
 
 

 قبل أن يحولنا إلى صخرة قطع رأس ميدوزا اإلرهابفرصة ل  - التاجي زفاف
 

 
 صائب خلٌل

 
جرٌمة عرس التاجً واختطاف "على مقالتً السابقة  ا  تعلٌقالشاعر العراقً األكبر ٌحٌى السماوي  كتب

أجدنً عاجزا عن وصف حنقً ووجعً فالتمس لً عذرا 3 "فقال" العراق نحو مضٌف الشٌخ محجوب
إن لم ٌكن "...كتبت له . أمام حجم الوحشٌةأن ٌحس ساحر الكلمة القدٌر، بالعجز آلمنً ". أٌها العزٌز
لحب والطمأنٌنة فً عالم شدٌد والوحشة من ٌستطٌع أن ٌربت على كتف أمته، وٌحٌطها با. ...أنت فمن؟

غم كل والوحشٌة، وٌعٌد لها الثقة بالنفس وٌذكر اإلنسان فٌها أنه أنسان وله من ٌحبه وٌحترمه، ر
 (1)". شاعرنا الكبٌر، إن لم ٌكن أنت فمن؟  !....ةأنت حشر3 األصوات الصارخة 

 
كتاب العراقٌٌن حٌن المه أحدهم أن األدب بما قرأت قبل عقد من الزمان رد ألحد ال ألم السماويذّكرنً 

 "! هول األمر كان أكبر منا3 " ، فقال بصدقكوارثالعراقً لم ٌعكس ما مر به العراقٌون من 
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إحساس هذا الكاتب بالعجز، فكٌف تصف مذابح صدام حسٌن، حٌن كان صدٌق أمٌركا  غرٌبا   لٌس
ما ٌكفً للتعبٌر عن وحشٌة جرٌمة  ى الورقعل ٌضع للشاعر أن الوفً، للشعب العراقً برواٌة؟ وكٌف

 ! بالشلل عندهاهناك حدود للغة، تعجز بعدها عن العمل، وٌصاب عقل اإلنسان التاجً فً قصٌدة؟  زفاف
 

التاجً المثٌرة للذهول، فقبل خمسة سنوات  زفافلسنا الوحٌدٌن فً العراق الذٌن نجابه بمثل جرائم 
المقالة مازالت و)من أمٌركا الجنوبٌة اقتطف منها أثنتان هنا  عن حوادث مماثلة  مقالة لًكتبت فً 

 ( 3(2) جدٌرة بالقراءة
 
امرأة فالحة عادت الى بٌتها ذات ٌوم فوجدت أمها وأختها وأطفالها الثالثة جلوسا  حول المائدة وقد   -"

ورتبت الٌدان فوق الرأس على , المقطوع العائد لكل منهم على المائدة بعناٌة أمام جسده وضع الرأس
صعوبة فً تثبٌت رأس احد األطفال , وقد وجد المغتالون". كأن كل جسد كان ٌضرب رأسه بٌدٌه"نحو 
وقد عرضت . فدقوا الٌدٌن على الرأس بالمسامٌر, البالغ من العمر ثمانٌة عشر شهرا  فً مكانه, الثالثة

 ".طاسة كبٌرة ملٌئة بالدماء, فً وسط المائدة بذوق رفٌع
 
فرؤوسهم تقطع ثم تعلّق على أوتاد لتأشٌر  –الٌقتل الناس من قبل كتائب الموت وٌكتفى بقتلهم فقط "

فأعضاؤهم التناسلٌة تقطع وتحشى بها , وٌكتفى ببقرها فقط.... وال تبقر بطون الرجال. حدود األراضً
فأرحامهن تنتزع من أجسادهن وتغطى بها , وال تغتصب النساء وٌكتفى بإغتصابهن فقط. أفواههم

إنهم ٌجّرون جرا  على األسالك الشائكة حتى تتساقط لحومهم عن , وال ٌكفً قتل األطفال.  وجوههن
 " ..عظامهم واألباء واألمهات ٌجبرون على مشاهدة ما ٌجري

 
فً صحٌفة امٌركا , وهو قسٌس كاثولٌكً ٌعمل فً السلفادور, ورواها   األب دانٌٌل سانتٌاغالحادثتان 

