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 إدارة"األول بعنوان  القسموكان " الضغط على الحكومة"الثانً من مقالة القسم الجزء األول من هذا هو 
  (2) وتوجٌهه الحكومة على الضغط

وشبهنا فٌه الضغط على الحكومة كالضغط على بالونه، وان البالونة ستقفز فً اإلتجاه الذي تجده 
مفتوحاً، ولذلك ٌتوجب على من ٌبغً تسلٌط الضغط على الحكومة من أجل أي هدف، أن ٌرتب 

 .ٌنتج ضغطه حركة فً اإلتجاه الصحٌح الحواجز لتلك الحكومة لكً
 

وكما ٌفهم " الضغط اإلستباقً"سنناقش أحد أشكال الضغط المثٌرة لئلهتمام، وقد اسمٌته فً هذا الجزء 
من التصرف بشكل معٌن فٌما إذا ( أو أٌة جهة أخرى)من اسمه فؤنه ٌتم تسلٌطه مسبقاً لمنع الحكومة 

ٌتم بناء هذا الضغط بشكل نحو نحواً معٌناً فً سٌاستها، و، أو إلجبارها مستقببلً على أن تأرادت
 . الحاجة الفعلٌة إلٌهقبل أن تبدأ تحضٌري و

 
ا ٌغلق على الضحٌة بعض الخٌارات مسبقاً وٌجهزه" الضغط اإلستباقً" فؤن" الحرب اإلستباقٌة"ومثل 

فً توجٌه الوالٌات المتحدة  ولعل أكثر استعمال لهذا الضغط فً العالم كان ".المناسب"ٌسٌر باإلتجاه تل
وقد اتهمت . لتهمة الشٌوعٌة إلى أٌة حكومة تشم فٌها رائحة اإلتجاه إلى الشعب ومصالح الببلد القومٌة

حكومات قومٌة عدٌدة فً العالم بالشٌوعٌة لذلك السبب، بل أن القساوسة فً أمٌركا الجنوبٌة اتهموا 
أن القساوسة بدأوا ٌتفهمون مواقف الفقراء وٌقفون والسبب كان . بالشٌوعٌة رغم أن ذلك أمر مضحك

معها، وهو ما كان ٌغٌض الحكومات الدكتاتورٌة الوحشٌة التابعة للوالٌات المتحدة والتً تخرج أكثر 
. فً الوالٌات المتحدة للتدرٌب العسكري" مدرسة األمرٌكتٌن"من ( كلهم فً إحدى الفترات)قادتها 

إذا أطعمت جائعاً، قالوا أنك مسٌحً طٌب، وإن سؤلت لماذا هو جائع، : "وٌذكر أن أحد القساوسة قال
 ". قالوا أنك شٌوعً

فؤغلب الناس ال ٌعلمون أن كاسترو لم ٌكن شٌوعٌاً فً بداٌة حكمه، وحسب . وكوبا أحد األمثلة الممتازة
ات المتحدة، وأنه بدأ حكمه بزٌارة رئٌس الوالٌ. نعوم تشومسكً فؤنه كان ٌضع الشٌوعٌون فً السجون
ال ٌهمنً أن : وحٌن قالوا له أنه لٌس شٌوعٌاً، قال. لكن هذا غضب من موظفٌه أن ٌؤتوه بشٌوعً لٌقابله

 . كان شٌوعٌاً أم ال، فهو ٌتكلم كشٌوعً
وإذا كان . وهكذا حكم على حكومة كاسترو بالشٌوعٌة وتمت محاصرتها، حتى صارت كذلك بالفعل

فاتهمت الوالٌات . من متهمٌه، فؤن معظم اآلخرٌن فضلوا الطرٌق األهدأ كاسترو قد انتقم بهذه الطرٌقة
فً هاٌتً وحكومة الساندنٌستا فً نٌكاراغوا والعدٌد من الحكومات ( القس)المتحدة حكومة ارستٌد 

فقد اتهموا حكومات " قتل األمل"فً كتابه القٌم " ولٌام بلوم"المستقلة فً أفرٌقٌا وآسٌا، وكما ٌبٌن لنا 
وفً العراق اتهموا حتى عبد  الكرٌم قاسم . ى لم ٌكن لدٌها سفارة لدى اإلتحاد السوفٌتً بذلكحت

 .بالشٌوعٌة
ٌمنع تلك الحكومات حتى من التفكٌر " ضغط استباقً"كان غرض تلك التهم فً كل تلك الحاالت، تسلٌط 

