكرية التػػي ال تػػرحـ، بي.مػػا قػػرارات األمػػـ المتحػػدة المت،ػػذة با جمػػاع ضػػد بمػػداف حمي ػػة لمواليػػات المتحػػدة، 

 .فسيتـ تجاهمها"
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.جحػت فػي جعػؿ مجمػس  . فػا دارة األمريكيػةمف الحرب الدموية ضد الشػعب العراقػي اليـو قاب قوسيف أو أد.ىا لقد أصبح.
يمػ.ح  .مت تيش عمي األسمحة العراقيػةلجديدة عمى العراؽ بال.سبة  الذي ي رض شروطاً  9229األمف يوافؽ با جماع عمي القرار رقـ 

الواليػػات  لمشػػروط الػػواردة بػػ .المتحػػدة السػػت،داـ القػػوة فػػي حالػػة عػػدـ ا.صػػياع العػػراؽ  الضػػوء األ،ضػػر لمواليػػات ،ً عمميػػاهػػذا القػػرار، 
  !وحدها مف حقها أف تحدد هؿ أمتًؿ العراؽ لمقرار أـ لـ يمتًؿ المتحدة

اسػػت زاز العػػراؽ بػػبي كػػاف ، فػػي قرارهػػا لمػػػ"تمهيد لمحػػرب" لػػـ ي،ػػؼ عمػػى أحػػد أف هػػدؼ الواليػػات المتحػػدة مػػف شػػروطها الجديػػدة
الحػػؽ فػي ترجمػة أي مشػػكمة تواجػ  الم تشػػيف، بمػا فيهػا الزحػػاـ المػروري فػي بوػػداد، بب.ػ  ا.تهػػاؾ  أمريكػا فهػذخ الشػػروط تعطػي .مةوسػي

غيػػر مع.يػػة بػػالت تيش عػػف أسػػمحة ، فػػي الحقيقػػة، الواليػػات المتحػػدة الػػة الحػػرب أف تتحػػرؾ!وعمػػي هػػذا األسػػاس يمكػػف  .مػػادي لمقػػرار
مػف أجػؿ السػيطرة  العػراؽ عسػكرياً  الواليات المتحدة مع.يػة بػاحتالؿ .مرتها ،الؿ الس.وات الماضيةتعرؼ أ.ها د. فهي الدمار الشامؿ

 عمي ًروات  ال. طية.

وزير الػدفاع  "جي ري هوف"التي صدرت عف ، و أف التصريحات الت سيرية لمقرار الجديد " البريطا.يةاألوبزرفر"أشارت صحي ة 
حػوؿ اسػت،داـ القػوة بمعػزؿ عػف األمػـ المتحػدة، تؤكػد أف الحػرب أصػبحت  األبػيض،عػاـ لمبيػت السكرتير ال ".درو كاردأ"البريطا.ي، و

"إذا أعطػى صػداـ هػذخ مػف أ.ػ   "كو.ػدوليزا رايػس"حػذرت مستشػارة الػرئيس األميركػي لشػؤوف األمػف القػومي  ،أمر حتمي. ومف جهتهػا
 .لب.ود القرار بشكؿ واضح" المرة معمومة ،اطئة، سيتـ اعتبارخ م.تهكاً 

السػ ف العمالقػة المحممػة بالػدبابات والعتػاد و ، بي.ما الحكومة البريطا.ية اسػتدعت قػوات االحتيػاط. بال عؿ المجـر بوش اعتمد ،طة الحرب
ـو إف ا مبرياليػػة األمريكيػػة تسػػتعد اليػػ بق.ػػاة السػويس. العسػكري الحػػديث بػػدأت تبحػػر .حػو الميػػاخ الدافئػػة فػػي البحػػر األحمػر وال،مػػيق العربػػي مػػروراً 

مقػد ف .العاصػ ة إذف آتيػة .تمًػؿ بدايػة لسمسػمة مػف المػذابح والحػروب لػف يعمـػ أحػد متػى وكيػؼ سػت.تهي يػة؛ مذبحػةلمذبحة جديدة لمجمػاهير العراق
ف العالـ المتقدـ، وم دوؿ أصبحت القوة العسكرية هي األسموب الوحيد ل رض الهيم.ة عمى شعوب العالـ، وتحوؿ الكذب وال. اؽ وال،داع مف قبؿ

مةإلى وسيمة  ،لطمبريالية ةاأل.ظمة العربية الحمي  قبؿ في إيقاؼ بربرية القرف  وسط هذخ الصورة المرعبة ه.اؾ أمؿ واحدر. لتضميؿ الجماهي م ض 
ضد في مصر وكؿ م.طقة الشرؽ األوسط. فال.ضاؿ  ستشتعؿ قريباً  ، والتيالم.اهضة لمحرب التي ت.مو في كؿ مكافالحادي والعشروف: الحركة 

 .الحرب ا مبريالية عمي العراؽ هو وحدخ الذي يستطيع وقؼ ا عصار القادـ
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المظاهرات تجتاح المظاهرات تجتاح الحركة ضد الحرب: الحركة ضد الحرب: 

