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 راقـالفرجار االمريكي في الع
 أهداف حرب امريكا في احتالل العراق

 
 مةـبقلم سيد طاهر آل سيد نع

 
 

ك القطر العربي الشقيق          حداث المحمومة والمتسارعة في قضي       ونحن نراقب األ   راق ، ذل ة الساعة ، قضية الع
الم اسمها               ا   ( الذي يواجه وحيدا اعتى قوة عسكرية في الع و    ) اميرآ ذه الق وة ليس   ، ه  في صالح   تة ستكون ق

ة                            ا ظاهرة ماثل ة ، وستكون آثاره رة وعظيم اءا آثي ة اعب ة العربي الخير في نهاية المطاف ، بل ستجلب للمنطق
 .اميرآا نفسها على تنعكس سلبا بالدرجة االولى 

 
اه قضايانا الوطن             ة واالسالمية ، ن       ونحن نقول بكل صدق ومن اعماق احساسنا المسؤول تج ة والقومي ول   ي اهللا ق

 !يستر 
 

ل      تكون الطامة عندما يكون الصراع عقيم بين طرفين ، احدهما يمارس قوته بكل ما أوتي من قوة وجبروت وبك
ذ                       ائج ، عندئ ا تكن النت أي ثمن ومهم ة      تعسف من اجل تحقيق مكسبا استراتيجيا لصالحه وب ة طام تكون الواقع

 .آبرى ال يعرف احدا مداها اال اهللا عزوجل 
 

ل               ونحن ع  ر معهود من قب ر مشروع وغي لى هذا الحال نراقب قضية العراق ، نجد ان اميرآا استغلت بشكل غي
ذا الموقف العربي        السكوت العربي المريب والمخذل والمشين والضعيف الذي ال يساوي قوته قوة البعوضة ، ه

 .لم المتواطىء ال يرتقي بمصالح العرب آأمة محمد صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وس
 

ي      1441وعندما نعرج على قرار مجلس االمن الدولي االخير المرقم         وي عل دولي ال يحت رار ال ذا الق  ، نجد ان ه
رار                            ا الق راق ، انم ام السياسي في الع ر النظ ى تغيي دعو او تنص عل  يطالب حكومة     1441اي اشارة او فقرة ت

ا           دمير م ل                  بغداد باالتمتثال واالنصياع الكامل غير المشروط في ت داد آ ديم بغ ار شامل ، وتق ه من اسلحة دم  لدي
  . التسهيالت للمفتشين من اجل انجاح مهمتهم والتعاون معهم على نحو ايجابي 

 
هم الرئيس االمريكي جورج بوش االبن ال تنسجم وقرارات مجلس االمن             ان تصريحات االمريكان وعلى رأس    ثم  

  .1441قرار واالمم المتحدة وتتخطى بشكل مكشوف حقيقة ومضمون 
 

وب                    ه بالشكل المطل ة تطبيق بل سياسة الواليات المتحدة االمريكية في ظل هذا القرار هي سياسة تعمل على اعاق
ذا السلوك تقصد افشاله ، وتع، و ى مل هي به ى عل يء عل دة وتحاول ان تمل م المتح اجهاض دور وعمل االم

ة       المفتشين الدوليين ادوارا غير مشروعة تقدم دليال او بره       يح الدارة بوش استخدامه ذريع ا صريحا يت انا مادي
دولي ويضعف الموقف الفرنسي                  وغطاءا شرعيا    اني    –يقوي من موقفها في مجلس االمن ال  الروسي    – االلم

د يح رار جدي ى اعالن الحرب تفي اصدار ق ى وي عل ه عسكريا وتنصيب عل ه واحتالل راق واسقاط حكومت الع
، واذا ما نجحت امريكا في هذا االتجاه فسيغدوا العراق           آان في العهد البريطاني      يدير شؤونه آما  ا  ي امريك جنراال

  ! ، اي سيكون العراق تحت الوصاية االمريكية دوليةحرمةال استقالل وال مستعمرة امريكية ال سيادة له و
 

دة     ات المتح رى ان الوالي ة ن ات الدولي ن العالق اذ م نمط الش ذا ال ى ه دا اال الوعل دخر جه ذا   ت ي ه تغلته ف واس
ان     دا والياب ا آن ا وجارته ي اورب ديون ف رآاؤها التقلي ى ش رة عل يا آبي ارس ضغوطا سياس ي تم المضمار ، فه

ات     طهران  وانقرةوالصين وروسيا ودوال عربية وافريقية واعداء العرب التاريخيون في       د تحالف ا تعق ا انه  ، آم
 . ايقاع العراق بمخالب النسر االمريكي بهدف !مع ايران االسالم المزيف حاليا سرية وصفقات 

 
اما مدى نجاح هذه سياسات الضغوط االمريكية على دول العالم ، فقد استجابت بعض دول الخليج العربي علنا ،                   

ة             ا ودوال عربي ران وترآي دالع الحرب مواقف      اخرى  اما الدول التي استجابت سريا فهي اي اء ان ، وسنالحظ اثن
ذي تغلب    يا متواطئا مع االجنبي في خداع جار     آيف يكون دورها مشين اسالم    ايران بالدرجة االولى     راق ال ها الع

ذه    الشيعي   االسالمي   من سكانه من المذهب          % 75  نسبة   عليه ة ال تشفع         ، اال ان ه راق   الرابطة المذهبي للع
ران           ليس  ، آما ان هذه الرابطة       عليهالفرس  وتآمر  غدر   ام اي الرغم   لها اآلثر في نفوس حك ن ،     ب م رجال دي انه
 .وحقدا عنصريا عليها المة العرب راقا ضعيفا تنهشه قوى اجنبية بغضا ع ان يرواون سعيداءكونوسي
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ا            ى اآلن اي نجاح م تحقق حت ر مواقف حكوم   في آما ان ادراة بوش ل دا ،     ات تغيي ا وآن ا وبلجيكي ا والماني  فرنس