أسوأ شًء تفعله هو أن تإكد ذلك فعندما تكون متهماً بالشٌوعٌة، فؤن . بإنشاء عبلقة مع اإلتحاد السوفٌتً
ٌمثل " اإلتحاد السوفٌتً"الوالٌات المتحدة كانت تدرك أن . للمشككٌن، بؤن تخطو خطوة بهذا اإلتجاه

الصدٌق المحتمل األقوى الذي قد ٌعرقل مشارٌعها فً بلد الضحٌة وٌقوي حكومتها وٌجعلها أكثر قدرة 
 .ستباقً البلزم لمنع تلك العبلقةعلى مقاومة ضغوطها، فكان ٌجب تسلٌط الضغط اإل
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. لماذا كانت الحكومات العراقٌة المتتالٌة تتهم بالعمالة إلٌرانوعلى ضوء هذا التفسٌر، ٌمكننا أن نفهم 
وأحٌاناً كان ٌستند إلى . وإلسناد تلك التهمة كانت األخبار تنقل بشكل إٌحائً غالباً، وال ٌستند إلى شًء

ٌس الحكومة العراقٌة نوري المالكً فً أول زٌارة له إلٌران لم ٌرتِد أمور تافهة، مثل حقٌقة أن رئ
وهناك أسباب أخرى . ربطة العنق أثناء زٌارته إلى خامنئً، وكانت أٌة زٌارة تثٌر مثل تلك التعلٌقات

ر أكثر منطقٌة لكنها ال تثبت شٌئاً، مثل انتماء الحكومة إلى الطائفة الشٌعٌة، مثل إٌران، وكذلك أن الكثٌ
 . من افراد تلك الحكومة سبق لهم أن لجؤوا إلى إٌران فً الماضً

 
لتلك التهمة الحكومة العراقٌة فً إقامة عبلقات قوٌة بإٌران، فقد تم  "الضغط اإلستباقً"ومثلما عرقل 

منظمة مجاهدي خلق، المتهمة بشكل ثابت بالمساهمة باضطهاد . استغبلله من قبل جهات أخرى أٌضاً 
، والتً ارتكبت جرائم قتل بحقهم، حمت نفسها من المبلحقة، من 2992ً انتفاضة عام العراقٌٌن ف

فقد كانت تلك المنظمة من األهداف اإلٌرانٌة، وبالتالً فؤن أي إجراء . خبلل الضغط اإلستباقً للتهمة
عراقً بحقها سوف ٌفسر ضمن الجو الذي هٌؤه الضغط اإلستباقً، على أنه دلٌل آخر على تلك 

ولم تكتف المنظمة باإلستفادة من ذلك الضغط، بل ساعدت فً . بعمالة الحكومة إلٌران" شاعاتاإل"
وجاء فً أحدها قائمة بثبلثٌن ألف عمٌل إلٌران ٌعملون فً . تكوٌنه وتثبٌته فً بٌاناتها المختلفة

فة لها بمثل هذه وإذا تذكرنا أنه لٌس من المعتاد أن تتهم منظمة سٌاسٌة، حكومة  الدولة المضٌ! الحكومة
كفٌل بطردها فوراً من تلك الدولة، إن لم ٌكن محاكمتها على التهم حتى لو كانت صحٌحة، وأن ذلك 

تهمها، أدركنا عمق تؤثٌر الضغط اإلستباقً الذي استندت إلٌه تلك المنظمة وهً تقوم باتهاماتها دون أن 
 . تخشى رد الفعل

وحٌن اقتحمت قواتها . فعل الحكومة كان حذراً جداً ورغم كل الضجٌج الذي صاحب األمر، فان رد 
مدٌنة أشرف التً تسكنها المنظمة، فؤنها فعلت ذلك بدون أسلحة نارٌة، رغم الخطورة، وحصل اشتباك 

وتمت تغطٌة الحدث إعبلمٌا . بٌن الشرطة العراقٌة وأعضاء المنظة أدى إلى سقوط قتلى من الطرفٌن
وٌمكننا أن . أنه جرٌمة إنسانٌة وأنه دلٌل على تلك العمالة إلٌران بشكل مإثر كبٌر، وتم تصوٌره على