  العالم العالم 

لشػوارع فػي مػدف أوروبػا والواليػات المتحػدة ليقولػوا إلػى االمالييف مف العماؿ والموظ يف والطالب والعاطميف عف العمؿ ،رجوا 
 " .."ال لمحػػرب األمريكيػػة عمػػى العػػراؽ :بػػوش وحم ائػػ ، وضػػد شػػرور ا مبرياليػػة الجديػػدةضػػد و  ،ال لمحػػرب. هتػػؼ هػػؤالء ضػػد الحػػرب

"بػػوش .. محػػور الشػػر يمػػر بالب.تػػاجوف" .. ""ال .ريػػد حروبػػؾ يػػا سػػيد بػػوش" .. "ال لمػػ. ط مقابػػؿ الػػدـ"  .. الحريػػة لمشػػعب ال مسػػطي.ي""
وراء  ػ هػذخ هػي شػعارات الحركػة ال.اهضػة ضػد حػرب بػوش وعصػابت . "أموال.ا لموظػائؼ وليسػت لمحػرب".. "شاروف .ازي"  .. هتمر"
سالمية ،أحزاب ،ضر ،م.ظمات فوضوية ،التحركات الجماهيرية الهائمة تقؼ .قابات عمالية، أحزاب اشتراكية خهذ  ،جاليات عربية وا 

 ضد الحرب. وتحال ات مت.وعة ،م.ظمات م.اهضة لمعولمة الرأسمالية

توقػػع عمػػى الػػرغـ مػػف و  سػػبتمبر، 99ال.تقػػاـ التػػي .شػػرتها االػػة ا عالميػػة األمريكيػػة بعػػد هجمػػات عمػػي الػػرغـ مػػف هسػػتيريا اف
، كػاف الواقػع يسػير فػي اتجػاخ مضػاد. فقػد ة الرأسمالية في طريقها إلي التراجػع واال.هيػاراالكًيريف مف اليميف األمريكي أف حركة معاد

 بوش م،ططاتها الج.و.ية الجديدة.  إدارةكش ت  أفبعد .موها وازدهارها بصورة مذهمة  اتسعت الحركة وتصاعد

بمظاهرات  بدأت الحركةفقد . لمعولمة الرأسمالية ةضالمعارل  ةالعالمي الحركة.قمة .وعية في  إلىالمظاهرات ضد الحرب تشير 
ؿ رمػزًا ل.قطػة تؿ سػيامػت مً   .الدوليػةالشػركات الكبػرى والمؤسسػات الماليػة  وكػاف جوهرهػا هػو تحػدي .9111سػياتؿ فػي ديسػمبر  تحػو 

فالحركة مف أجؿ "عالـ آ،ر ممكف" أصبحت ُممهلـ لمالييف عديدة في كؿ أركاف العالـ. لػيس عميػؾ إال أف تػذكر كممػات مًػؿ  هامة.
احتجاجػات معػاداة العولمػة الرأسػمالية تشػير ، ليعمـ المالييف عـ  تتحدث. مدريد ،ل.دف ،ج.وخ ،براغ، ميمبورف، واش.طف، .يس، دافوس

أسئمة وقضايا كػ"ديوف  .حاًل لممبزؽ الرأسمالي المسيطريريدوف أصبحوا إلي أف  ال.اس لـ يتعم قوا فقط بتويير بسيط في ال.ظاـ، لك.هـ 
ممػػة" أصػػبحت مترابطػػة وتجػػد جػػذر االعػػالـ الًالػػث"، "ال قػػر"، "تمػػوث البيئػػة"، "ال.ػػزوع لمحػػرب"، وفػػوؽ كػػؿ شػػئ "اسػػتوالؿ الجمػػاهير الع

واضػػحة فػػي موجػػة ا ضػػرابات التػػي اجتاحػػت تبػػدو هػػذخ الػػروح مػػف المقاومػػة مػػة الجماعيػػة ل.ظػػاـ الهيم.ػػة الرأسػػمالي. حمهػػا فػػي المقاو 
وفػي المقاومػة الجماهيريػة فػي أمريكػا الالتي.يػة  ،فػي الواليػات المت حػدة المتصػاعدالعػاميف األ،يػريف، وفػي الصػراع الطبقػي فػي أوروبا 

 لجديدة.وآسيا وأفريقيا لسياسات الميبرالية ا

؛ تحػػدى الوجػػ  العسػػكري والبربػػري لمرأسػػماليةااف الحركػػة تعػػيش .قطػػة تحػػوؿ أ،ػػرى. حركػػة م.اهضػػة العولمػػة تتجػػ  صػػوب 
أصػػبح ال.ضػػاؿ  لقػػد. عمػػى حسػػاب الشػػعوبأربػػاح الشػػركات المتعػػددة الج.سػػيات وشػػركات الػػ. ط العمالقػػة  السػػاعي إلػػى تعظػػيـ الوجػػ 

مواصػػمة المعركػػة مػػف أجػػؿ إزالػػة بػػذور القهػػر وال قػػر  لػػف يكػػوف ممك.ػػاً دو.ػػ  مػػف الحركػػة. ومػػف  حيويػػاً  جػػزءاً ضػػد الهيم.ػػة ا مبرياليػػة 
 واالستوالؿ مف العالـ.  