، الٌسوعٌة واصفا  أعمال الحرس القومً السلفادوري التابع للحكومة  المدعومة من الحكومة األمرٌكٌة
لصحفٌٌن لالهارب من جٌش السلفادور , سٌزار مارتٌنٌزكما اعترف . (3)وقد قتل القس نفسه فٌما بعد 

كونغرس فً واشنطن عن أشتراكه فً عملٌات تعذٌب وقتل تنتهً بإلقاء الضحاٌا ومساعدي أعضاء ال
بعلم من المستشارٌن (  GC-2)  فً مٌاه المحٌط الهادي تقوم بها مجموعة القوات الخاصة المسماة 

وزعمت ان " خطٌرة جدا  "هذه اإلتهامات ولو انها اقرت بأنها ( األب)وقد نفت ادارة بوش . األمرٌكٌٌن
لكنها حاولت اخراس مارتٌنٌز وترحٌله الى السلفادور قبل ان تسبب معلوماته الكثٌر . قٌقات جارٌةالتح

 . من الضرر
 

هناك بضعة قصص أخرى من نفس النوع فً المقالة، وهً ال تختلف فً نوعٌة فضائعها عن جرٌمة 
هذه القصص . هوالالتاجً أو ما قٌل عن اكتشاف رؤوس أطفال مثقبة بالدرٌل، وغٌرها من األ زفاف

التً تشبه ما ٌحدث فً العراق، حدثت فً الجزء الثانً من الكرة األرضٌة، لكن ما قد ٌجمعها مع 
مدعومة من الحكومة  جهاتأحداث العراق هو أن جرائم أمٌركا الوسطى حدثت تحت إشراف 

دون أن ٌعترض أو  على األقل،" على علم بها"األمرٌكٌة، وقد افتضح رسمٌا  أن السفٌر األمرٌكً كان 
والتشابه اآلخر أٌضا  أن تلك األحداث قد وقعت فً زمن . الجهاتأن ٌؤثر ذلك على الدعم األمرٌكً لتلك 

وقد تكون الباقٌة )والٌة جورج بوش األب، ووقعت معظم أحداث ا لعراق فً زمن جورج بوش اإلبن 
، عندما كانت مرٌكً فً تلك المنطقةأخرى هً أن السفٌر األ" صدفة"، وأٌضا  ( من إنتاج من ترك خلفه

 ! أول سفٌر للوالٌات المتحدة فً العراق "بالصدفة"، وهو " جون نٌكروبونتً"كان  تشهد افضع المذابح،
 

إن القول بأن المجرمٌن المنفذٌن هم عراقٌٌن فً نهاٌة األمر، لٌس قوال  دقٌقا ، فال ٌوجد بلد لٌس فٌه ما 
ال هو فٌمن ٌنظمهم وٌجعل منهم قوة إرهابٌة مؤثرة، بدال  من مجموعات ٌكفً من المجرمٌن، إنما السؤ

لم ٌعرف العراق قبال  . فالتة ترتكب الجرائم المتفرقة كما ٌحدث فً اي بلد فً العالم، حتى المتقدمة منها
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كما لم تعرف أمٌركا الوسطى ذلك النوع والحجم من اإلرهاب قبل ثمانٌنات رٌكان " اإلرهاب"هذا 
 .إنها حقائق مهمة. وبونتًونٌكر

 
 (رجاءا   في األسفل أنظر الملحق)! هؤالء ، ٌرٌد البعض تمدٌد بقاء قواتهم فً بالدهم

 
**** 

 
عندما نصح مكٌافٌلً األمٌر بأن علٌه عندما ٌضرب، أن ٌضرب بقوة شدٌدة ال تدع مجاال  للضحٌة ومن 

لحدٌثة، التً ربما لم ٌكن أول منظرٌها، لكنه حولها أن تفكر باإلنتقام، فقد كان ٌؤسس علما  للوحشٌة ا
تحتاج إلى أن ٌرهب شعب  مرفوضة، وقد اتبع نصائحه تلك كل من كانت له أهداف .كان من أشهرهم

فهً تتمٌز بالكفاءة العالٌة والتأثٌر . البالد لٌقبلوها، سواء كان هؤالء من المستعمرٌن أم من طغاة الداخل
إما أن 3 شعار اإلرهابٌٌن الحقٌقٌٌن البراغماتٌٌن .لكل فكر براغماتًالسرٌع، وبالتالً فهً مغرٌة 

