18

رأي

األربعاء  26تشرين األول  2011العدد 1547

مع اقتراب نهاية العام ،يبدأ العد العكسي لالنسحاب غامضًا في ما يتعلق ببقاء عدد من املدربني األميركيني في
األميركي من العراق .انسحاب كثر الحديث عنه وعن تبعاته بالد الرافدين ،يعمد بعض العراقيني ،من ساسة ومراقبني،
على واشنطن وبغداد على السواء .وفيما ال يزال الوضع إلى التخويف من تأثير االنسحاب على الوضع األمني للبالد.

أميركا والعراق :انسحاب مـ
هل سنفلت من القيود؟
صائب خليل*
ي�م��ر ال�ع��راق�ي��ون ال �ي��وم ب�م�ف�ت��رق ال �ط��رق األخ�ط��ر
على مستقبلهم منذ احتالل بالدهم في ،2003
ف��امل�ش�ك�ل��ة ال �ت��ي ي��واج�ه��ون�ه��ا ل�ي�س��ت ف��ي تمديد
وج��ود ال�ق��وات األميركية وحدها (حسم أوباما
أمره منذ أيام بعدم التمديد) ،بل ماذا سيحصل
بعد «الخروج» األميركي من البالد.
تنتشر ال�ق��واع��د ال�ع�س�ك��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي 130
من دول العالم ،بغير رضى شعوبها .وكما في
ال ��دول األخ ��رى ،تبخرت ف��ي ال �ع��راق م��ع السنني
السعادة واالمتنان لتلك القوات لتخليصهم من
الديكتاتور الذي سبق أن دعمته القوات نفسها،
أكثر م��ن م��رة ف��ي امل��اض��ي .فمشاهد سجن «أب��و
غريب» وغيرها من الجرائم املقززة التي ارتكبها
الجيش األميركي ولواحقه ف��ي ال�ع��راق ،ال ت��زال
ماثلة للعيان ،إضافة إلى دوام العنف واإلرهاب
ف��ي ال �ب�لاد ،م��ا ي��زي��د ع��دد امل��ؤم�ن�ين ب��أن الجيش
األم�ي��رك��ي يتعمد تصعيد اإلره� ��اب ،إن ل��م يكن
يديره كله...
ي �ك��رر دع� ��اة ب �ق��اء االح� �ت�ل�ال ف��ي ال� �ع ��راق ث�ي�م��ات
ب � �س � �ي � �ط ��ة ،ف � ��االح � � �ت �ل��ال «ض � � � � � � ��روري ل �ح �م ��اي ��ة
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة» ،و«ق ��وات �ن ��ا ل ��م ت�ك�ت�م��ل ب �ع��د»،
و«ليست لدينا حماية لسمائنا» ،ونحتاج إلى
«الدعم اللوجستي» ،ومحاربة «تنظيم القاعدة»
و«اإلره � � � � ��اب» ،وي �ن �ب �غ��ي ح �م��اي �ت �ن��ا م ��ن أخ �ط��ار
ّ
«البعث وجيش امل�ه��دي ودول ال �ج��وار» .كما أن
ال �ق ��وات األم �ي��رك �ي��ة ض ��روري ��ة ل��دع�م�ن��ا إي�ج��اب�ي��ًا
م��ن األم� ��م امل �ت �ح��دة ال �ت��ي ت��ري� ّ�د أن ت�ب�ق��ي علينا
أحكام «الفصل السابع» ،كما أنها «ضمان ضد
االحتقان الطائفي» ،و«صداقة أميركا ضرورية
لنا» و لـ«االقتصاد» ،والتقدم العلمي ...الخ.