نفند اتهامات المنظمة لحكومة المالكً بالقسوة الشدٌدة من خبلل الحقائق المحددة ومنها أن الحكومة 
وكؤن مدٌنة ! العراقٌة بقٌت ثبلث سنوات تفاوض المنظمة من أجل السماح لقواتها بدخول مدٌنة أشرف

ولم تنتج تلك المفاوضات أي شًء فتم اقتحام . أخرى ال ٌحق للشرطة العراقٌة أن تدخلها أشرف دولة
 . المدٌنة بالقوة، ولكن بالحذر الذي فرضه الضغط اإلستباقً الشدٌد المسلط على الحكومة

 
" أٌهم السامرائً"و" الشعبلن"اع كذلك استفاد من ذلك الضغط، بعض اللصوص الكبار مثل وزٌر الدف

هما باتهام من ٌحاول أن ٌحاسبهما بؤنه ٌفعل ذلك ألنهما وقفا ضد إٌران، وكذلك فعل مثال اآللوسً وغٌر
حٌن حاول بعض البرلمانٌٌن محاسبته على عمله المهٌن للشعب العراقً بزٌارة إسرائٌل وللمرة الثانٌة، 

ٌفلت من الحوار الذي كان ٌدافع به عن جبلد الشعب العراقً صدام  "مشعان الجبوري" وهنا نرى
واألمثلة لقد كان مثل هذا المشهد أمراً معتاداً، ( 3)"..إٌرانً"حسٌن، بؤن اتهم مقابله فً النقاش بؤنه 

 . كثٌرة وال تحصى
 

( فً حالة العراق على األقل)أو منسقة مع الوالٌات المتحدة بشكل عام، فعندما ٌراد أن تقوم جهة عمٌلة 
الذي ٌتم " اإلستباقًالضغط "بعمل غٌر قانونً أو صعب القبول وتخشى أن تتعرض للهجوم علٌها، فؤن 

خلقه من خبلل حملة إتهامات مركزة إعبلمٌا، ٌقوم بتغطٌتها، لتقوم بهجومها، تماماً كما تغطً الجٌوش 
بقصف مدفعً مكثف على مواقع األعداء، فٌضطر هإالء األعداء إلى اإلهتمام بحماٌة  أرتالها المتقدمة

بهذه . أنفسهم بدالً من مواجهة المهاجمٌن الذٌن ٌكونو فً موقف ضعٌف وخطر بدون تلك التغطٌة
الطرٌقة ٌمكن لمنظمة إرهابٌة متهمة بجرائم ضد الشعب أن تبقى فً الدولة المضٌفة وأن ٌدافع لص 

شخص عن مجرم بمستوى صدام حسٌن، دون أن أمسك متلبساً بجرٌمته، عن نفسه وأن ٌدافع كبٌر 
بشكل عام، كلما كانت لدٌك مهمة صعبة، فؤن المساعدة والتغطٌة التً ٌقدمها لك . ٌخشى عاقبة عمله
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علٌك فقط أن تختار التهم المناسبة لذلك وأن تنشرها فً . ستكون موضع ترحٌبك" الضغط اإلستباقً"
 .اإلعبلم بشكل كثٌف لٌكون فعاالً، تماماً كما هو األمر مع القصف المدفعً لتغطٌة المهاجمٌن

 
إلدراكها أهمٌتهم بالنسة لها وخاصة منذ البداٌة إعادة بقاٌا البعث إلى السلطة،  ترٌدلقد كانت إدارة بوش  

أخطار الدٌمقراطٌة التً فً المجال األمنً، فعن طرٌق السٌطرة على األمن تؤمن الوالٌات المتحدة 
 . جاءت بها الى العراق مضطرة

 
إال أن الوالٌات المتحدة كانت تدرك مدى كره الناس للبعث وكل ما ٌتعلق به، وأن أٌة عودة له ستكون 

لذلك كان ٌجب تؤمٌن التغطٌة . لها ردود فعل شعبٌة قوٌة، خاصة إن كان األمر ٌتعلق بالملف األمنً
وألن معظم رجال األمن . من العراقٌٌن لتلك المهمة( أو أصدقائها)عمبلئها  البلزمة لمن سٌتصدى من

الصدامٌٌن السابقٌن كانوا من السنة، فؤن ضغطاً إستباقٌاً بتهمة الطائفٌة ضد الحكومة ستإمن درعاً ما 
بالوحشٌة " المجتثٌن"ووصف " إجتثاث"ضد كلمة " أخبلقٌة"كذلك أثٌرت حملة . للمتصدٌن لتلك المهمة