الحرص على التأثٌر المنتشر هو العامل . تضرب بوحشٌة تعمً الضحٌة ومن حولها، أو أن ال تضرب
ما اعترف بافتقاده . المشترك فً قصص اإلرهاب، وهو العامل الحاسم لنجاحها فً الوصول إلى أهدافها

أذكر أنً سمعت بجرٌمة بهذه التفاصٌل وقت وقوعها، وهو ما ٌفترض أن ٌحرص  هنا، هو أنً ال
أم أن اإلرهابٌون فشلوا فً إكمال مهمتهم بجزئها  فهل كان تقصٌرا  فً اطالعً؟. اإلرهاب علٌه

 . هذا ما ال استطٌع اإلجابة عنه حالٌا   اإلعالمً؟
 

الوحشٌة الالزمة، هابً البراغماتً من تحقٌق عندما ٌفشل اإلروكما بٌنت جرٌمة كنٌسة سٌدة النجاة، ف
المستوى المطلوب من  ، ذلكأن ٌكمل عمله فٌنشر فً اإلعالم فرٌق آخرألي سبب كان، توجب على 

عن جرٌمة كنٌسة  المخٌفة المزٌفة فراس الحمدانً قصته كتبعلى هذا األساس تصوري أنه الوحشٌة، و
 ! ل ٌلتزم الصمتهو مازا. سٌدة النجاة، أو تم تسرٌبها إلٌه

 
قصة الوحشٌة واإلرهاب الذي ٌبعث على الشلل، تعود بنا إلى األساطٌر اإلنسانٌة القدٌمة، وبالذات 

، تحول إلى التً كان شعرها من األفاعً، وإن نظر اإلنسان إلى عٌنٌها المرعبة "مٌدوزا"أسطورة 
وعدم القدرة على الكتابة أو حتى  التاجً، ٌحس بالشلل زفافومن ٌنظر ملٌا  إلى وحشٌة جرٌمة  .صخرة
ربما تعلم أساتذة اإلرهاب درسهم فً الوحشٌة الباعثة للشلل، من وحً هذه األسطورة، فصمموا  .التفكٌر

 . وحشٌة جرائم أمٌركا الوسطى فً الثمانٌنات، والعراق الحاضرعلى أساسها، 
 

تجد طرٌقا  لمواجهتها، وإن فكرت  ما الحل مع هذه المشكلة؟ إن لم تفكر بها وتتأملها، فال أمل أن
قوة مٌدوزا وطرٌقتها المنٌعة لحماٌة لقد كان هذا هو سر ! وتأملت، اصابت وحشٌتها رأسك بالشلل

 .نفسها، ولعله سر بقاء اإلرهاب أٌضا  
أحد أبطال  ،"بٌرسٌوس" .األساطٌر ال تعلم الدكتاتورٌات وحدهم، بل تعلم الشعوب أٌضا  كٌف ترد لكن

فً درعه مرآة تمكنه من رؤٌتها، دون أن ٌنظر إلٌها  فوضع، اطٌر، وجد طرٌقة لقتل مٌدوزاتلك األس
أن ال ننظر إلى تلك الفضائع بكل . تمكن من قطع رأسها، وهكذا علٌنا ان نفعلوهكذا بعٌنٌه مباشرة، 

ً تنعكس على مباشرة، فتشلنا عن التفكٌر، بل أن نمنع القلب منها، وننظر إلٌها وه مشاعرنا اإلنسانٌة
هكذا ٌمكننا أن . النظر مرآة العقل فقط، قدر اإلمكان، فنحلل ما ٌحدث دون أن نغرق فً األلم الذي ٌسببه

علٌنا أن نراجع قصص اإلرهاب بشجاعة . "بٌرسٌوس"نواجه الوحش ونقطع رأس مٌدوزتنا كما فعل 
ا من التفكٌر بأي متهم ممكن، مهما وننظر إلٌها من جدٌد بمرآة العقل وحده، وأن ال ندع للخوف أن ٌمنعن

