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ً
هؤالء القلة يقابلهم من يرى االحتالل مسؤوال عن التدهور األميركي أوباما مساء الجمعة املاضي .لكن ،ماذا عن
األمني ورعاية اإلرهاب في العراق .إذًا ،االنسحاب األميركي السفارة /القاعدة األميركية في بغداد ورجال واشنطن
حاصل ،وقبل عطلة عيد امليالد املقبل ،كما قال الرئيس الذين استوطنوا الوزارات واملناصب؟

ـلغوم وتركة ثقيلة
قواعد ال يسري عليها القرار
وال �ع �س �ك��ري��ة ،وك ��ذل ��ك ت� � ّ�م خ �ل �س��ة وع� �ل ��ى ن�ح��و
م �ش �ب��وه ت �م��ري��ر ات �ف��اق �ي��ات ب�ي�ن ال� �ع ��راق وح�ل��ف
ال �ن��ات��و ،وم��ن دون أن ي�ث�ي��ر اإلع �ل�ام امل�ح�ل��ي ّأي��ة
أسئلة حول املوضوع.
إذا ك��ان��ت أم �ي��رك��ا وت��واب �ع �ه��ا وأص ��دق ��اؤه ��ا قد
يئسوا من إقناع الشعب العراقي بفائدة الوجود
األم �ي��رك��ي ل�ي�ق�ب�ل��ه ،ف�ه��م ل��م ي �ي��أس��وا م��ن إره��اب��ه
ل�ي�ق�ب�ل��ه .وب��ال �ف �ع��ل ،ي �م �ك��ن أن ت�ك�ت�ش��ف ش �ع� ّ�ورًا
متزايدًا بني املؤيدين للوجود األميركي بأنهم
إنما يقبلون خوفًا م��ن بطش واشنطن ،وليس
اق �ت �ن��اع��ًا ب �ه��م .أح ��د امل��داف �ع�ي�ن ع��ن ب �ق��اء ال �ق��وات
األميركية يصف األمر على النحو اآلتي« :وجود
القوات األميركية في العراق قد يؤدي إلى مزيد
من االستقرار ،ويعزز العملية السياسية ،عندما
تشعر الواليات املتحدة باالطمئنان إلى توجه
ال �ع��راق ن�ح��و ع�لاق��ة استراتيجية م�ع�ه��ا» .وه��و
ّ
يكشف أن امل��وض��وع ل�ي��س ل�ح�م��اي��ة ال �ع��راق ّمن
أخطار ما ،بل الهدف هو طمأنة أميركا إلى أننا
س�ن�ك��ون «ل �ط �ف��اء» دائ �م��ًا ،وم��رت�ب�ط�ين ب�ـ« ّع�لاق��ة
استراتيجية» معها« ،ع�لاق��ة» تقدر هي أنها ال
يمكنها أن تقنعنا بها إال بوجود قوات عسكرية
ت�خ�ي�ف�ن��ا ب �ه��ا ،إن رف �ض �ن��ا ت �ل��ك ال �ع�ل�اق��ة ي��وم��ًا،
أو طلبنا ت�غ�ي�ي��ره��ا .ق ��وات تستطيع أن تحدد
بواسطتها تفسيرها للبنود وشروط تنفيذها،
وك��ل م��ا ت��رك غ��ام�ض��ًا ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال��رم��ادي��ة في
االتفاقات.
أميركا إذًا تكشف وجهها القبيح تدريجًا ،لكي
ال ي �ت �س� ّ�ب��ب ب �ص��دم��ة ك �ب �ي��رة ،وي �ت �س �ل��ل ال �خ��وف
إلى تفكير الناس تدريجًا وتبدو املبررات التي
يقدمها ال�خ��وف «أس�ب��اب��ًا» منطقية للقبول بما
يريده األميركيون في نهاية املطاف.