وقطع الطرٌق على من كان سٌتصدى لعودة رجال األمن والبعثٌٌن السابقٌن الكبار من خبلل . والتخلف
فصار ( 4)(.برج الحرباء ٌمر على سماء بغداد - صائب خلٌل: أنظر")الخطوط الحمر"حملة ضد 

" الخطوط الحمر"وأنهم استبعادٌٌن لآلخرٌن ٌضعون " إجتثاثٌٌن"ٌتهموا بؤنهم المتصدٌن ٌخشون أن 
أمامهم، وصار التباهً بعدم وجود خطوط حمر لدى الشخص مودة فً ذلك الوقت، رغم أنها صفة ال 

 . أخبلقٌة، وقد ناقشت فً أكثر من مقالة أن من ال خطوط حمر له، ال أخبلق له
 

على إعادة رجال األمن والساسة الصدامٌٌن السابقٌن باإلتهام ومقابل تشوٌه سمعة من ٌعترض 
دفعة أخبلقٌة  حصلت علىباإلجتثاثٌة والطائفٌة والخطوط الحمر، فؤن المجموعة التً تدافع عنهم، قد 

بٌن " المصالحة"وتم تصوٌر إعادة األمن الصدامً على أنه رمز لـ " المصالحة"قوٌة من خبلل عبارة 
تركز وسائل ثم . ن ٌعترض علٌه ٌعترض على المصالحة، وبالتالً فهو طائفًالشٌعة والسنة، وم

وتقوم ، "تشكٌل حكومة وحدة وطنٌة"وإلى " المصالحة"تدعو إلى اإلعبلم والسٌاسٌن المتعاونٌن حملة 
، سهل وصولهم إلى السلطةاإلعبلمً وكل ما ٌالمعلومات والمشورة والتدرٌب الوالٌات المتحدة بتقدٌم 

بعد ذلك على الحكومة الضحٌة إن هً ابتعدت عن  لتهٌئتهم لئلنقضاضاألمنٌة والعسكرٌة،  وبخاصة
تجارب أمٌركا فً أمٌركا الوسطى والجنوبٌة عبارة عن تكرار متنوع لهذا . الخط المرسوم لها

 ! بعد الحرب العالمٌة الثانٌة السٌنارٌو، وأحٌاناً كان ذلك فً أوروبا الغربٌة أٌضاً 
 

الطائفٌة كتهمة جاهزة لتسهل عمل كوندالٌزا راٌس فً إزاحة الجعفري، وجاء بعده المالكً، واستخدمت 
 . وحزب الدعوة والسٌاسٌٌن الشٌعة متهمٌن بالطائفٌة

من الطائفٌة وأن مهمة المالكً هو البرهنة بؤنه فوق " قلق السنة"بدأت حملة إعبلمٌة شدٌدة عن 
استغله  الطائفٌة، لكن اإلعبلم األمرٌكً حول" سنً"ن هناك قلق ومما الشك فٌه أنه كا. الخ...الطائفٌة

. تبرئة نفسه فً طرٌقه إلىبشكل كبٌر كقدر ضغط جعل المالكً ٌسٌر نحو األهداف األمرٌكٌة 
وباستخدام العبارت التً وردت فً الحلقة األولى من المقالة، فؤنه تم ترتٌب األشٌاء أمام المالكً بحٌث 

أعداء أللد أقام مذبحة وهكذا ،.ف األمرٌكٌة طرٌقه الوحٌد للتخلص من تهمة الطائفٌةٌكون تنفٌذ األهدا
استمراراً  فكان ذلك إدارته ومكتبه بضباط األمن البعثٌٌن، ئملسمح باألمرٌكان من الصدرٌٌن، ثم 

ل شلكانت مهمتها تؤمٌن  كما تم تعٌٌن شخصٌات فً مواقع مفصلٌة. لجهود أٌاد عبلوي فً هذا المجال
مهمة هذه . ، وأبرز تلك الشخصٌات طارق الهاشمً وعادل عبد المهديالحكومة عند الحاجة

الشخصٌات كان وضع الحدود أمام بالونة الحكومة، لكً ٌإمنوا أنها لن تقفز باإلتجاه غٌر المناسب لمن 
 .  عطٌهم الحق فً اعتراض أي قرار برلمانًٌ غٌرٌب دستوري بنصٌقودهم، وكانوا قد زودوا 