 ال لمحرب عمي أوغانستان
، إال أف الشػرارة األولػى واال.تقاميػةبػالروح الع.صػرية  جبروت االػة ا عالميػة األمريكيػة، ورغػـ شػح.ها لمشػعب األمريكػيرغـ 

االئػتالؼ ضػد الحػرب والع.صػرية" " .ظػـفقػد  .مف الواليات المتحػدة . سػها جاءت ضة لمحرب األمريكية ضد أفوا.ستافالمعارل لمحركة 
مسػيرات  (يرأس م.ذ أكًر عشػر سػ.وات الحركػة الداعيػة  زالػة العقوبػات عػف العػراؽ الذيوزير العدؿ السابؽ ) "رامزي كالرؾ"بقيادة 

  .0229 سبتمبر 01واش.طف في ألؼ متظاهر في  91ومظاهرات شارؾ فيها 
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فػي بيػاف صػدر و دعمػ  لمتحػرؾ المعػارض لمحػرب. فقػد أعمػف  ،المجمس العػاـ ل.قابػات العمػاؿ فػي مدي.ػة سػاف فرا.سيسػكوأما 
كافػػػة العمػػػاؿ وال.قابػػػات  تمػػػت دعػػػوةتحػػػت ع.ػػػواف "الحػػػرب والع.صػػػرية ليسػػػتا الجػػػواب"،  0229 سػػػبتمبر 02فػػػي  المجمػػػس العػػػاـعػػػف 

ؽ مػػف جا.ػػػب آ،ػػر، عم ػػػ حػػػرب األمريكيػػة وحمايػػػة العػػرب والمسػػػمميف فػػي أمريكػػا مػػػف االعتػػداءات الع.صػػػرية.لمعارضػػة م،ططػػات ال
عمػػى صػػدورهـ، بي.مػػا امػػتألت ، الػػذيف قتمػػوا تحػػت أ.قػػاض مركػػز التجػػارة العػػالمي ،سػػكاف مػػف .يويػػورؾ صػػور أحبػػائهـالعديػػديف مػػف 

شػهد هػذا الموقػع اعتصػامات يوميػة  ، وبي.مػالمسػالـ والمعارضػة لمحػرب بالرسومات والكتابات الداعيػة جدراف ميداف "يو.يوف" بالمدي.ة
  ضد الحرب.

شػارؾ  شػهر سػبتمبرمػف  09.ظـ الطالب في مدي.ة بركمي في كالي ور.يا مظاهرة حاشدة ضد الحرب يـو  ،آ،ر صعيدعمى 
ات فػػي كػػؿ أ.حػػاء الواليػػات ألػػؼ طالػػب فػػي اعتصػػامات وفعاليػػات ضػػد الحػػرب فػػي الجامعػػ 95آالؼ متظػػاهر. وشػػارؾ  5فيهػػا .حػػو 
محمػػي وبعضػػها عمػػى بعضػػها عمػػى مسػػتوى  ،ف ػػي كػػؿ مدي.ػػة وواليػػة فػػي أمريكػػا تبمػػورت ،ػػالؿ أيػػاـ معػػدودة ائتالفػػات جديػػدة المتحػػدة.

 ، ت.ادي بوقؼ الحرب البربرية عمي الشعب األفوا.ي. مستوى قومي

لكف اال.هيار السػريع  .حرب األمريكية عمي أفوا.ستافسيا ضد الآواشتعمت مظاهرات عديدة في أ.حاء كًيرة مف دوؿ أوروبا و 
 المظاهرات المعادية لمحرب.   سحب البساط مف تحت ،ل.ظاـ طالباف تحت وطبة الهجـو الجوى األمريكي المكًؼ والبربري

 الحرية لمشعب الفمسطيني
حركػػػة لية دور الممهػػػـ الجديػػػد لعبػػػت القضػػية ال مسػػػطي. ،تصػػػاعد اال.ت اضػػػة ال مسػػػطي.ية، وفػػػي سػػياؽ 0220ومػػع بدايػػػة عػػػاـ 

إسػرائيؿ هػي التعبيػر الصػريح عػف ا مبرياليػة ودورهػا فػي  .معاداة الرأسمالية والحرب. فإسرائيؿ ليست دولة تحتؿ أرض وتقمع شػعب
  ."ال.ظاـ العالمي الجديد"هو رفض لم.طؽ ، فرفض همجية االحتالؿ الصهيو.يأما  .م.طقة الشرؽ األوسط

مظػاهرات بمئػات ااالؼ لم.اصػرة الشػعب  تـ ت.ظػيـ.اهضة الحرب ا مبريالية التي ال ت.تهي. فقد تصاعدت حركة ممف ه.ا 
ال مسطي.ي في الواليات المتحػدة والعديػد مػف الػدوؿ األوروبيػة مػع .هايػة شػهر مػارس ع.ػدما اجتػاح االحػتالؿ الصػهيو.ي مػدف الضػ ة 