* كاتب عراقي

جمال محمد تقي*
ّ
ال يختلف اثنان في العراق على أن األميركيني
يريدون استمرارًا لبقائهم العسكري فيه ،حتى
ل ��و ن��اق��ض ذل ��ك ّ
أي وع� ��ود س��اب �ق��ة أو ات �ف��اق��ات
مبرمة أو برامج انتخابية لالستهالك الداخلي
األم� � �ي � ��رك � ��ي ،أو خ � �ط� ��اب� ��ات ل� �ت ��رط� �ي ��ب خ ��واط ��ر
ّ
العراقيني .وم��ن نافلة القول إن الفضل في ذلك
اإلجماع العراقي يعود إلى األميركيني أنفسهم،
ف�ك��ل أح��ادي��ث م�س��ؤول�ي�ه��م ال��ذي��ن زاروا ال �ع��راق
خالل الستة أشهر األخيرة كانت تصب في ذلك
ّ
االت �ج��اه .ك��ذل��ك ف��إن ع��دم حسم أي قضية عالقة

سد فراغ القوات المنسحبة
عبر منتسبي شركات الحماية
الخاصة األميركية
من القضايا امللحة ،وتركها للقائمني عليها هو
أسلوب أميركي مكرر يخدم توجههم القاضي
بالبقاء ،بحجة ضمان عدم انزالق الوضع برمته
نحو الهاوية.من تلك القضايا العالقة لدينا عدم
الجدية ف��ي تسليح الجيش ال�ع��راق��ي وتدريبه،
واالس� �ت� �م ��رار ف ��ي ت �ف �خ �ي��خ ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ب �غ��داد
ّ
وتعمد حالة التراخي أمام تزايد النفوذ
واربيل،
اإليراني لجعل تدخل إيران مدعاة إلثارة الذعر
ال�ط��ائ�ف��ي ب�ي�ن أب �ن��اء ال �ش �ع��ب ،وم ��ن ث��م ال�ت�لاع��ب
امل��وس �م��ي ب ��األوض ��اع األم �ن �ي��ة س�ل�ب��ًا وإي �ج��اب��ًا،
ورف��ع ال�ي��د ع��ن وع��ود إع��ادة اإلع �م��ار ،والتنصل
ال �ن��اع��م م��ن م��وض��وع إخ � ��راج ال� �ع ��راق م��ن تحت

اّ
طائلة البند السابع .كذلك يجب أل ننسى عدم
املباالة بالتصرفات االستفزازية التي تقوم بها
الكويت ،فيما كان األميركيون أنفسهم يزيدون
ً
م ��ن ت �ه��دي��دات �ه��م ل �س��وري��ا م� �ث�ل�ا ،ب �ح �ج��ة ت��أث�ي��ر
مواقفها السلبية على استقرار الوضع العراقي.
ه� ��م ي� �غ� �ض ��ون ال � �ط� ��رف ع� ��ن ت� ��دخ�ل��ات ال �ك��وي��ت
وتركيا وإيران ،لغاية في نفس يعقوب ،غرضها
األساسي إحداث مزيد من التعقيدات واتخاذها
ذرائع إلطالة عمر البقاء األميركي في العراق.
