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   األمریكان خدمة آخر - الخدم  الحكام عن
  عباس روءف. د

  2007ینایر  16الثالثاء، 

 الملیشات بلطجیة بعض ید على األضحى عید عشیة حسین صدام عدامإ مشھد العربیة الجماھیر من غیرى من تابعت
 یرون رجل إھانة بھ المشھد ذلك منظمو قصد .أضحیة صدام اعتبار أبرزھا لعل المعانى من بكثیر محملة بطریقة الشعبیة

 رسالة العید عشیة نحره على والمواقفة لھم بتسلیمھ األمریكان أراد وربما .إلمامھم وقاتال الصدر آلل سیاسیا خصما فیھ
 یقول أن یرید بوش وكأن ،الحرم وأیامھم المسلمین بمقدسات االستھانة مفادھا اإلسالمى العالم إلى الجدد المحافظون یبعثھا

 أصواتھم تعالت عندما جالدیھ من خریةالس بل جأش ورباطة شموخ من حسین صدام أبداه ما أن غیر ."فیكم ظط" لھم
 ھذه ھل": "الخیة" داخل ورقبتھ ساخرا علیھم فرد ،جھنم مصیره یكون بأن صدام على والدعاء الصدر لمقتدى بالھتاف
 من كان بلد إلى ینتمون أناس مع تتنافى بصورة الجثمان حول رقصلبا فرحتھم عن النذاأل أولئك وعبر ."!؟ رجولة
 الحدث ھذا فمشاھد ..الشائن المشھد ذلك مع تماما تتعارض التى اإلسالمیة الثقافة وإلى ،األولى اإلنسانیة الحضارة مراكز

 أثارت ،للمعلومات الدولیة الشبكة على كاملة المشاھد وعرضت ،الناس على إذاعتھ یمكن ما الفضائیات تناقلت التى
 الموجھة بوش رسالة تلقى الذى كلھ اإلسالمى العالم فى االحتجاج مظاھرات أشعلت كما ،وغربا  اشرق كلھ العالم اشمئزاز
 تھتف واألردن ولیبا المغرب فى المظاھرات خرجت كما" اإلسالم شھید" صدام باسم یھتفون فخرجوا والمسلمین لإلسالم

  .وھناك ھنا العزاء مجالس وأقیمت ،"العروبة شھید" صدام باسم

 بین من كلھ، اإلقلیم اتساع وعلى العراق فى أدوارا فیھا لعب السیاسیة ساحةال على قضاھا عاما 35 بعد صدام العالم ودع
 ولكن .والقذافى صدام وتنازعھ ،رحیلھ بعد  شاغرا الناصر عبد جمال تركھ الذى العربیة القومیة زعیم دور األدوار تلك

 على بالحدب الدور ھذا لعب فى أفضل نتائج یحقق جعلھ ما السیاسیة والقدرات المادیة اإلمكانات من لھ توفرت صدام
 إیجابى، بعمل ذلك یتوج أن دون البحر إلى النھر من فلسطین تحریر إلى تدعو شعارات ورفع ورعایتھم الفلسطینیین

 فى الرحى قطب فكان ،صدام لعبھ الذى القومیة الزعامة دور لیدعم) إسرائیل( مع الصلح إلى السادات أنور تجاهإ وجاء
 صحفا أصدروا من على وأغدق ،وغیرھم الناصریین من السادات مطارید كل أمام العراق أبواب وفتح .الرفض جبھة
 جأل من كل بخبرات العراق فى التنمیة مشاریع استفادت كما ،األوروبیة العواصم وبعض العربیة البالد بعض فى قومیة

َّ  علماء بینھم ومن المصریین من العراق إلى  الذریة الطاقة ھیئة الفتة تحت المكاتب خلف الجلوس یقبلوا لم الذین ةالذر
 العمال من المصریین أمام مصراعیھ على العراق فى العمل سوق وفتح .المصرى المشروع بإیقاف السادات قام ابعدم
 إلى االنضمام على المصرى بالجیش الخدمة لھ سبق من شجع بل ،العلیا لیةالعم الدرجات وحملة الفنیین إلى المھرة غیر