عمػػػي المػػػذابح الوحشػػػية لالحػػػتالؿ الصػػػهيو.ي وعمػػػي حركػػػة المقاومػػػة  إذ اسػػػتيقظ العػػػالـ .أصػػػبحت فمسػػػطيف فيت.ػػػاـ الجديػػػدة .الوربيػػػة
  .مميزة في كؿ احتجاجات حركة معاداة الرأسمالية والحرب اتبصبحت "الكوفية" واألعالـ ال مسطي.ية عالمف ،ال مسطي.ية الباسمة

ؿ ضػػد الطبقػػات الحاكمػػة مظػػاهرات دعػػـ اال.ت اضػػة فػػي أوروبػػا والواليػػات المتحػػدة أوضػػحت أف الجمػػاهير فػػي غمػػار ال.ضػػا
 ي. صـ مرتبط بشكؿ ال ،شؼ أف قبح الرأسمالية المتمًؿ في ال،ص،صة والمبرالية الجديدة المتوحشةتتك :تمو األ،رى الحقيقةشؼ تتك

وال يمكػف فهػـ  .ال يمكػف فهػـ فمسػطيف دوف فهػـ أفوا.سػتاف .بهمجيتها في مسعاها لمسيطرة عمي مقدرات العالـ مف أقصاخ إلي أقصػاخ
 وال يمكف تجزئة ال.ضاؿ ضدهـ جميعا.  .لهيم.ة ا مبريالية وهمجيتها دوف فهـ االً.يفا

 تجتاح العالمالعراق مظاىرات غد حرب ال
سػػػبتمبر الػػػذكرى الًا.يػػػة ال.ػػػدالع اال.ت اضػػػة  09وفػػػي يػػػـو  ،مػػػع اسػػػتعدادات ا دارة األمريكيػػػة ال عميػػػة لمحػػػرب عمػػػي العػػػراؽ

"ال . قالػػت المظػػاهرات معظػػـ العواصػػـ األوروبيػػةفػػي ئمػػة بمئػػات ااالؼ فػػي الواليػػات المتحػػدة و مظػػاهرات ها ، تػػـ ت.ظػػيـال مسػػطي.ية
 بػ"الحرية لمشعب ال مسطي.ي". تلمحرب األمريكية عمي العراؽ" وطالب
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فػػػي مظػػػاهرات .ظمهػػػا  ،وأكًػػػر مػػػف مػػػرة طػػػواؿ شػػػهر أكتػػػوبر ،سػػػبتمبر 09،ػػػرج مئػػػات ااالؼ مػػػف الجمػػػاهير األمريكيػػػة فػػػي 
 ، تػـ ت.ظػيـالػذكرى األولػي لمحػرب عمػي أفوا.سػتاف ،أكتػوبر 9"لػيس باسػم.ا". وفػي الذي أطمؽ عمى . سػ  اسػـ د الحرب االئتالؼ ض

وفػي . ػس اليػـو .شػرت الصػحؼ .تػائق اسػتطالع رأي  .ألػؼ فػي مد.يػة .يويػورؾ ضػد الحػرب عمػي العػراؽ 02مظاهرة مف أكًر مف 
 إلػيسػبة المؤيػديف أشػار االسػتطالع إلػى ا.، ػاض .تبييد لمحرب عمى العراؽ. ا.، اض .سبة ال إلي أشارت، التي األمريكيالجمهور 

 "بػػوش" ألقػػى%. فػػي مسػػاء . ػػس اليػػـو 92 إلػػى 0229 % وفػػي .ػػوفمبر19السػػابؽ إلػػى بموػػت فػػي يو.يػػو  ، بعػػد أف كا.ػػت قػػد52%
 .كف مق.عاً لـ يػ واش.طف بوست" الحسب صحي ة "ػ ا.   إالفي محاولة لكسب الرأي العاـ مف جديد،  ،طاباً 

وتػػـ ت.ظػػيـ  ."بػػوش" أكاذيػب.ػػ  ال يصػػدؽ أفيػػ  عزمػػ  عمػػى الحػرب، صػػر ح االئػػتالؼ ضػد الحػػرب  أكػدعمػى ،طابػػ  الػػذي  رداً 
مئػات ااالؼ فػي شػوارع واشػ.طف  المظػاهرة أكتػوبر. ،ػرج فػي 01 تبدأ"، وذلؾ فػي أفوق وا الحرب قبؿ أمظاهرة كبرى تحت شعار "

قػػػوات الشػػػرطة باعتقػػػاؿ المئػػػات مػػػف  التػػػي تمًمػػػت فػػػي قيػػػاـ رغػػػـ ا جػػػراءات القمعيػػػة ، وذلػػػؾمدي.ػػػة أ،ػػػرى 022وسػػػاف فرا.سيسػػػكو و
  المتظاهريف.