ال �س �ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ق�ل��ب ب �غ��داد ه��ي ق��اع��دة
أميركية ث��اب�ت��ة ،وه��ي أك�ب��ر س�ف��ارة لتلك ال��دول��ة
ف��ي ال �ع��ال��م ،يعمل فيها م��ا ي �ق��ارب م��ن  10آالف
ع �س�ك��ري وم ��دن ��ي .ف�ي�ه��ا ق��اع��دة ج��وي��ة ص�غ�ي��رة
وم��رك��ز اس�ت�خ�ب��اري م�ت�ق��دم وق ��وات خ��اص��ة .أم��ا
القنصليات الخمس املنتشرة في شمال العراق
وو ّس �ط��ه وج�ن��وب��ه ،ف�ه��ي األخ ��رى ق��واع��د ثابتة،
لكنها بحجم أص�غ��ر م��ن ق��اع��دة ب �غ��داد .إض��اف��ة
إل� ��ى ت �ل��ك ال �ق ��واع ��د ال �ت ��ي ي �خ �ت �ل��ط ف �ي �ه��ا ال�ع�م��ل
الدبلوماسي باالستخباري والعسكري ،هناك
قواعد عسكرية صرفة تتخصص في السيطرة
ع �ل ��ى األج � � � ��واء ال� �ع ��راق� �ي ��ة وع� �ل ��ى ك� ��ل األن �ش �ط��ة
ال� � ��راداري� � ��ة ،وأخ � � ��رى م �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي ع�م�ل�ي��ات
ال �ك��وم��ان��دو ،وأخ ��رى ف��ي اإلس �ن��اد .وم�ع�ظ��م تلك
القواعد العسكرية م��وزع��ة حاليًا ق��رب مطارات
امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ت ��وج ��د ف �ي �ه��ا ال �ق �ن �ص �ل �ي��ات
األم �ي��رك �ي��ة .ذل� ��ك إض ��اف ��ة إل� ��ى امل �ع �س �ك��رات ذات
امل �ع��دات ال�ث�ق�ي�ل��ة ،وه ��ي أرب �ع��ة رئ�ي�س�ي��ة م��وزع��ة
على ب�غ��داد والبصرة وامل��وص��ل وص�لاح الدين،
وفرعية موزعة على الناصرية والكوت والحلة
ّ
وكركوك وأرب�ي��ل .إن االنسحاب القادم ال يشمل
ك��ل تلك ال�ق��واع��د ،وال ك��ل ال �ق��وات ال�ب��ال��غ عددها
حاليًا حوالى  50الف عسكري ،بل سيعيد توزيع

بعض القواعد وتنظيمها ودمجها بعضها مع
بعض ،وسيجري االستغناء عن بعضها اآلخر.
لقد بنى املحتل في العراق قواعد من نوع آخر،
وحفر خ�ن��ادق ال يعسكر فيها العسكريون ،بل
ل�ي�ت�ه��اف��ت إل �ي �ه��ا ال �ط��ائ �ف �ي��ون وامل �ن��اط �ق �ي��ون من
األت �ب��اع ل�ي�غ��ذوا ان�ق�لاب��ًا على املنظومة القيمية
للوطنية العراقية ،لتحل محلها قيم املكونات
امل �ت �غ��ال �ب��ة .م �ك��ون��ات س �ت �ك��ون ال�ح�ل�ق��ة امل��رك��زي��ة
امل� �ع� �ت� �م ��دة ف � ��ي امل� � �ش � ��روع االح � �ت�ل��ال� ��ي مل � ��ا ب �ع��د
ّ
االن �س �ح��اب ال �ع �س �ك��ري ال �ك �ل��ي ،ألن «ف�ص�ف�ص��ة»
املجتمع ال�ع��راق��ي ال��ى م�ك��ون��ات غ�ي��ر متجانسة
ت �ن��دف��ع إل � ��ى م �ص �ي��ر ال� �ت� �ص ��ادم ال� � ��ذي ي �ت��وس��ل
اس �ت��دع��اء ال�ح�م��اي��ة م��ن ال �خ ��ارج ،ه��ي املحصلة
األكثر خطورة في كل تداعيات عملية االحتالل
ب��رم�ت�ه��ا .ونتيجة ل�لأزم��ة امل��ال�ي��ة ال�خ��ان�ق��ة التي
يمر بها االقتصاد األميركي ،سيجري تخفيف
نفقات الوجود االحتاللي الرسمي في العراق من
خالل ترشيق العدد الباقي الى ما دون النصف،
وتحميل امليزانية العراقية ج��زءًا من التكاليف.
وس�ت�ن�ف��ق األم � ��وال ال�ع��راق�ي��ة أم�ي��رك�ي��ًا م��ن خ�لال
تركيز عطاءات مناقصات التسليح على شركات
أميركية محترفة ،وم��ن خ�لال س��د ف��راغ ال�ق��وات
املنسحبة بمنتسبي شركات الحماية الخاصة
األم �ي��رك �ي��ة ،ال �ت��ي ال ت ��ؤدي خ��دم��ات�ه��ا للحكومة
العراقية ،إال بمقابل مالي ضخم.