 تنفیذ فى للعمل الیمن إلى المحیط من العربى الشباب العراق فقصد .یةمغر مادیة مزایا لقاء الثمانینیات فى العراقى الجیش
 للقومیة ع إلیھا صدام لتكریس زعامتھ البعث التى تطل حزب فى تجنیدھم محاوالت ولكن ،الطموح العراقیة التنمیة خطة

 حافظ ھو عنید آخر منافس وجود بسبب ،البعث حزب بزعامة نفراداإل محاولة حجتن لم كذلك  النجاح لھا یكتب لم العربیة
  .األسد

 تجلت ىالذ صدام على النبیل الحزن ذلك اإلنسانى مردوده كان ،العربیة القومیة زعیم دور ،صدام لعبھ الذى الدورھذا 
 من باعتباره الدور ھذا صدام لعب وقد .والیمن وفلسطین واألردن والمغرب مصر فى وغیرھا العزاء مجالس فى مظاھره
 إلى الدور ھذا تساق قد األقدار كانت وإذا .الناصر عبد تركھ الذى الفراغ دسیل إلیھ تطلع الذى اإلقلیمى الدور متطلبات

 اللعب: الدور ھذا لعب لھ تتیح التى الظروف خلق إلى سعى الطموح صدام فإن ،ینةمع تاریخیة ظروف فى الناصر عبد
 تلحق ال التى الحدود فى آلخر حین من لھم العداء مؤشرات یعطى أن من ذك یمنع وال ،ضدھم ولیس األمریكان مع

  .القومى الزعیم صورة لھ وتحفظ ،بمصالحھم الضرر

 فى تورط عندما تردیدھا زاد .باألمریكان صدام عالقة عن الشائعات مدار رتدو معلومات ھناك كانت ،صدام حیاة فى
 لھا شبھ أو القومى بدوره قتنعتإ التى العربیة واألقالم ،برعایتھ المشمولة اإلعالم وسائل وكانت ،إیران ضد الحرب
 یزیح بدأ لصدام الدرامى الرحیل ولكن المھمة بھذه للقیام وظفت التى األقالم من غیرھا أو ،بإخالص عنھ تدافع فراحت
 معارضون كتاب نشرھا التى المقاالت من عدد فى ،السیاسى الصعود رحلة بدأ منذ األمریكان مع صدام قصة عن الغطاء
  .صدام من أمریكا بھا تخلصت التى الدنیئة الطریقة على  تعقیبا العراق لحرب
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" صنعناه الذى الوحش" ینایر 2 فى نشر الذى لمقالھ عنوانا بللحر المناھض شیر روبرت األمریكى الصحفى اختار فقد
 على الحرب شن وأنھ ،البكر حسن أحمد للرئیس نائبا فیھ أصبح الذى الیوم منذ أمریكا ةعیصن كان صدام أن فیھ یذكر
ُ  سریا تفاقاإ وأن ،األمریكیة المخابرات مع والتنسیق تفاقباإل إیران  عام رامسفلید ید ىعل ریجان إدارة وبین بینھ برمأ

 فى مصلحة صاحبة أصبحت أمریكا أنإلى  الكاتب ویذھب .1990 عام الكویت غزوة قبیل حتى مرعیا ظل 1981
 غزو خطة فكانت ،اإلیرانى النظام وتصفیة الخلیج على للسیطرة مخططھا من جدیدة صفحة ألتباد صدام من التخلص
 أن رامسفیلد دونالد إعالن وأن ،2001 سبتمبر 11 قبل حتى الجدد المحافظین أجندة طلیعة فى صدام نظام وإسقاط العراق
 على الخطورة بالغة أسرار إفشاء إلى یؤدى قد دولیة لمحكمة تقدیمھو ،حیاتھ على الحفاظ یعنى كان حرب أسیر صدام

 لتدفن الطریقةه أمام محكمة عراقیة واإلعدام بھذ المھزلة المحاكمة تلك كانت ثم ومن ،األمریكى اإلمبراطورى المخطط
  !! قبره فى معھ أمریكا أسرار