ال ت�ح�ت��اج ت�ل��ك ال�ح�ج��ج إل ��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن الجهد
ل ��دح� �ض� �ه ��ا ،ف � ��ادع � ��اء ح� �م ��اي ��ة ال ��دي �م ��وق ��راط �ي ��ة
وح �م��اي��ة ال� �ع ��راق م ��ن «ال� �ب� �ع ��ث» ،ي �ف �ن��ده ت��دخ��ل
ال �س �ف��ارة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال�ع��راق�ي��ة
األخيرة ،وضغطها على املؤسسات االنتخابية
والدستورية وحتى القضائية لفرض مرشحني
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات م ��ن ب �ق��اي��ا ال �ب �ع��ث ال� � ��ذي ج ��اءت
«ل �ت �ح��رر» ال �ع��راق م�ن��ه ،ح�س��ب ق��ول�ه��ا .ح��دا ذل��ك
ب��رئ �ي��س ال � � � ��وزراء ،أن ي� �ه ��دد ،ألول م � ��رة ،ب�ط��رد
ال�س�ف�ي��ر األم �ي��رك��ي .وف ��ي ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات األخ �ي��رة
التي جرت بشأن املفوضية العليا لالنتخابات،
الشديدة الفساد ،كشفت النائبة حنان الفتالوي
ّ
أن امل �ف��وض �ي��ة ك��ان��ت ت�س�ل��م ال �ج �ي��ش األم �ي��رك��ي
صناديق االقتراع سرًا!
أما موضوع الحماية فهو حجج فارغة ،فال يوجد
ش ��يء اس �م��ه «اك �ت �م��ال ال� �ق ��وات» ،وت�ط�م��ح ال ��دول
باستمرار إل��ى زي��ادة قواتها ،وأواله��ا الواليات
املتحدة نفسها التي تمتلك جيشًا يعادل جيوش
ّ
العالم مجتمعة .كما أن تلك الحاجات تحدد على
أس ��اس ت�ق��دي��ر ح�ج��م ال�ت�ه��دي��دات ال�ت��ي يتعرض
ّ
ل�ه��ا ال�ب�ل��د ،وي�ت�ف��ق ال�س��اس��ة ال�ع��راق�ي��ون ع�ل��ى أن
ذلك الحجم اآلن يساوي «صفرًا» ،ولم يعد أحد
يتحدث ع��ن «التهديد اإلي��ران��ي» ،ف�لا يبقى من
تهديد إال من الجهات الصديقة ألميركا .وتبينّ
ّ
التجربة مع الكرد أن القوات األميركية لن تمنع
أصدقائها ،كما أنها ل��ن تساعد على استعادة
م��ا استقطعه ويستقطعه ه ��ؤالء ـــــ ال�ك��وي��ت أو
السعودية أو األردن ـــــ من أراض وثروات عراقية.
إضافة إلى كل ذلك ،اتهم العديد من السياسيني
الواليات املتحدة بـ«عرقلة حصول العراق على
أسلحة» إلبقاء جيشه ضعيفًا ،وليس العكس.
ال يبقى إذًا لالحتالل إال أن يفرض نفسه بالقوة

امل��دع��وم��ة ب��اإلع�لام وال�ع�م�لاء .ل��ذل��ك فهو يسعى
إل��ى استغالل الوقت للسيطرة على املؤسسات
املالية والسياسية على البالد ،وإحكام الخناق
على املؤسسات األمنية والعسكرية ،وتخريب
ّ
أي محاوالت لنهضة البالد.
الجالدين
عمومًا ،عمل األميركيون على إع��ادة
عراقي يحتفل
ّ
بموت القذافي
إلى الحكم في البلدان التي «يحررونها» ،ألنهم
ّ
األسبوع املاضي في اك �ت �ش �ف��وا أن ه� ��ؤالء ه��م خ �ي��ر م��ن ي�خ��دم�ه��م في
بغداد
ال�ن�ه��اي��ة .وه ��م ي�ع�م�ل��ون ال �ي��وم ف��ي ال �ع��راق على
(علي السعدي ــ
أ ف ب)