القواعد األميركية التي ال يشملها االنسحاب من
كثيرة ْ ،وهي ال ترحل إال بسقوط املشروع
العراق ُ
األميركي امل َهن َدس كقاعدة انطالق نحو الشرق
األوسط الكبير .وذلك السقوط ال يأتي مجانًا أو
تلقائيًا ،بل هو محصلة ملشروع املقاومة الذي ال
يزال في طوره األول.
* كاتب عراقي

خروجهم ليس باختيارهم
ب� ��ال � �ت� ��زام� ��ن م� � ��ع ح� � � ��رب ض� � � � ��روس أخ� � � � ��رى ف��ي
أفغانستان ،دورًا كبيرًا في ق��رار أوباما سحب
ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة م��ن بل��ادن��ا .ق ��رار ت��راف��ق مع
تفجر األزمة املالية الحادة في أميركا وأوروبا.
ل�ك��ن ب�ع��ض امل�خ�ط�ط�ين األم�ي��رك�ي�ين ف��ي اإلدارة
وخارجها يرون إمكانية االستمرار والبقاء في
ال �ع��راق لتحقيق امل�ص��ال��ح األم�ي��رك�ي��ة فيه وفي
عموم املنطقة.
إن ق�ض�ي��ة ان �س �ح��اب االح� �ت�ل�ال أو ب� �ق ��اءه ،ال��ى
ج ��ان ��ب ق� �ض ��اي ��ا ال � �ح� ��رب وال� � �غ � ��زو وال �ت �ج��رب��ة
السياسية الطائفية واإلرهاب والقتل الجماعي
والفساد والتخريب االقتصادي واالجتماعي
وال�ث�ق��اف��ي ،وج�م�ي��ع ال�ن�ت��ائ��ج ال�ك��ارث�ي��ة األخ��رى
ال � �ت� ��ي ت� �ك ��رس ��ت وأن � �ت � �ج� ��ت وض � �ع� ��ًا م� �ش � ّ�وه ��ًا،
تستدعي تجديد املوقف الوطني وتفعيله من
تلك القضايا الرئيسية الخطيرة ،ووضع قضية
االح� �ت�ل�ال وم �ه �م��ة ط � ��رده وال �ت �خ �ل��ص م �ن��ه في
موقعها الصحيح من املهام والقضايا الوطنية.
ي� �ح ��دث ذل � ��ك ع �ب��ر ت �ط��وي��ر وت �ع �م �ي��ق ال �ت �ح��رك
وال �ن �ض ��ال ال �ش �ع �ب��ي ل �ي��أخ��ذ أب� �ع ��ادًا س�ي��اس�ي��ة
وم�ط�ل�ب�ي��ة واض� �ح ��ة وم �ت �ص��اع��دة ،إل� ��ى ج��ان��ب
ك��ل أش �ك��ال ال�ع�م��ل املمكنة وامل�ن��اس�ب��ة ،كمدخل
وط��ري��ق ص��ائ��ب ن�ح��و ال�ت�خ�ل��ص م��ن «العملية
السياسية» وكوارثها السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
ّ
إن مهمة طرد وإنهاء االحتالل وآثاره هي مهمة
وطنية رئيسية ذات أب�ع��اد ثقافية وسياسية
وتاريخية ،ال بد من إنجازها للعودة الى حالة
س�ي��اس�ي��ة وط �ن �ي��ة اع �ت �ي��ادي��ة ،ول �ب �ن��اء مجتمع
ودول��ة على أس��س وطنية طبيعية ،تقوم على
مبادئ الفكر الوطني.