 
وهكذا بدأ المالكً منصبه بتقدٌم تنازل غرٌب تماماً وبدون اي مقابل وهو قبول مبدأ اعطاء وزارتً 

الذي صار مقبوالً على نطاق واسع " المستقلٌن"وكان تمجٌد ". مستقلٌن"ٌة والدفاع الى اشخاص الداخل
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لسٌطرة على مقالٌد الببلد الٌوم، قد بدأ لتوه، ولٌس هناك أي تفسٌر لهذا التمجٌد سوى منع الحكومة من ا
الحقٌقة، وهً أن الحزبٌٌن سٌئٌن، ولذلك فالمستقلٌن من وانتشرت فكرة تستند إلى بعض . كما ٌفترض

، لكن أي مستقلٌن؟ فالمستقل شًء لمستقلٌن( الداخلٌة والدفاع)جٌدٌن، وٌجب أعطاء الوزارات المفصلٌة 
 . ة، وبالتالً ال ٌستحق كل تلك الضجغٌر محدد المعالم
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  (2)الضغط على الحكومة 
 الثانيالجزء  –في حكومتيه المالكي  على وتأثيراتهالضغط اإلستباقي 

 
 

 إدارة"األول بعنوان  القسموكان " الضغط على الحكومة"الثانً من مقالة الجزء الثانً من القسم هذا هو 
  (2) وتوجٌهه الحكومة على الضغط

 
 

أمام هذه التهم اإلستباقٌة واإلنشغال بتبرئة الذات منها، نسً المالكً األهداف الملحة التً كان العراق 
سمى بـ وبالفعل أثٌر فً اإلعبلم األمرٌكً فً البداٌة وتلقفه اإلعبلم العراقً الحقاً ما ٌ. بحاجة إلٌها

، والمخصص لقٌاس تقدم المالكً لدى الحكومة االمرٌكٌة، وكان بتراٌوس قائد القوات "تسجٌل النقاط"
األمرٌكٌة فً  العراق فً ذلك الحٌن ٌقدم لحكومته التقارٌر عن تسجٌل المالكً لتلك النقاط ، والتً 

قبل المعلم، دون أن ٌثٌر ذلك  كانت تنشر إعبلمٌاً، وكان المالكً ٌعامل كتلمٌذ صغٌر ٌعطى واجباً من
 !أي شعور باإلحتجاج والمهانة

 
صار المالكً ٌتصرف وكؤنه مجرم متهم بالطائفٌة والتبعٌة إلٌران، " الضغط اإلستباقً"تحت ذلك 

وبالفعل كان خطابه األول ! بالطائفٌة والعمالة إلٌران، تم إخراجه من السجن مإقتاً لٌبرهن حسن سلوكه
 الهوٌة أساس على والعمل المفاهٌم هذه كل الغاء على منصبا جهدنا سٌكون اعداوص االن من""ٌهتف 
وهً عبارة مفهومة القصد، لكنها غٌر دقٌقة ألنها توافق  ".الوطنٌة الشراكة أساس وعلى العراقٌة

 . ضمنٌاً على  إتهام بالطائفٌة للحكومة السابقة للجعفري
 

ٌران للدفاع عن اإلتفاقٌة العسكرٌة واإلستراتٌجٌة المشبوهة للتبعٌة إل" الضغط اإلستباقً"وتم استغبلل 
مع اإلحتبلل، حٌث عزفت وسائل اإلعبلم والسٌاسٌٌن التابعٌن للوالٌات المتحدة، على األوتار الحساسة 

ونبلحظ ". من ال ٌرٌد اإلتفاقٌة هو إٌران، إذن من ٌرفضها هو من عمبلئها"لتلك التهمة فكان شعارها 
اد فً مثل هذه الحاالت أن ٌتهم من ٌإٌد المعاهدات بالعمالة لؤلجنبً، لكن الضغط اإلستباقً هنا أن المعت

 !تمكن من تحوٌل إتجاه التهمة إلى العكس
 

، وهً تشرح "المنام فً العراق حاكم زار الوحً"كتبت مقالة ساخرة بعنوان ( 3112)وفً ذلك الوقت 
م شله قبل أن ٌستلم السلطة، وتمثل سطورها سجبلً بشكل كومٌدي وواضح حالة رئٌس الحكومة الذي ت

التً كان على المالكً أن ٌعٌش معها، وأقترح قراءتها ألخذ تصور عن " الضغوط اإلستباقٌة "لتلك 