فالعالقػة  .تبتي هذخ الموجة الجديدة مف المظػاهرات ضػد الحػرب عمػي أرضػية تصػاعد الصػراع الطبقػي فػي الواليػات المتحػدة
بػات المحميػة فػي الشػهور األ،يػرة. فقػد ،ػرج مػؤتمر .قابػة عمػاؿ بيف سياسة بوش ال،ارجية والدا،مية بدت واضحة فػي مػؤتمرات ال.قا

بػؿ ل،دمػة الصػ.اعة  ،لعمػاؿامصػمحة فػي "غػزو العػراؽ لػيس سبتمبر الماضي، بالموقؼ التػالي:  91الكهرباء والراديو وااالت، في 
 ."0222ا.ت،ابات بوش الرئاسية لعاـ ل،دمة و  ،العسكرية وال. طية

سػػػبتمبر تحػػػت شػػػعار "ال لمحػػػرب  09متظػػػاهر فػػػي مظػػػاهرة تاري،يػػػة فػػػي  ألػػػؼ 222،ػػػرج  ،فوفػػػي العاصػػػمة البريطا.يػػػة ل.ػػػد
% فقػط مػف 00 أف( "الجارديػاف"صػحي ة  أجرتهػاالحريػة لمشػعب ال مسػطي.ي". وكشػ ت اسػتطالعات لمػرأي )ؽ .. األمريكية عمي العرا

% مػف االيرل.ػدييف يؤيػدوف الحػرب فػي حػيف 00 أف يإليرل.دية األ "التايمز" أشارت%. 22فيما يرفضها  ،البريطا.ييف يؤيدوف الحرب
 يرل.دا الشمالية.في أأكتوبر .ظمت احتجاجات واعتصامات في كؿ المدف البريطا.ية و  09%. وفي 19يعارضها 

ا.تقػدت إذ  .دا،ػؿ مػؤتمرات ال.قابػات العماليػة التػي شػاركت فػي االحتجاجػات حػوؿ الموقػؼ مػف الحػرب .قاشػات قويػة توأًير 
، الػػذي يػػدعـ الحػػرب بػػال تح ػػظ. وبي.مػػا طالػػب االتحػػاد العػػاـ لم.قابػػات بات،ػػاذ موقػػؼ "تػػو.ي بميػػر"واقػػؼ رئػػيس الحكومػػة، م ال.قابػػات

راديكاليػة دا،ػؿ االتحػاد بػرفض الحػرب بشػكؿ  األكًػرالمتحػدة، طالبػت التيػارات  األمػـيقبؿ العراؽ بقػرارات  أفبرفض الحرب شريطة 
  مطمؽ.

، هػي األكبػر لمحػرب عمػي ،م يػة تصػاعد موجػة إضػرابات وسػط قطاعػات المطػافئ والبريػد.يػة ال.قابات البريطاتبتي معارضة 
دا،ػؿ حزبػ  الحػاكـ  مف .وعها م.ذ ما يقترب مف عقديف مف الزماف. ومف .احيػة أ،ػرى، فػإف رئػيس الػوزراء البريطػا.ي يواجػ  مشػاكؿ

فػػي  يكم ػػ  هػػذا ا.شػػقاقاً  أفدوف  األمريكيػػةـ الحػػرب دعػػ "بميػػر"سػػيكوف مػػف الصػػعب عمػػى  "الجارديػػاف"حسػػب تقػػديرات صػػحي ة ف. سػػ . 
 ص وؼ حزب . 

سػبتمبر فػي مػدي.تي بػاريس  ومارسػيميا لم.اصػرة اال.ت اضػة ال مسػطي.ية  09ألػؼ متظػاهر يػـو  52وفى فر.سا ،رج أكًر مػف 
 "بػوش"ااالؼ ضػد زيػارة ا.ػدلعت فػي مػايو الماضػي مظػاهرات بعشػرات وفػي ألما.يػا عمي الحػرب األمريكيػة عمػي العػراؽ.  واحتجاجاً 

فػي تحػد  00و00فقد تدفؽ المتظاهريف مف م،تمؼ أرجػاء ألما.يػا عمػي العاصػمة يػومي ، بالرغـ ا جراءات األم.ية المشددةو  .لبرليف
. ألؼ فػي المظػاهرة 52وأشار الم.ظموف إلي مشاركة أكًر مف  .واضح يعكس ت.امي الحركة الم.اهضة لمحرب األمريكية في أوروبا

ف شعارات معادية لطمبرياليػة األمريكيػة وأعم.ػوا رفضػهـ لضػرب العػراؽ وحممػوا الفتػات بهػا شػعارات مًػؿ "ال .ريػد و دد المتظاهر وقد ر 
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وقػد ت،ممػت المظػاهرات صػدامات مػع قػوات األمػف وقػاـ المحتجػوف بتحطػيـ  .حربؾ يا سيد بوش" و"محػور الشػر يمػر مػف الب.تػاجوف"
 ب.وؾ. جهات بعض المطاعـ األمريكية والاو 

فب ضػؿ التي عكسػت بوضػوح معارضػة الجمػاهير لمحػرب.  الالفت لم.ظر في الحالة األلما.ية هو .تيجة اال.ت،ابات البرلما.ية
دمو.د "إلصالح ممًؿ اليميف  ،سارتهاكاف عمى وشؾ  أفبرئاسة الحكومة، بعد  "جيرهارد شرودر"فاز  ،رفع  لشعار معارضة الحرب