 . كان كبٌرا  
 

لقد تمكنت الشرطة من . التاجً زفافلقد تم تحقٌق نصر كبٌر، ولكنه قابل للتبخر كلٌا ، فً قصة جرٌمة 
للتحقٌق، واٌضا  عرضت اعترافاتهم على التلفزٌون، وعرفت أٌضا ، القاء القبض على الجناة وتقدٌمهم 



رتباطاتهم ببعض كبار السٌاسٌٌن من أمثال أٌاد عالوي وقائمته، وكشفت أمام وهذا فً غاٌة األهمٌة، ا
 . الناس

كل واحدة من هذه، إنجاز عظٌم فً المعركة، لكن كل هذه اإلنجازات، ٌمكنها أن تتبخر تماما ، وتسجل 
 كٌف؟. نصرا  كبٌرا  لإلرهاب بدال  من القضاء علٌه

 
وما . ى المتهمٌن، ولم ٌتم تنفٌذ الحكم بهم، وهو اإلعدام بال شكأوال ، حتى هذه اللحظة لم ٌتم الحكم عل

وهو أمر . م أو قبل تنفٌذهٌجعل هذه نقطة مهمة، هً حقٌقة احتمال تدبٌر أمر هروب هؤالء قبل الحك
 . وارد تماما  بعد كثرة تكرار قصص الهروب من  أهم السجون العراقٌة المحصنة

حتى هذه اللحظة، تمكن اإلرهاب البراغماتً ! خدم اإلرهاب فقطفحتى هذه اللحظة كانت القصة كلها ت
بل أن أحد . من أن ٌنظر بعٌن العراقٌٌن بوقاحة تامة وٌحكً قصته، وٌثٌر فٌهم الغثٌان واإلشمئزاز

اإلعالمٌٌن كان من البالهة أنه سأل أحد أهم هؤالء القتلة الوحشٌٌن إن كانت معاملته جٌدة فً السجن، 
كل هذا من أجل أن ٌقوم بدعاٌة رخٌصة للحكومة ! ا  ، وإن كانت الكهرباء تنقطع عنهوإن كان مرتاح

لم ! راحة هؤالء أكثر من راحة أبنائه أنفسهمكأن من واجب المجتمع أن ٌطمئن على وجهازها األمنً، و
هم ٌكن هناك أثر للضغط على أي من المتهمٌن ولم ٌرف ألحدهم جفن، مما ٌعنً أنه تم بالفعل معاملت

 لماذا؟ 3 فالسؤال األول . وفق حقوق إنسان ال ٌتمتع بها المواطن العراقً ابدا  
 

كٌف أمكن الحصول على كل تلك اإلعترافات من خالل معاملة متناهٌة الرقة؟ فهل 3 والسؤال الثانً
وأنه أمام ٌعترف أحد بمثل تلك الجرائم دون أن ٌشعر أن راسه قرٌب من المقصلة وأنه شخص حقٌر 

والسؤال الثالث هو، إن كانت هذه هً المعاملة، فما الذي سحقه كما تسحق الذبابة؟  تمع ٌستطٌع وٌرٌدمج
ٌجبر هؤالء أن ٌعترفوا بكل ما لدٌهم، وخاصة ان ٌبلغوا عن القوى التً تقف وراءهم وتمدهم بما 

 ٌحتاجون من معونة أمنٌة استخاراتٌة وتدرٌب وغٌره لتنفٌذ جرائمهم؟ 
ال األكبر أنهم احتفظوا بهذا الجزء الخطٌر من المعلومات من أجل إتاحة الفرصة لهؤالء ألٌس اإلحتم

مكانهم، فرضا  ، واعتذر عن التشبٌه، هل كنت تعطً أسماء  أنت السجن؟ لو كنتإلنقاذهم بعملٌة ما من 
علم أن أحدا  لن ٌمسك، من قد ٌستطٌع أن ٌنقذك مما أنت فٌه، وأنت تعامل بحذر كبٌر واحترام ودقة وت

 وأن الكهرباء تأتٌك بال انقطاع ومعها التبرٌد، كما ذكر الوحش بنفسه؟ 
 

الجزء الثانً من الموضوع، أن األشخاص ذوي العالقة بالموضوع، من قٌادة الوفاق، لم ٌتم التحرش بهم 
ل المتهمٌن أو ربما لم ٌتم حتى السؤال عن عالقتهم بالموضوع بشكل رسمً، وربما لم ٌتم سؤا