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44513:-----1----&catid=36:2009-05-21-01-46-14&Itemid=0
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( وهو ال ٌختلف كثٌراً عن الوقت الحاضر، لذلك أعدت نشر المقالة قبل اسابٌع)الوضع فً ذلك الوقت 
 :مر الوحً المالكً بؤن ٌعامل الجمٌع بالعدلوكمثال لما جاء فٌها، بعد أن ٌؤ

 
 ظلموا الذٌن وسٌعلم. ظالماً  طائفٌاً  كنت وإال شعبك من سنً اي محاسبة او سجن او اعدام تتجنب ان"

 .ٌنقلبون منقلب أي
 المإامرة فً مشاركاً  خائناً  كنت وإال شٌعً اي محاسبة او سجن او اعدام تتجنب ان هللا ٌؤمرك وكذلك
 محاسبة كذلك واجتنب .القٌامة ٌوم الى ولعنته هللا غضب فاستحققت البٌت آل على قضاءلل األموٌة
 ولً دٌنكم لكم" تعالى امره فخالفت دٌنٌاً، متعصباً  كنت وإال والصابئة والٌزٌدٌٌن المسٌحٌٌن ومعاقبة
 .المخالفٌن حكم علٌك وحق" دٌنً
 والقومٌة شوفٌنٌاً، قومٌاً  كنت وإال ارمنً أو اواشوري تركمانً او كردي اي محاسبة عنك ودع

 األخرى االحزاب من سٌاسً اي محاسبة واجتنب.النار فً ظبللة وكل ظبللة بدعة وكل بدع والشوفٌنٌة
 وجنبك وجهك فمؤل هللا عاقبك فعلت انت فإن" اآلخر اقصاء" على تعمل ضٌقاً  متحزباً  صرت وإال

  .القٌامة ٌوم الحمر بالخطوط
 العامة األمن فً اختصاصه كان من بالذكر ونخص" الجرم علٌه ٌثبت لم" ممن بعثٌاً  متكل ان اٌاك واٌاك
 لم الذي البعثً دعوة   فؤن. اٌاها هللا اراك ال ذنوبه، وكسبت اجتثاثٌاً  كنت فاعبلً  كنت فإن ارزاقه، فتقطع
 (5" ).حجاب هللا وبٌن بٌنها لٌس تهمة، علٌه تثبت

 
، فقد كانت اإلتهامات "اإلتهام قفص فً تولد حكومة"ى كتبت أنها حٌن استلم المالكً حكومته األول

ٌمنعه من التصرف بشكل ما، كما تبٌن " ضغطاً أستباقٌاً "تحاصره، ولٌست كلها مزٌفة، وكل اتهام ٌمثل 
ومن الطبٌعً أن من خلق تلك الضغوط كان ٌهدف إلى أن ٌحولها فً . سطور مقالتً الساخرة األخرى

 . ب سٌاسٌة واقتصادٌة محددةالنهاٌة إلى مكاس
 

والٌوم ال أجد إال السٌنارٌو ٌتكرر مع المالكً وهاهو ٌبدأ حكومته الثانٌة محاصراً بضغوط استباقٌة عن 
الفساد والعجز عن اإلنجاز وإهمال مصالح الشعب والببلد وتبذٌر األموال والدكتاتورٌة والتشبث 

ولدت تلك الضغوط التظاهرات الخطٌرة فً اإلسبوع وقد . بالسلطة، ولٌست كل التهم بالتؤكٌد مزٌفة
شلت قدرة " الضغوط اإلستباقٌة"وٌبلحظ أن . الماضً، والتً اصابت حكومته بالخوف الحقٌقً والحٌرة

الحكومة على رد الفعل، فاإلتهام بالدكتاتورٌة وقمع حرٌة التعبٌر مّكن وسائل إعبلم خصومه أن تضخم 
. فسر كبلمه بشكل غٌر صحٌح دون أن تخشى اإلتهام بالكذب والمبالغةمن قسوة ردود أفعال حكومته وت

" القنابل الصوتٌة"وتلفظ مذٌعة فضائٌة بغداد " منع تجول"فتحول قرار الحكومة بمنع سٌر المركبات إلى 
وتحاول عبثاً أن " إشتباك بٌن المتظاهرٌن وقوات الشرطة"وتتحدث عن " القنابل الذرٌة"وكؤنها تقول 