 صحبتھ: "عنوان لھ ختارإ ینایر 6 فى اإلندبندنت بجریدة فیسك روبرت المعروف البریطانى الصحفى كتبھ آخر مقال
 روبرت أن وخاصة ،بأمریكا صدام ربطت التى المركبة العالقة تلك على الضوء من المزید فیھ ألقى ،"قبره إلى أسراره

 التى بیروت من اإلقلیم فى عملھ ویمارس ،المخابرات أجھزة من بالعدید وثیقة صالت تربطھم الذین الصحفیین من فیسك
  .األخیرة الثالث السنوات بھا قصى

لحرب ا بعد قلیماإل شھده ما أكثر تشكل الثمانینات عقد طوال بصدام وأمریكا" بریطانیا" بالده عالقة بأن مقالة فیسك یبدأ
 "فى رأیھ" منذ تولى مقالید السلطة فى صدام مع" الشائن" التعاون ویبدأ وعدوانیةالعالمیة الثانیة خسة ودناءة وبشاعة 

 المدن من وغیرھا بغداد فى العراقى الشیوعى الحزب أعضاء مساكن بعناوین األمریكیة المخابرات فزودتھ ،العراق
  .ستجوابإ حتى أو محاكمة دون جمیعا وقتلھم وعائالتھم معھمبج العراقى األمن جھاز فقام العراقیة

 األمریكان شارك فقد ،إیران على الحرب بشن صدام قیام قبل جاء الثانى الخطیر والبریطانى األمریكى المخابراتى العمل
 مكثف بھجوم صدام یباغتھ عندما ینھار سوف إیران فى اإلسالمى الثورى  النظامأن  عتقاداإل صدام بریطانیا یفتھملوح

 عام إلیران غزوه قبل األمریكان المسئولین كبار من عدد مع السریة جتماعاتاإل من ةلسلس صدام وعقد .الحدود عبر
 على اإلیرانیة القوات انتشار لموقع الصناعیة األقمار بصور صدام زودوا بریطانیا وحلیفتھم األمریكان وأن ،1980

 القوات على البصرة من الھجوم شنت التى العراقیة القوات وأن ،شماال كردستان إلى اجنوب عبدان من المشتركة حدودال
 وغاز األعصاب غاز من مزیجا تحمل قذائف استخدمت 1981 ینایر 13 فى قارون لنھر الشرقیة الضفة على اإلیرانیة
 السریة االتفاقات تلك وأن أیضا بریطانیا من القذائف تعبئة معدات وعلى سرا أمریكا من العراق علیھما حصل الخردل
 جانیر وإدارة صدام بین أبرمت قد االستخدام ثنائیة والبیولوجیة الكیماویة بالمواد العراقى الجیش إمداد استمرار لضمان
 تحریر حرب أعقاب فى األمریكیة الدفاع وزارة أعدتھا مھمة وثیقة إلى فیسك ویشیر .رامسفیلد دونالد – عندئذ – یمثلھا

: عنوان الوثیقة حملت" الخلیج حرب مرض" علیھ أطلق بمرض الجنود بعض إصابة بمناسبة" الصحراء عاصفة" الكویت
 الخلیج حرب فى الصحة على المحتملة وآثارھا العراق إلى والبیولوجیة الكیماویة األسلحة من المتحدة الوالیات صادرات"

 ضباطا لستین شخصیا صدام صرح 1988 عام فى أنھ ویذكر ألسلحةا لتلك حصرا تضمنت الوثیقة إن ویقول ،"الفارسى
 من استعادتھا بعد الفاو جزیرة شبھ بزیارة فرانكونا ریك الكولونیل برفقة األمریكیة العسكریة المخابرات من أمریكیا

 على عسكریة داتمع دوالر بلیون ماقیمتھ بتقدیم صدام وعدت أمریكا وأن ،ھناك المعارك نتائج واستطالع اإلیرانیین
 قیمة بلغت بینما ،سنویا البلیون ونصف ثالثة إلى وصلت البلدین بین الحربیة التجاریة المعامالت ولكن ،المعونة سبیل