هذه المرة اٌضا ، مثل كل مرة ٌتم اتهامه بها بجرائم مازال عالوي حرا  طلٌقا  ! عن ذلك" المقدسٌن"
 . (1) لسابقة عن الموضوعمقالتً اإرهاب بٌده أو بمساندة اإلرهاب، كما اشرت إلى ذلك فً 

 
لقد تجرأ حزب عالوي على إنكار معرفتهم بالمجرم رغم الصور، وكانت كذبة رخٌصة ال تستحق 

أو )ما كتبته لكن ما قد ٌستحق الوقوف عنده قلٌال  فً أجواء العراق المفعمة بالشك، هو . الوقوف عندها
، وتصوٌر األمر كمؤامرة من الحكومة أصال   ، من تشكٌك بصحة وقوع الحادثة"عشتار العراقٌة( "كتبه

 (4). من أجل اإلساءة إلى أٌاد عالوي والقائمة العراقٌة
كاتب على كذب القصة، وفً أدلة ال. وبالفعل قرأت الموضوع باهتمام، فالثقة فً هذا الوقت بالهة ال أكثر

هناك نقطتان أساسٌتان، األولى أنه بٌن أن الصورة التً نشرها أحد المواقع مع الخبر ال تمت  كانت
بل وضعها دون للموضوع بصلة، ولكن هذا  الموقع غٌر رسمً وحتى هو لم ٌدع أن الصورة للمتهمٌن 

 . تعلٌق
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مالبس "ٌطلق النار وهو ٌرتدي ما اعتبره الكاتب  ظهر أحد القتلة فً الفلمأخرى هً أن نقطة  وهناك
وأن الشرطة نسٌت أن " إعادة تمثٌل الجرٌمة"وقال أن هذا الخطأ كشف الكذبة، وانها كانت " السجن

 . الخ.. تلبس المجرم مالبس عادٌة
وبالفعل ٌظهر القاتل فً الصورة بمالبس قرٌبة من لون مالبس السجن، لكن التدقٌق ٌكشف نقطتً 

فً هذا التحلٌل وهما أن مالبس السجن التً تظهر فً صورة مجموعة المجرمٌن، تتكون من  ضعف
النقطة األخرى هً أن بدلة المجرم . قطعة واحدة، بٌنما ٌرتدي المجرم بدلة من قطعتٌن بشكل واضح

 .بٌنما بدلة السجن لٌست كذلك( نصف كم)بنصف ردن 
 .لننتظر المحاولة التالٌة .وعته، من خالل الطعن فً القصةهكذا تفشل المحاولة لتبرئة اٌاد عالوي ومجم

 
حلفاء عالوي فً الحكم، مازالوا ٌخافون منه أكثر من خجلهم من ما سوف ٌمس سمعتهم من الواضح أن 

تكفً  مشاركته، وهو ما أو ما قد ٌصٌبهم من وجوده طلٌقا  بٌنهم بال تحقٌق وال محاكمة وال حتى رفض
ٌتخلى الحزب عنه ٌنسحب بنفسه أو عندما ٌتهم سٌاسً ما بتهمة كبٌرة، ! وحدها عادة الشكوك لتبرٌره

بسبب احتمال السمعة المشبوهة التً ٌأتً إسمه بها إلى الحزب والمجموعة، مجرد حتى لو ثبتت براءته، 
الجمٌع، حتى الشرفاء، مع المشبوهٌن بتساهل تام ٌعرضون فٌه شرفهم ومصٌر أما فً العراق فٌتعامل 

 .لبالد الى الخطرا
 

معه، وقالت له أنها لٌست " المناورة"كل الذي فعلته الحكومة بعد الفضٌحة أنها صارت أكثر قدرة على 
وطبٌعً أن عالوي تراجع عن . مضطرة لقبوله، وأنه إن رغب بالخروج فسٌتم تشكٌل حكومة أغلبٌة
ه نصحه باإلنحناء للعاصفة حتى مواقفه الصلبة، اما ألنه حسب الموضوع بنفسه أو ألن من ٌقف وراء