المعارضػػة لمحػػرب  األجػػواءالسػػتوالؿ  "شػػرودر"%. لجػػب 92 إلػػىالبطالػػة التػػي وصػػمت  أزمػػةحػػؿ  ، بسػػبب عجػػز .ظامػػ  عػػف"شػػتويبر
سػترفض الحػرب عمػى  وأ.هػا، بهػا طريقهػا ال،ػاص "أللما.يػا أفحيػث أعمػف  .وبػدأ ي.ػافؽ الجمػاهير .ال.ا،بيفعمى العراؽ لكسب تبييد 

فقػد تراجػع عػف وعػودخ بعػد .جػاح  .ذلػؾ بعػد.ا يعػرؼ مػا حػدث لكف كم .جحت. "شرودر". ،طة "المتحدة األمـ أيدتهاالعراؽ حتى لو 
وصارت لهجت  أقؿ حدة تجػاخ  ،مف تشكيؿ حكومت  الجديدةوشبهت  بهتمر،  "بوش"ا.تقدت كا.ت قد التي  ،ستبعد وزيرة العدؿاو  .حزب 

 . عمي مصالح الطبقة الحاكمة األلما.ية مع الواليات المتحدة بالطبع ح اظاً  ، وذلؾمعارضة الحرب

فػي الماضػي سػبتمبر  01مف المتظػاهريف فػي  ااالؼالحرب بال تح ظ، ،رج عشرات  رئيس وزرائهاالتي يؤيد  أسبا.يا،في و 
 دولؼ هتمػر.ببػ "بوش"وتشب   األمريكي ا رهاب. وقد رفع المتظاهروف شعارات تعارض "االئتالؼ ضد الحربمظاهرة كبرى .ظمها "

أكتػػوبر الماضػػي. .ظمػػت  5شػػوارع المػػدف الرئيسػػية فػػي إلػػى  ال.قابػػات مػػف أعضػػاءامػػؿ وفػػي إيطاليػػا ،ػػرج مميػػوف و.صػػؼ مميػػوف ع
اليمي.يػػة  "لسػػكو.يير ب"االحتجػػاج عمػػى سياسػػة حكومػػة  أرادواالمظػاهرات ال.قابػػة ال يدراليػػة "سػػيجيؿ" بضػػوط مػػف جمػػاهير العمػػاؿ الػػذيف 

 ال،دمات االجتماعية والصحية والتعميمية. إحداث تقميصات كبيرة في ميزا.يات  الوقت . س التي تدعـ الحرب وتعتـز 

 جاءت مظاهرة فمور.سا ا يطالية أيضاً  ،وكما كا.ت احتجاجات ج.وخ ا يطالية .قطة تحوؿ في تاري، حركة معاداة الرأسمالية
ظػاهرة هائمػة ال فػي م ا يطاليةفقد ،رجت الجماهير  ..وفمبر كعالمة بارزة عمي التصاعد الجبار في الحركة المعادية لمحرب 1يـو 

الم.تػػػدى االجتمػػػاعي "لمػػؤتمر  عمػػػى العػػػراؽ. وكػػاف هػػػذا تتويجػػػاً  األمريكيػػةمًيػػؿ لهػػػا ضػػػمت أكًػػر مػػػف مميػػػوف متظػػاهر ضػػػد الحػػػرب 
مظاهرة العماؿ والعاطميف عػف العمػؿ والطػالب والمهػاجريف  شهدت البحر البشري العظيـ الذي  الذي ا.عقد بمدي.ة فمور.سا. األوروبي"

 عف الرغبة القوية لدى الجماهير ا يطالية في وقؼ الج.وف ا مبريالي األمريكي الذي يقود البشرية لمهاوية. تعبيراً  ضد الحرب، كاف

سػػيطرت عمػػى ال.شػػطة المتحمسػػة التػػي  األقميػػةولػػـ تقتصػػر عمػػى  ،ضػػمت الجمػػاهير الواسػػعة أ.هػػاالهػػاـ فػػي مظػػاهرة فمور.سػػا  األمػػر
وآالؼ الباصػػات،  قطػػاراً  95، بواسػػطة إيطاليػػا أ.حػػاءير الو يػػرة التػػي توافػػدت مػػف كػػؿ الجمػػاه .9111فػػي مظػػاهرات سػػياتؿ  المشػػهد

التػي جػاءت مػف أ.حػاء أوروبػا لممشػاركة فػي  ػ ألػؼ 52در عددها بػ التي قُ ػ األقمية ال.شطة المعادية لمرأسمالية والحرب  إلىا.ضمت 
" التػي تضػـ  ممكف". أمرأ،رى،  أوروباتحت شعار " األوروبيالمؤتمر االجتماعي  في مقدمة المظاهرة سارت كتمة عماؿ .قابة "فيـو

اتحاد ال.قابػات أما . إيطاليا.تاج السيارات الذيف يق وف اليـو في طميعة المعركة ضد م،طط ال،ص،صة في  عماؿ مصا.ع "فيات" 
لػػىو . فػػي المسػػيرة أعضػػائ مػػف  كبيػػراً  جمهػػوراً فقػػد حشػػد الػػذي يضػػـ ،مسػػة ماليػػيف عضػػو،  ،العػػاـ "سػػيجيؿ" احتشػػد أعضػػاء جػػا.بهـ  ا 

 عشػرات إلػى با ضػافةو.قابػة العمػاؿ المسػتقمة اليسػارية "كوبػاس"،  "حػزب الػديمقراطييف اليسػارييف"و"، تبسػيس الشػيوعية "إعػادةحزب 
 . األ،رىالت.ظيمات 

 ويتنام جديدة
ظيرتهػا التػػي اشػػتعمت فػػي .هايػػة الحركػة ضػػد الحػػرب األمريكيػػة عمػي العػػراؽ تصػػمح ألف تكػػوف .ػػواة لتوييػر العػػالـ كمػػا فعمػػت .