  .استرلینى جنیة ملیون 250 ماقیمتھ 1989 عام العراق تلقاھا التى البریطانیة المعدات

 الفرقاطة على العراقى الھجوم من األمریكى الموقف سكفی روبرت یفسر صدام مع الخاصة العالقة ھذه ضوء وعلى
 الوالیات وقبلت ،الفرقاطة طاقم سدس قتل إلى وأدى بالغة أضرارا بھا ألحق الذى 1987 مایو 17 فى ستارك األمریكیة

 قام ذىال العراقى الطیار استجواب األمریكان طلب وعندما ،الخطأ بطریق قصفت الفرقاطة بأن صدام عتذارإ المتحدة
  .الطلب تلبیة على األمریكان یصر ولم للطلب االستجابة صدام رفض بالقصف

 إمریكا عن بالوكالة سنوات ثمانى دامت إیران على حربا شن الذى األمس حلیف أن ذلك فمعنى ،كلھ ذلك صح وإذا
 تلك بعد إیران فى اإلسالمى ورىالث النظام إسقاط فى ینجح لم فھو .منھ لصخالت یجب عبئا أصبح قد بریطانیا وحلیفتھا
 أمریكا لسفیرة یلمح كاد فما ،وتشعب تسعإ قد اإلقلیمى دوره أن كما .اإلنھاك من نوعا لھ سبب قد كان وإن ،السنوات

 عاصفة فى 1991 عام للعراق العسكریة القوة لتحجیم التنازلى العد وبدأ ،ضمنا شجعتھ حتى الكویت غزو بعزمھ
 لقد ،الحصار طریق عن اقتصادیا ستنزافھإو استراتجیة أسلحة من لدیھ ما تصفیة من بد فال .النظام طإسقا دون الصحراء

 الجزیرة على التامة العسكریة ھیمنتھا إلحكام صدام فزاعة أمریكا تستخدم حتى ضروریا السلطة فى صدام ستمرارإ كان
  .العراق على الدور جاء ذلك لھا تم إذا حتى ،والخلیج

 العراقى النووى المفاعل بضرب إلسرائیل أمریكا سمحت األمریكان مع الوثیق التعاون عالقة رغم أنھ بالذكر لجدیرا ومن
 عاصفة فى الحلیفة بھ غدرت عندما فقط .التنفیذ مرحلة إلى یصل لم ووعید بتھدید سوى صدام یرد ولم 1981 عام

  .الماضى الصیف فى هللا حزب صواریخ فاعلیة إلى افتقرات ولكنھا ،ونجد إسرائیل على الصواریخ بعض أطلق الصحراء
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 صدام مع دفنت األسرار تلك أن حقا نونظی األمریكان كان وإذا .األسرار من الكثیر تضم زالت وال عمیقة التاریخ جعبة
 وھو والعشرین الحادى القرن فى األمریكیة اإلمبراطوریة لبناء السعى ظروف فى مرحلیة ضرورة ھو أو .وھم فذلك

  .الشعوب مقاومة بفضل النجاح من نصیب لھا یكون لن محاولة

 األمریكان خدمة آخرو" نضیف ولعلنا ،"علقة الغز خدمة آخر" المصرى الفالحى بالمثل لتذكرنا كلھ ھذا داللة تبقى
 بالدول األمریكان یسمیھ فیما لطةالس مقاعد على المتربعین اآلخرین الخدم موقف المشئوم السیناریو ھذا ویفسر ."اإلعدام

 كانت ول حتى ألعمالھا المبرر أمریكا تطلبھ ما لكل دائما الملبى الموقف ذلك ،"عمیلة أنظمة تحكمھا التى" الصدیقة
 واد فى الشعوب بقیت طالما الخدمة فى االستمرار یریدون فالخدم .القومى باألمن وتضر الوطنیة مصالحال مع تتناقص

َ یُ  بوش ھو وھا ،آخر  فى الحكم نظم على سلبیا یؤثر سوف العراق فى أمریكا فشل بأن األخیر خطابھ فى الخدم ھؤالء ركّ ذ
  !؟ جدید" مخدماتى" عن یبحثون فھل والسعودیة واألردن مصر

 