َ  لذلك اإلشتباك، وكتبت صحف عن ترى أثر ألن مروحٌة حلقت بشكل " دٌمقراطٌة المروحٌات"اً
ووقعت حوادث عنف كلفت ضحاٌا غٌر ! منخفض قلٌبلً أثار غباراً بٌن المتظاهرٌن لبضعة ثوان

معروفً العدد حتى اآلن، ولكن ٌبلحظ أن كل تلك الحوادث حدثت فً المدن التً ٌسٌطر علٌها 
هذا كله ال ٌقلل من األساس الشعبً لتلك التظاهرات . مة، شعباً وحكومة محلٌةالمعارضٌن للحكو

والمطالب الملحة التً كانت ترفعها، إال أن توقٌتها والمبالغة اإلعبلمٌة فً تصوٌر ما حدث فٌها ٌثٌر 
 . الرٌبة

 
هائبلً جعل الحكومة  "ضغطاً إستباقٌاً "لم تنتج تلك التظاهرات ما كانت الحكومة تخشاه، لكنها خلقت 

وقد قام المالكً بفعل ذلك الضغط بتقدٌم إجراءات ووعود . موضع اتهام شدٌد، ووضعها تحت المجهر
لقد طلب إقالة المحافظٌن الذٌن طلبت التظاهرات إقالتهم، وهذه مسؤلة غٌر . طموحة وربما مستحٌلة

ست حتى بالعدد الكافً لتبرٌر ذلك القرار، طبٌعٌة، فالتظاهرات التً طالبت بإقالة محافظ البصرة مثبلً لٌ
ٌوم وطرد الوزٌر المقصر، فهو  211وأما الوعد بإجراء تقٌٌم بعد . عدا كونها طرٌقة غٌر صحٌحة

فبل ٌمكن إنجاز الكثٌر . قرار مشكوك به أٌضاً، وإن كان ٌنقذ المالكً الٌوم فهو ٌضعه فً مؤزق غداً 



تلك اإلنجازات، وهو ما ٌهدد بخسارة إقتصادٌة واجتماعٌة  ٌوم، وال مفر إذن من الغش فً 211خبلل 
" اإلنجازات"جدٌدة، كتلك التً كانت تنتج عن ضغط الدكتاتور إلنجاز األمور بوقت غٌر طبٌعً، فتؤتً 

 . شكلٌة منخورة من الداخل، الٌمض بعض الوقت حتى تتهاوى
 

د أسهم فً تحقٌق عدد من المشارٌع على الحكومة المالكٌة السابقة ق" الضغط اإلستباقً"قلنا أن 
األمرٌكٌة ومنها إدخال أكبر عدد ممكن من بقاٌا صدام إلى المإسسات األمنٌة والعسكرٌة والسٌاسٌة، 
وتمكن من حماٌة منظمة مجاهدي خلق وبعض اللصوص الكبار وعرقل بدون شك تطور العبلقات مع 

ة لمٌلٌشٌات جٌش المهدي محققاً حلما أمرٌكٌاً إٌران إلى ما ٌمكن أن تكون علٌه، وقبل ذلك أقام مذبح
 الذي تتوج بالتظاهرات األخٌرة؟ " الضغط اإلستباقً"هاماً، فما الذي ٌنتظر أن ٌنجزه 

 
فً تصوري أن أهم األهداف األمرٌكٌة التً ٌؤملون إنجازها فً هذا العام بالذات هو تمدٌد بقاء قواتهم 

فمن . نتخابات األخٌرة لصالح قائمة العراقٌة إال دلٌل على ذلكوما استماتتهم فً تزوٌر اإل. فً العراق
المعروف أن عبلوي ٌنسجم تماماً مع خططهم خاصة فً السٌطرة على األمن من خبلل بقاٌا 
. الصدامٌٌن، وكان هو الذي اتاح لهم فً فترة حكمه القصٌرة وضع العراق تحت سٌطرتهم بشكل كبٌر

وبدون مناسبة أنه من الضروري مراجعة جدول انسحاب القوات إثر أما طارق الهاشمً فقد صرح علنا 
وإضافة إلى هدف تمدٌد القوات هناك أهداف أخرى تتعلق بقانون النفط . عودته من الوالٌات المتحدة