المزاج اليـو شبي  ب.هاية الست ي.ات ع.دما ضػمت الحركػات االحتجاجيػة جمػوع حاشػدة تكػافح ف .الستي.ات لم.اهضة الحرب ضد فيت.اـ
أرادت وقتهػػا . ضػػد القهػػر واالسػػتوالؿو ، يػػز ضػػد المػػرأةيالع.صػػرية، والتم ضػػدضػػد الحػػرب فػػي فيت.ػػاـ،  ومطالبهػػا: مػػف أجػػؿ حقوقهػػا

 ر العالـ.يلمالييف حوؿ العالـ أف توي ر األوضاع .حو األفضؿ، وكاف ه.اؾ إحساس بالت اؤؿ والقدرة عمي تويا
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 يمك..ػا أف .كتشػؼبمقار.ة بسػيطة  ذلؾ أ.   .يجب أف يكوف الت اؤؿ أكبر والًقة في القدرة عمي تويير العالـ أكبرأيضًا اليـو 
وع.ػدما  .فما يشهدخ العالـ ااف هو الحرب الرابعة م.ذ بدايػة عقػد التسػعي.ات .فيت.اـ مما حدث في حرب اً ر يأف ما يحدث ااف أهـ كً
  !إيراف أو سوريا أو كوريا الشمالية ػ ربما سيكوف البيت األبيض قد حدد هدف  القادـ ،ت.تهي الحرب ضد العراؽ

العدواف عمػي العػراؽ و  .لمرأسمالية والحرب وج.و.ها هو تصاعد الحركة الجماهيرية الم.اهضة ا مبريالية الوج  األ،ر لتوحش
ال.ضاؿ ضد  .الحرب عمي العراؽ هي معركة كؿ الجماهير والشعوب المضطهدةأف فمالييف عير العالـ قالت  سيشعؿ هذخ الحركة.

الؿ وضػػد كػػؿ أشػػكاؿ االسػػتو ،الحػػرب األمريكيػػة عمػػي العػػراؽ جػػزء ال يتجػػزأ مػػف ال.ضػػاؿ ضػػد همجيػػة االحػػتالؿ الصػػهيو.ي ل مسػػطيف
.  الرأسمالي والظمـ واالضطهاد السائدة في عالـ اليـو

ذا كا.ػت حركػػة م.اهضػػة الحػػرب فػػي فيت.ػػاـ قػػد  فػػإف الشػػوارع المشػػتعمة  ،بعػػد شػػهور طويمػػة مػػف بدايػػة الحػػرب بػػدأت تتصػػاعدوا 
وبعػد تػد،ؿ  ،9119،روج الماليػيف حتػى قبػؿ إطػالؽ رصاصػة واحػدة عمػي العػراؽ. ف ػي عػاـ  عمى باالحتجاج في العالـ كم  تشهد

وقبػؿ  ،أمػا ااف .معارضػتهـ لمحػرب معم.ػيفألػؼ متظػاهر أمػاـ الكػو.جرس  922تظاهر .حو  ،شهر 99أمريكا في فيت.اـ ببكًر مف 
فمػا بالػؾ لػو  .ال يػدعو لمدهشػة اً فقد أصبح ،روج مًؿ هذا العدد في أمريكا أو بريطا.يا أو أي دولة أوروبية أ،رى أمػر  ،بداية الحرب

  ؟تدفع الجماهير ًم.  مف الدماء والرعب اليومي والدمار وأصبحت واقعاً  عالً وقعت الحرب ف

في الستي.ات ارتبطت الحركة ضد الحرب  .عاماً  02المعارضوف لمحرب اليـو  ي،تم وف عف الذيف عارضوا حرب فيت.اـ قبؿ 
. ولػـ يػػ.جح قادتهػا ػ مػػف الطػالبلمحركػة ي كػػاف الجمهػور الرئيسػػ. فػي الواليػات المتحػػدة بمػا عػػرؼ فػي ذلػػؾ الوقػت "باليسػػار الجديػد"

. ف ػي االحتجاجػات ضػد الحػرب عمػي ااف، فالوضػع م،تمػؼ تمامػاً أمػا  .فػي تعبئػة الطبقػة العاممػة األمريكيػة بسبب رؤاهػـ ال،اطئػة ػ
والبػػيض  راليػػة،والقػػوى اليسػػارية والميب ،والطػػالب ،فو والموظ ػػ ،ورجػػاؿ الػػديف المسػػيحي ،أئمػػة المسػػاجد العمػػاؿ، ومعهػػـ العػػراؽ ي،ػػرج

 لعالـ كم  يرفض الحرب.     ػ با،تصار، اوأصحاب األصوؿ العربية واألفريقية واالسك.د.افية والالتي.ية  ،والسود