ٌنكر ، فهاهو تهدأ، والتراجع إلى خندق خلفً فً انتظار الفرصة التالٌة للضرب، وهو ما فعله بالضبط 
ورغم أن أكاذٌب أٌاد . وبعد عشرات التهدٌدات باإلنسحاب عندما ٌحتاج للكذب، بصالفته المعهودة

لٌها وإثباتها أصبح أمرا  ممال  ولم ٌعد ٌثٌر عالوي والعراقٌة أصبحت تحصٌل حاصل وأن اإلشارة إ
أكد مستشار العراقٌة "، ماٌس 92األحد  ففً ٌوم . أهتمام أحد، فال مفر من اإلستشهاد ببضعة اسطر

أن قائمته ستجّمد مشاركتها فً العملٌة الثالثاء، إذا لم ٌخرج االجتماع هانً عاشور فً حدٌث مع إٌالف 
هدد عقب اجتماع مع قٌادات " قد إٌاد عالوي وكان". .باتفاقات محددة ومثمرة لتنفٌذ مبادرة بارزانً

القائمة وأعضائها، بٌنهم رئٌس البرلمان أسامة النجٌفً، أمس االول، باتخاذ موقف شدٌد من العملٌة 
  (5)"اسٌة فً حال عدم تنفٌذ المحاور التسعة فً اتفاقٌة بارزانًالسٌ
 

القائمة العراقٌة تعلٌق اجتماعاتها إلى حٌن توضٌح موقف المالكً وعندما فشلت محادثات الثالثاء أعلنت 
انسحاب العراقٌة من "ٌستبعد بأنه ال  لعراقٌة هانً عاشورلالرسمً الناطق وقال ، من القضاٌا الخالفٌة

وبعد كل هذا ال ٌجد عالوي  (6)".العملٌة السٌاسٌة او تعلٌق مشاركتها فً مجلسً الوزراء والنواب
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لٌس له صحة ....عن احتمال انسحاب العراقٌة من العملٌة السٌاسٌة الحدٌث"حتى صعوبة فً القول بأنه 
 (7)" !! إطالقا  

 
ال أدري اي مستوى من الكذب ٌجب أن ٌصل إلٌه جماعة العراقٌة لٌتوقف من ٌأمل منهم بشًء عن 

؟ إن حكومة لٌقررهلعالوي  "حكومة الشراكة"أمر لماذا ٌترك  هوالذي ٌهمنً أكثر السؤال  الوهم، لكن
كما حذرت منذ ظهور هذا المفهوم قبل سنٌن فً اكثر من مقالة، لٌست والٌوم،  الشراكة كما ٌعلم الجمٌع

للقضاء على الحكومة العراقٌة القادمة كما فً سابقاتها، وإبقائها فً حالة فشل وشلل ( أمرٌكً)فخ  سوى
 . ضمٌر حتى ٌرضخ الناس لحكومة ٌرأسها عالوي وبقٌة البعث األمنً وكل من لٌس له

 
عالوي وزمرته بعد هذه  ٌقف معال أحد الٌوم إن دعوات عالوي إلعادة اإلنتخابات لٌست سوى خدعة، ف

لكن من الناحٌة األخرى فلٌس هناك مبرر حقٌقً للحكومة . ذلك قد تفضل تجنبالفضٌحة، وحتى أمٌركا 
وإن لم  ".حكومة الشراكة"خبٌث، داء للقٌام بذلك فلدٌها أغلبٌة كافٌة للحكم باألغلبٌة، وبدون هذا الداء ال

ٌتم معالجة هذا الداء اآلن، ووقف هذه التمثٌلٌة الدموٌة فً العراق، فلن ٌتم ذلك فً وقت آخر، ألنه لن 
، وأمتنعوا عن تمدٌد القوات التً ال كونوا حكومة اغلبٌة بدون عالوي وزمرته. ٌأت وقت آخر أفضل

مكان القوة، لو كان عالوي فً . الشعب العراقً، واحسموا األمر ترٌد البقاء إال لفرض أمثال هؤالء على
لما تردد لحظة واحدة، ولما تردد األمرٌكان  وأتٌحت له اقل فرصة للتخلص من كل شركائه، بال استثناء،