* كاتب عراقي

صباح علي الشاهر*
ب�ع��د س��اع��ات م��ن إس �ق��اط ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق في
التاسع من نيسان  ،2003ظهر مواطن عراقي
على شاشة الجزيرة ليصرخ بوجه األميركيني:
ّ
«صدام وأسقطتوه ،خلصتونا منه ،فلماذا أنتم
ب��اق��ون ،ارح �ل��وا!» .ك��ان ملوقف امل��واط��ن العراقي
مغزى ،وإشارة ذات داللة .بعد أيام قليلة ،كانت
ُ
نعوش الجنود امللفوفة بالعلم األميركي تنقل
س �رًا م��ن ال �ع��راق إل��ى أم�ي��رك��ا ،إي��ذان��ًا بانطالق
أسرع مقاومة احتالل في التاريخ.

سيتأثر النفوذ األميركي
في أفغانستان والعراق
بالخروج من بالد الرافدين
ل� ��م ي �ك ��ن ق �ت �ل��ى ال� �ج� �ن ��ود األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ب�س�ب��ب
مواجهتهم للجيش العراقي أو فلوله ،فالجيش
ت��رك سالحه في أرض املعركة ،وغ��ادر امليدان،
وك ��ذل ��ك ف �ع��ل ع �ن��اص��ر ال� �ش ��رط ��ة ،وامل ��وظ �ف ��ون
ك��اف��ة .فجأة أصبحت ال�ب�لاد ب�لا حكومة ،وبال
س�ل�ط��ة م��ن أي ن ��وع .مل ��اذا ت�لاش��ى ال�ج�ي��ش من
دون م� �ق ��اوم ��ة ،وم � ��ن دون م� �ف ��اوض ��ات ،وم��ن
دون إع�ل�ان اس�ت�س�لام ح�ت��ى؟ كيف يمكن َ
قائد
الجيش ،ووزير الدفاع ،ورئيس األركان ،وقادة
الصفوف ،وقادة الفيالق ترك أتباعهم ،املكلفني
بقيادتهم ،بدون توجيه وبال أوامر ،يواجهون
مصيرهم وحدهم ،حتى إنهم كانوا ال يعرفون

م � ��اذا ي �ف �ع �ل��ون ب �م��ا ف ��ي ع �ه��دت �ه��م م ��ن أس�ل�ح��ة
ومعدات؟
لو حدث ذلك في أي بلد في العالم القتيد قادة
الجيش إلى املحاكم .لكن ق��ادة الجيش ووزير
ال��دف��اع ذه �ب��وا ب��أرج�ل�ه��م إل ��ى قّ ��وات االح �ت�لال
وس �ل �م��وا أن �ف �س �ه��م ،واألغ� � ��رب أن �ن��ا ن�س�م��ع من
يصف هؤالء باألبطال.
س �ق �ط��ت ب� �غ ��داد ب ��أق ��ل م ��ن س��اع �ت�ي�ن ،ودون �م ��ا
ّ
مقاومة .ال أهمية لتبجح البعض ،وادعائه بأن
ب�غ��داد ل��م تسقط ول��ن تسقط ،ف��إذا ك��ان دخ��ول
األم �ي��رك �ي�ين ل �ب �غ��داد واح �ت�لال �ه��م ل�ه��ا ال يعني
سقوط املدينة ،فماذا يمكن أن ُيسمى ذلك إذًا؟
م ��ن ي� �ع ��ود ب ��ذاك ��رت ��ه إل� ��ى أي � ��ام امل ��واج� �ه ��ة ب�ين
العراقي وقوات الغزو ،ينتابه إحساس
الجيش ّ
عميق ب��أن��ه ل��م تتح لجيشنا ف��رص��ة املواجهة
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة وال ف��رص ُ��ة امل �ق��اوم��ة ،ال ف��ي ب�غ��داد
فقط ،التي كان من املتعذر ،وفق أكثر املحللني
ً
ت�ف��اؤال ،سقوطها بأقل من ستة أشهر ،بل في
كامل التراب العراقي .ومن يقارن بني مقاومة
مدينة بالغة الصغر في جنوب العراق لقوات
االح� �ت�ل�ال ،ال �ت��ي ام �ت��دت ل �ع��دة أس��اب �ي��ع ،وب�ين
س �ق��وط امل ��دن ال �ك �ب��رى ح�ت��ى م��ن دون م�ق��اوم��ة
(البصرة ،ب�غ��داد ،وامل��وص��ل) ُيصاب بالدهشة
املصحوبة بالشك.