 خر ممكن.عالم 
فمػػػيس با مكػػػاف وضػػػع حػػػد لمحػػػروب دوف ولػػػذا،  .م.ظػػػاـ الرأسػػػماليلطبيعيػػػة هػػػي .تيجػػػة  التػػػي يعيشػػػها عالم.ػػػا اافال وضػػػى 

مؤسػػس عمػػى الػػتعطش غيػػر المحػػدود لألربػػاح. التول ػػدها. الحػػرب هػػي جػػزء ال يتجػػزأ مػػف ال.ظػػاـ الرأسػػمالي  استئصػػاؿ األسػػباب التػػي
 إلػىع.دما يتعذر عمى القوى الرأسػمالية تحقيػؽ أرباحهػا بطػرؽ سػممية، بسػبب التراجػع االقتصػادي المتواصػؿ، ع.ػدها تضػطر لمجػوء ف

وسػػيمة لزيػػادة تبًيرهػػا بوضػػع غشػػاء الوط.يػػة عمػػى عيػػوف العمػػاؿ ال فػػي كػػؿ مكػػاف تعػػرؼ الطبقػػات الحاكمػػة أف الحػػرب هػػيو الحػػرب. 
  والجماهير ال قيرة كي يدفعوا ًمف األزمة.

بال.ضػػاؿ لتوييػػر ال.ظػػاـ الرأسػػمالي واسػػتبدال  ب.ظػػاـ اكًػػر  ال.ضػػاؿ ضػػد الحػػرب يجػػب أف يكػػوف مربوطػػاً ف ،عمػػى هػػذا األسػػاس
.سا.ية.  عدالً  ، تحت ػؿ فػي ظمػ  الطبقػات الحاكمػة عمػى أجػوؼيتحوؿ السالـ إلي كالـ  دوف معارضة جماهيرية واسعة لمحرب،مف وا 

. يجػػب أف ت.ػػتظـ فػػي الرأسػػمالييف األسػػمحة مػػف أيػػديالجمػػاهير يجػػب أف ت.تػػزع ة. حسػػاب الجمػػاهير ال قيػػرة والطبقػػة العاممػػة المهزومػػ
لػػػى األبػػػد. إف أولئػػػؾ الػػػذيف يػػػد عوف إلػػػي ا صػػػالحات المائعػػػة لم.ظػػػاـ حركػػػة تقاتػػػؿ بهػػػا المجتمػػػع الطبقػػػي وت،معػػػ  مػػػف جػػػذورخ مػػػرة وا 

  ل،ضوع لمبربرية.إلى االستمرار في ايدعوف في الحقيقة  ،الرأسمالي القائـ

لـ ت هـ حركات السالـ التي ظهرت في أوروبا وأمريكا الشمالية في .هاية السػبعي.ات هػذخ الحقيقػة. لقػد حاربػت تمػؾ الحركػات 
فػي  اك.هػل وحاربػت مػف أجػؿ وقػؼ التسػمح ال.ػووي. ،زع األسمحة مف جا.ب واحدكما عارضت . ،مف أجؿ وقؼ إ.تاج صواري، كروز



                                                  مركس الدراسات االشتراكُة ـ مصرمركس الدراسات االشتراكُة ـ مصر 

40                                                                                         netsocialists.-www.e 

وكػاف فػي ذلػؾ عزلتهػا  أف الحرب مف أجؿ السالـ يمكف أف ت.جح بمعػزؿ عػف الصػراع بػيف الرأسػمالية والعمػاؿ. ت. س الوقت اعتقد
 لطبقة العاممة. ا ب والبربرية:فشمت في تعبئة القوة الوحيدة القادرة عمى إيقاؼ الدافع تجاخ الحر أل.ها  ،ومقتمها

، لمم،ططػػػات الج.و.يػػػة : البػػػد مػػػف وضػػػع حػػػد، وفػػػوراً دضػػػة الحػػػرب تؤكػػػد عمػػػي موقػػػؼ واحػػػشػػػعارات المظػػػاهرات الم.اهل  كػػػؿ
تحقيؽ هذخ المهمة يحتاج لمواصمة ب.اء الحركة الجماهيريػة الم.اهضػة لمرأسػمالية والحػرب ك،طػوة عمػي طريػؽ  لطمبريالية األمريكية.

البػديؿ الػذي يحقػؽ ال،بػز  ولك.  أيضًا يحتاج إلى الت كير في البديؿ ل.ظاـ الع ػف الرأسػمالي؛ قوة مف أيدي ممًمي الرأسمالية.ا.تزاع ال
والحريػة لمجمػاهير العاممػة فػي العػػالـ كمػ  مػف أقصػاخ إلػى أقصػػاخ. لػـ ت،طػئ حركػة معػاداة العولمػػة الرأسػمالية ع.ػدما أكػدت عمػػى أف 

 .لـ آ،ر ممكف ب.ضاؿ الجماهير المستوامة ػ وعمى رأسها الطبقات العاممة ػ ضد ال قر والظمـ واالستعباد"عالـ آ،ر ممكف". .عـ، عا

 

 
 