 .مثبلً والذي ٌضغط األكراد إلقراره
 

ٌضطر فً النهاٌة الشدٌد الذي سلط علٌه، أم س "الضغط اإلستباقً"هل ٌستطٌع المالكً اإلفبلت من 
لتوقٌع تمدٌد القوات؟ حتى اآلن تقول تصرٌحات المالكً بؤنه لن ٌمدد اإلتفاقٌة، لكن المفاجآت لٌست 

 . غرٌبة على شخصٌة المالكً، فقد كان ٌرفض المعاهدة حتى آخر أسبوع قبل توقٌعها، ثم انقلب فجؤة
فقد . ال هو فً صالح حكومة المالكًلكن ما ال أشك فٌه هو أن ذلك التمدٌد لٌس فً صالح العراق، و

رأى المالكً بوضوح أن أي تواجد لؤلمرٌكان فً العراق هو تدخل سافر وعمٌق فً كل المقدرات 
والسٌادة العراقٌة، من تزوٌر انتخابات إلى تدخل فً اإلقتصاد إلى الضغط على السٌاسٌٌن وابتزازهم، 

وٌدرك المالكً أٌضاً أنه لم ٌكن ولن ٌكون . ة اإلرهابوأهم من ذلك أن اإلحتبلل هو المتهم األكبر بإدار
لكل هذه األسباب أعتقد أن المالكً ال ٌرٌد التمدٌد بل ٌخشاه، . الشخص المفضل أمرٌكٌا لحكم الببلد

 فكٌف سٌفلت منه؟
 

ال أحد ٌدري ما الذي ٌخبئه األمرٌكان لؤلشهر القادمة، لكن هناك طرٌقة واحدة لتقلٌص فرص الضغط 
لحكومة إلى أدنى حد حول التمدٌد، بإعبلن المالكً فوراً أنه لن ٌقبل بتمدٌد القوات تحت أٌة على ا

 ! ظروف، وأنه سٌستقٌل إن أجبر على ذلك وٌدعو إلنتخابات مبكرة
أٌة . مضاداً ألٌة خطة أمرٌكٌة لتمرٌر التمدٌد" ضغطاً إستباقٌاً "بهذه الطرٌقة سوف ٌسلط المالكً 

لكً واستبداله بآخر من أجل التمدٌد ستكون مكشوفة تماماً، وستكون فضٌحة لٌس من محاولة إلزاحة الما
كذلك فلن ٌكون سهبلً على امٌركا أن تجد من ٌقوم . السهل على األمرٌكان تسوٌقها داخل أمٌركا نفسها

بتنفٌذ الخطة لها، وإن وجدت فؤن هذا الشخص سوف ٌحرق أوراقه تماماً، وٌتسبب لئلحتبلل ولنفسه 
 .بإشكاالت كبٌرة ربما تكون فوق طاقة اإلحتبلل نفسه

 
أن أي تساهل أو إشارة باحتمال تمدٌد القوات، تحت أٌة ظروف، سوف ٌشجع اإلحتبلل على الضغط 

اما . قد حدثت أو خلقت فجؤة لتستدعً التمدٌد" الظروف"على الحكومة من أجل التمدٌد، وسنجد تلك 
ق أٌة حجة لذلك التمدٌد حتى لو مرت الببلد بؤٌة ظروف أمنٌة الشعب العراقً فلن ٌصدق على اإلطبل

قاسٌة، فسوف ٌفسر العراقٌون أن اإلحتبلل وأعوانه قد خلقوا تلك الظروف خلقاً من أجل التمددٌد، 
 . وبالتالً فسوف ٌحكم على أٌة حكومة توقع التمدٌد بؤنها حكومة عمٌلة

 



آثار تلك المعاهدة، أو على األقل الجزء العلنً المالكً مسإول بشكل خاص عن تخلٌص العراق من 
العسكري منها وبؤي ثمن، فهو الذي وقعها وورط الببلد بها، فً ظرف كان ٌمكن رفضها دون مشكلة 

لذلك على المالكً أن ٌضع هذا الهدف نصب عٌنٌنه، وخٌر ما ٌبدأ به حملته للتخلص من . كبٌرة
له األمرٌكان مفاجؤة جدٌدة، أنه لن ٌمدد المعاهدة بؤي شكل القوات، هو أن ٌعلن فوراً، وقبل أن ٌهًء 

كل تؤخٌر لذلك التصرٌح ٌحمل مخاطرة، وكثٌراً ما ٌكون الحسم السرٌع أقل الطرق كلفة . من األشكال
 .وخطورة
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