 . ه لحظة واحدةفً مساعدت
 

 الجانب المقابل دائما ؟لماذا ٌكون الحسم دائما  فً الجانب األمرٌكً البعثً دائما ، والتردد والمٌوعة فً 
لقد منحت هذه المٌوعة غٌر المحدودة حرٌة الحركة لعالوي لكً ٌجرب انسحابات عدٌدة وتهدٌدات 

دون أن  ،عدٌدة باإلنسحاب، ولٌجس النبض فً كل مرة إن كان اإلنسحاب سٌكفً لتحطٌم الحكومة أم ال
سٌاسة إنها . م بأي رد فعل ٌستحق الذكرالمقابل لن ٌقوشًء، فهو ٌعلم أن  تلك التجارب ٌخشى أن تكلفه

، للمقابلإن جاءت الفرصة للبعث وأمٌركا، حسم األمر لصالحهم، وإن جاءت 3 لعبة نرد قواعدها تشبه
كثٌرا ، فلٌس لدٌنا ما نخسره، خاصة ( التهدٌد باإلنسحاب)لذلك لنجرب إلقاء النرد ! نلعب النرد من جدٌد

إنها لعبة خاسرة بالضرورة، وال تحتاج إال لبعض . دون أن ٌحتج أحدعندما ٌمكن نكران التهدٌد بصالفة 
 . 3241و  3241الوقت إلنزال الكارثة البعثٌة األمرٌكٌة من جدٌد فً العراق، كما حدث فً 

 
منظم إرهاب " مٌدوزا"مامنا أن تشبٌه ما ٌحدث فً العراق بالمٌدوزا لٌس مبالغة على اإلطالق، فأ

عى من خالل وحشٌته إلى إبعاد نظرنا عن تنظٌمه وبراغماتٌته ودقة عمله باتجاه ٌسبامتٌاز، وبراغماتً 
العراق مهدد بأن ٌكون ضحٌة هذا اإلرهاب . أهداف سٌاسٌة محددة، ولٌست عشوائٌة مجنونة بالتأكٌد

والشجاعة الالزمة لفهم الخطر " برسٌوس"إلى األبد، مالم ٌجد بٌن أبنائه من له ذكاء وإرادة  السٌاسً
 . إتخاذ موقف حاسم قبل فوات األوانوالقدرة على لشلل، للنظر إلٌه دون أن ٌصٌبه الرعب با
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 ملحق
 

قوبل ترشٌح وقد , األمم المتحدةقبل مجٌئه للعراق كان نٌكروبونتً سفٌرا  للوالٌات المتحدة فً هٌئة 
باحتجاجات واسعة من قبل منظمات حقوق االنسان  لهذا المنصب حٌنهاالرئٌس بوش لنٌغروبونتً 

كانت االحتجاجات من القوة بحٌث دفعت و .حول دوره فً دعم االرهاب فً امٌركا الوسطى, وغٌرها
لكن ادارة بوش اصرت . لمدة ستة اشهر وتأخٌر استالمه لمنصبه, بمجلس الشٌوخ الى التحقٌق فً االمر

كتبت , اذار 93ففً . بل حاولت اسكات الشهود الذٌن ٌعرفون معلومات قد تهدد تعٌٌنه, على ترشٌحه
الذٌن كانوا , تقرٌرا عن االبعاد المفاجئ لبعض اعضاء فرق الموت الهندوراسٌة" لوس انجلس تاٌمز"

 .ٌعٌشون فً الوالٌات المتحدة
والذي رشح لتمثٌل الوالٌات المتحدة فً االمم المتحدة , الى ان نٌغروبونتً اشار الصحفً بٌل فانكذلك 

لمرتزقة الكونترا (  CIA)كان مسؤوال عن تنظٌم دعم ال , سبتمبر 33بعد اسبوع واحد فقط من هجمات 
وقال انها مسخرة ان ٌرشح شخص متورط بمثل تلك االعمال , الف انسان 35تل والتً تسببت فً مق

  )*( ".محاربة االرهاب"لٌتحدث للمجتمع الدولً عن , الوحشٌة
 

)*( http://www.globalresearch.ca/articles/VAN111A.html 
على إثر تعٌٌن  9552مقالة نشرتها فً تموز " السجل الخطٌر لسعادة السفٌر3 نٌغروبونتً" )**(

  .نٌغروبونتً سفٌرا  للوالٌات المتحدة فً العراق
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