إعادة بقايا الصداميني إلى الحكم ،وخاصة في
الجيش واألمن .وبلغ اشمئزاز الناس من ذلك أن
اضطر السفير األميركي في العراق إلى التأكيد
ّ
أن دولته ال تعمل على إعادة البعث إلى الحكم!
ك ��ان خ �ي��ار أم �ي��رك��ا ألول س�ف�ي��ر ل�ه��ا ف��ي ال �ع��راق
ذا م �ع �ن��ى ع �م �ي��ق ،ف �ل��م ي �ت��م اخ �ت �ي��ار خ �ب �ي��ر ف��ي
«اإلعمار» كما يفترض أن يستنتج من الخطاب
األم�ي��رك��ي ،ب��ل خبير ف��ي صنع خ�لاي��ا اإلره ��اب،
يطارد حيثما حل من قبل الناشطني في العالم،
ج ��ون ن�ي�غ��روب��ون�ت��ي ال ��ذي ت ��درب ع�ل��ى صناعة
اإلرهاب أثناء توليه سفارة بالده في هندوراس،
ف��أغ��رق��ت دول أم �ي��رك��ا ال��وس �ط��ى ف��ي ح� ��وادث ال
تشبه في وحشيتها إال ما عرفته شوارع العراق
ب�ع��د اح �ت�لال��ه .وك ��ان ه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن ال��دالئ��ل
وامل��ؤش��رات على العالقة ال��وط�ي��دة ب�ين اإلره��اب
والجيش األميركي .ومثل العديد من العمليات
ّ
اإلجرامية السابقة ،فقد تبينّ أن إرهابيي جريمة
النخيب األخ�ي��رة ك��ان ق��د أطلق سراحهم أخيرًا
م��ن س�ج��ن أم �ي��رك��ي ي �ب��دو أن ��ه ع �ب��ارة ع��ن م��رك��ز
لتدريب اإلرهابيني.
أم ��ا أن �ص��ع األدل � ��ة ق� ��وة ،ف �ل��م ي�ك��ن أق ��ل م��ن إل�ق��اء
ّ
متلبسني
ال�ق�ب��ض ع�ل��ى ع�س�ك��ري�ين ب��ري�ط��ان�ي�ين
ب�ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ة «ان �ت �ح��اري��ة» ب�ت�ف�ج�ي��ر شخص
ب ��أج� �ه ��زة إط� �ل ��اق ع� ��ن ب� �ع ��د ،ض �ب �ط��ت م �ع �ه �م��ا،
وق �ت �ل �ه �م��ا ش��رط �ي�ين ق �ب��ل ال �ق �ب��ض ع �ل �ي �ه �م��ا ،ثم
إنقاذهما بواسطة ال��دب��اب��ات البريطانية التي
ح�ط�م��ت ال�س�ج��ن ال ��ذي ك��ان��ا ف �ي��ه .وف ��ي م��ا بعد،
ّ
تكفل التجاهل اإلعالمي بأن يجعلنا ننسى أن
البريطانيني كانا يحمالن جهاز تفجير عن بعد!
وي� �س� �ع ��ى األم � �ي ��رك � �ي ��ون إل� � ��ى إح � �ك� ��ام ال �ق �ب �ض��ة
ع � �ل� ��ى ال � �ج � �ي� ��ش واألم � � � � ��ن م� � ��ن خ � �ل ��ال م� �ح ��اول ��ة
ّ
ف ��رض «أص��دق��ائ �ه��م» ل�ت�س��ل��م ال� � ��وزارات األم�ن�ي��ة