ك��ان��ت أم�ي��رك��ا ت��أم��ل ت�ح��وي��ل ال �ع��راق ال��ى ب��ؤرة
ج � ��ذب ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ،ل� �ك ��ن ال� �س� �ح ��ر ان� �ق� �ل ��ب ع�ل��ى
الساحر ،إذ أصبحت التجربة العراقية في ظل
االحتالل األميركي كابوسًا ،وأسوأ مثال يمكن
أن ُيقدم لدول املنطقة.
ّ
عندما تخطى عدد قتالها األل��ف ،ب��دأت أميركا
ُ
تفكر عمليًا ف��ي االنسحاب م��ن محرقة ال�ع��راق.
محرقة لم تقتصر فقط على قتلى تجاوز عددهم

األربعة آالف ،بل وصل األمر إلى الخسائر املادية
الفلكية التي ت�ج��اوزت مئات امل�ل�ي��ارات ،إضافة
هيبتها ،وانكشاف ضعفها،
إل��ى فقدان أميركا
ّ
ّ
إذ ّ
استراتيجيوها بأنها غير قادرة على شن
أقر
حربني في موقعني ،وفي آن واحد.
ّ
لذلك ،فإن خروج الجيش األميركي من العراق
حاجة أميركية ،ولكن كيف يكون ذلك الخروج،
وعلى أي نحو؟
ّ
أغلب الظن أن أميركا تريد إيقاف النزف الذي
ع��ان��ت وت�ع��ان��ي م�ن��ه ،إذ م��ن امل�ت��وق��ع أن تسعى
إل��ى ال�خ��روج م��ن أفغانستان أي�ض��ًا ،ربما بعد
خ��روج�ه��ا م��ن ال �ع��راق بقليل ،م��ن دون خسارة
ال�ن�ف��وذ ال ��ذي حصلت ع�ل�ي��ه ،أو ح�ت��ى التقليل
ّ
منه .إال أن األم��ر ال يتعلق برغبة أميركا ،فهي
ل ��م ت �خ��رج ب�م�ح��ض إراد ّت� �ه ��ا ورغ �ب �ت �ه��ا ،وه��ي
ْ
إن ل��م ت�خ��رج بهزيمة ف��إن�ه��ا س�ت�خ��رج بنصف
هزيمة على األق ��ل .ولنصف الهزيمة تبعات،
كما سيكون لالعبني اآلخ��ري��ن س��واء في امللف
األفغاني ،أو امللف العراقي كلمتهم التي على
واشنطن ال االستماع لها فقط ،بل مراعاتها.
وق� �ب ��ل ه � ��ذا وذاك ،ه� �ن ��اك م ��وق ��ف ال �ع��راق �ي�ي�ن،
وب��األخ��ص ال��راف �ض�ين ل�ل��وج��ود األم �ي��رك��ي في
بالدهم ،وهم موجودون ّ
بقوة اآلن على الساحة
وي�م�ل�ك��ون ال �ق� ّ�وة وال �ق ��درة ع�ل��ى ال� ��رد ،ووق�ت�م��ا
ّ
ً
وبناء على ذل��ك ،ف��إن النفوذ األميركي
ش��اؤوا.
سواء في العراق ،أو أفغانستان سيتأثر كثيرًا
ف ��ي ح��ال��ة ال� �خ ��روج ال �ع �س �ك��ري األم �ي ��رك ��ي من
ال�ب�ل��دي��ن ،وت�ل��ك م�س��أل��ة ينبغي أن يستثمرها
ال�ع��راق�ي��ون ،وك��ذل��ك األف �غ��ان ،لتعزيز موقعهم
ّ
ال �س �ي��ادي ،ك�م��ا أن ع�ل��ى دول املنطقة التعامل
وفق ذلك املعطى.
* كاتب عراقي