نهاية االحتالل من وجهة النظر الوطنيّة
أحمد الناصري*
م��ن وج �ه��ة ال�ن�ظ��ر ال��وط�ن�ي��ة وال �ت��اري �خ �ي��ة ،ج��اء
االح � �ت �ل�ال ل �ي �ب �ق��ى ،وه � ��و ال ي� �خ ��رج وال ي �ط��رد
وينتهي إال بمقاومة وطنية شاملة ومتنوعة
طويلة النفس ،تستند ال��ى بعد وطني ثقافي
وت� ��اري � �خ� ��ي ،ت� �ق ��وده ��ا ح ��رك ��ة وط� �ن� �ي ��ة ت �ط��رح
ب��رن��ام �ج �ه��ا ال ��وط �ن ��ي ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ،ول �ي��س
ع��ن ط��ري��ق ال�ت��واف��ق وال�ت�ه��ادن م��ع االح �ت�لال أو
ال�ت�ع��اق��د م �ع��ه .ف��امل�ه�م��ة ال��وط�ن�ي��ة ه��ي م��واج�ه��ة
أه ��داف االح �ت�لال االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي تستند
الى العقلية اإلمبراطورية األميركية والصراع
العاملي الشرس على مصادر الطاقة ،وهشاشة
منطقتنا وحماية األنظمة التابعة (السعودية
وأخ� ��وات � �ه� ��ا ف� ��ي ال �خ �ل �ي��ج) وت� ��أم �ي�ن إس��رائ �ي��ل
وم �ح��اص��رة إي � ��ران وال �ع �م��ل ال ��واس ��ع وامل �ت �ن��وع
ل�ل�ت�س�ل��ل وال �ت �غ �ل �غ��ل ف ��ي ال �ت �ح��رك��ات ال �ع��رب �ي��ة
الشعبية الجارية في أكثر من بلد عربي.

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

اآلن ،م��ن جديد يتحرك ويتقدم االخ�ت�لاف بني
موقفني حول االحتالل وبقائه ،أو خروجه في
نهاية العام الجاري ،أي بني االحتالل واإلدارة
امل �ح �ل �ي��ة وب �ي�ن امل ��وق ��ف ال��وط �ن��ي ال� ��ذي ي��رف��ض
االحتالل بجميع أشكاله ودرج��ات��ه .فاالحتالل
يسعى إلى البقاء من خالل اعتماده على أعوانه
الذين أتى بهم ،من خالل محاولة تقسيم املجتمع
وتشطيره ،وح��ل مؤسسات ال��دول��ة وتدميرها
وع��رق�ل��ة إع��ادت�ه��ا أو ال�س�م��اح ببنائها امل�ش� ّ�وه،
على أسس املحاصصة الطائفية التي تتعارض
م��ع مفهوم ب�ن��اء ال��دول��ة الوطنية ال�ح��دي�ث��ة ،أو
عبر تفجير األوضاع األمنية الهشة ،والتلويح
ب�خ�ط��ر ال �ت �م��دد وال �ن �ف��وذ اإلي ��ران ��ي ،ك �ق��ول حق
يراد به استمرار باطل االحتالل .كذلك ال يجب
أن ن�ن�س��ى ال �ك�ل�ام امل �غ��رض وامل�ل�ت�ب��س ع��ن ع��دم
ج�ه��وزي��ة ال �ق��وات العسكرية ال�ع��راق�ي��ة (مل ��اذا لم
الجوية ،ما يجعل
تجهز بعد؟) وانعدام القوة ّ
العراق مكشوفًا من الجو (وك��أن��ه مكشوف من
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ال �ج��و ف �ق��ط!) واس �ت �م��رار وج ��ود خ�ط��ر ال�ق��اع��دة
اإلرهابي ،وفرق املوت الطائفية األخ��رى ،ودور
اإلرهاب الغامض واملنظم الذي يجري تحريكه
ّ
حسب أجندة خاصة .تلك كلها مخاطر جدية
وحقيقية تحدق بوطننا وشعبنا .لكن السؤال
(الوطني) الرئيسي هو :هل لالحتالل واإلدارة
مصلحة وقدرة على حل تلك
الطائفية املحلية
ّ
ّ
املسبب لها؟
املشاكل ومعالجتها ،أم أنهما
ال ي� � ��زال االح � �ت�ل��ال ي �ط �ل��ق رس ��ائ� �ل ��ه امل� �ت ��وات ��رة
باتجاهات مختلفة ،ويقوم بنشاطات وزيارات
م�ت�لاح�ق��ة ع �ب��ر ق �ن��وات ع ��دي ��دة ،ل �ف��رض قضية

جرى اللجوء الى خديعة
الحاجة إلى قوات تدريب
أميركيّة ال يعرف عددها
ت�م��دي��د ب �ق��اء ق ��وات االح �ت�ل�ال ف��ي ب�ل�ادن��ا ،وه��و
ي� �ع ��رف ف �ع��ال �ي �ت �ه��ا وت ��أث� �ي ��ره ��ا امل� �ب ��اش ��ر ع�ل��ى
األط ��راف القابعة ف��ي املنطقة ال�خ�ض��راء ،حيث
يقيم الجميع ال��ى جانب أكبر س�ف��ارة أميركية
ف ��ي ال �ع��ال��م ،ب �م��ؤس �س��ات �ه��ا ال�ع�ل�ن�ي��ة وال �س��ري��ة
ورم��زي �ت �ه��ا ال �ب��ال �غ��ة ،وح �ي��ث ي� ��زور م ��ن ي��دع��ى
ب��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ال �س �ف �ي��ر األم� �ي ��رك ��ي ،في
خ��رق فاضح ذي دالل��ة لكل األع ��راف والتقاليد
الدبلوماسية.
وي� ��ري� ��د االح � �ت�ل��ال ال� �ب� �ق ��اء ،م� ��ن خ �ل��ال ت �ع��دي��ل
املعاهدة األمنية ،والتعديل مطروح ،وهو ليس
مسألة صعبة ،ما يعني تحويل االح�ت�لال الى

احتالل تعاقدي من خالل املعاهدة وما يسمى
ال�ع�لاق��ات االستراتيجية املتميزة .كما يسعى
إلى تحقيق فرض التبعية والهيمنة السياسية
مقصودة حققها االحتالل
كنتيجة ومحصلة
ّ
العسكري .املشكلة اليوم أنه ليس هناك أحد من
أط��راف العملية السياسية يقف علنًا وينطلق
من موقف وطني واضح وسليم ضد االحتالل،
إل��ى جانب التأثير األميركي الكبير والواضح
في عموم الحياة السياسية العراقية ،من خالل
ً
جهات وعناصر يعملون مع االحتالل مباشرة
أو جهات خاضعة له.
باإلضافة إلى ذلك ،هناك أطراف عديدة ونافذة
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �خ �ض��راء ت�ح�ت��اج ال��ى ب�ق��اء ق��وات
االح�ت�لال لحمايتها ،ضمن الصفقة األصلية،
ّ
مسمى ك��اذب وخ��ادع وه��و الحفاظ على
تحت
«التجربة الديموقراطية الفتية» .كما أن هناك
إم �ك��ان �ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة وس �ه �ل��ة ل�ت�ف�ج�ي��ر األوض� ��اع
األم� �ن� �ي ��ة ال� �ه� �ش ��ة ،وال � �ق� ��ول ب �ض �ع��ف اس �ت �ع��داد
وج �ه��وزي��ة ال�ج�ي��ش وال �ق��وى األم�ن�ي��ة وال �ع��ودة
الى أهمية بقاء قوات االحتالل ،ذلك إلى جانب
ال �ت��أث �ي��ر ال ��واس ��ع وال �ك �ب �ي��ر ل �ل �ق��وى اإلق�ل�ي�م�ي��ة
والخارجية (إيران والسعودية وغيرهما) على
القرار الداخلي باتجاهات مختلفة.
وي �ج��ب ال �ت �ن �ب��ه ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ال �ع �ل �ن �ي��ة ل�ل�أح��زاب
ال�ك��ردي��ة ببقاء ق��وات االح �ت�لال و«ال �ت �ب��رع» لها
بأراض في كردستان إلقامة قواعد ثابتة عليها.
كذلك هناك ازدواجية التصريحات وتناقضها
بني السر والعلن ،وبني املفاوضات والجلسات
ال �س��ري��ة ال�غ��ام�ض��ة وال �ت �ص��ري �ح��ات اإلع�لام �ي��ة،
واللجوء الى خديعة الحاجة إلى قوات تدريب
أميركية ال يعرف عددها وتسليحها وقواعدها.
لقد لعبت الخسائر البشرية واملادية الكبيرة،