يخرج بوش في احدى تصريحاته       وحدة االمريكية ،    لدرجة ان هذا االنقسام الغربي اصبح يضايق الواليات المت        
اصدار   صدام حسين اذا ما رفض مجلس االمن الدولي ي يصرح انه سيذهب وحده لمحاربة الرئيس العراق    أل  للم

  . على العراق الحربقرار جديد يتضمن اعالن 
 

رب ، و       ي الح وش ه ورج ب ي ج رئيس االمريك ة الدارة ال ة الحقيقي درك ان الني ا ن ن هن ين  م ل المفتش ن عم م
رئيس العراقي             د ال الدوليين ليس اال انهاء اسلحة الدمار الشامل في العراق وسلب عناصر القوة العسكرية من ي
ون   ة من ان تك الدارة االمريكي ق ل د الطري دوليين تمهي دة والمفتشين ال م المتح ون دور االم صدام حسين ، ليك

ا ق            راق م ه الع ر سهولة            الحرب ليست بالقوة التي آان علي ا في الحرب اآث دمير ، اي تصبح مهمة امريك ل الت ب
ة                    ل    عسكريا على ارض الواقع واقصر مدة زمنية آوقت ، واقل خسائر بشرية وعسكرية في المنطق الي اق وبالت

 .تكلفة مالية 
 

ار                    ا آالحم م المتحدة وامتطوه د خدعوا االم ان ق م اهللا  ! وان حدث هذا ال قدر اهللا فسيكون االمريك ك  أجلك ، ناهي
 .عالقاتها بأعضاءها اهتزاز و على مستقبل االمم المتحدة نفسها عن انعكاسات هذه الحالة

 
وسيسلكون االمريكان طريقا خطيرا غير طريق االمم المتحدة ، انه طريق الحرب غير المنتهية في المنطقة ولن           

ا سوري              وطن العربي       تضع هذه الحرب اوزارها عند حدود العراق بل ستتخطاها لتشمل الحق الي ال ان وبالت ا ولبن
 .على حد زعم الرئيس بوش من المغرب حتى البحرين لتعم الديمقراطية االمريكية فيه 

 
اجزة عن              ،  ان حرب امريكا التي ستستهدف العراق        هذا البلد العضو في منظومة االمم المتحدة ومؤسساتها الع

ة وارهاب          وقآسيادة  ريكا انما تستهدف سيادة العراق      ملجم جماح ا   ه النفطي دراته االقتصادية والعسكرية وثروت
 ،بأعتبار الفلسطينيون ارهابيون وفق شريعة واشنطن    بعدم دعم الثورة الفلسطينية اغالل ايديهمحكام العرب و  

اطال     ا   ، تلك الشريعة انقلب فيها الحق ب ا   ، والباطل حق الم مظلوم ا   ، والظ وم ظالم ا   ، والمظل ، والمستعمر وطني
ا مشروعا ،         ،  والنضال الوطني ارهابا    ،  ني مستعمرا   والوط ا تسوية القضية       واالرهاب نضاال وطني  ليتسنى له

ة                   ى ان تكون ترب ة المطاف ال الفلسطينية لصالح اسرائيل ومصالحها االستراتيجية مما سيقود المنطقة في نهاي
ة واخصاب النهوض االسالمي وال               ومي   خصبة لظهور التنظيمات االسالمية المتطرف ذي س   ق ى     ال يدعو االمة ال

 .الثورة على االمريكان 
 

 أهداف حرب امريكا على بغداد 
 

ا في ادارة                  ا عسكريا فعلي رال امريكي حاآم راق وتنصيب جن اما حقيقة االهداف االمريكية من وراء احتالل الع
ة  ترا دف يين اس دفين اساس ق ه ى تحقي زم عل ل الع ة آ أن ادارة بوش عازم داد ، ف ي بغ م ف تيجيين لسياسة الحك

 : ومنطقة الشرق االوسط امريكا في العراق
 

 .الهدف االول يصب لصالح امريكا اقتصاديا  .1
 .الهدف الثاني يصب لصالح اسرائيل توسعا عسكريا وجغرافيا  .2

 
ل               ة وتعطي ه االقتصادية والنفطي راق وثروت فالهدف االول هو سعي االدارة االمريكية في سبيل السيطرة على الع

ا ا رائيل  دوره اهض الس ومي المن ة       .لق ة وطني ة عراقي ة حكوم ة اقام ت ذريع دف تح ذا اله ف ه ا تغل  وامريك
م           رئيس   ديمقراطية وحماية الشعب العراقي من ظل ه ،                 ال دد جيران صدام حسين ، وان حكومة صدام حسين ته

 .حسب مزاعم ادارة بوش 
 

ا      العراق ، من هن ذا الستار ، تتستر سياسة واشنطن الخاصة ب ائج سياسية   تحت ه ان تحقيق نت د االمريك  يري
تكتيكية واستراتيجية في آن واحد وعلى حساب سيادة العراق ووحدة اراضية وسالمة وحدته الوطنية من خالل                

ائرات والصواري  وة الط داد بق ة بغ قاط حكوم ة ، لياس واخر النووي ل والب ة خ والقناب راق نقط ك الع د ذل صبح بع
ة                  ريكي في ال    مالمرآز للفرجار اال   الد العجم واقام ل دول العرب وب وم لتشمل آ د ي ا بع ه يوم ة تتسع دائرت منطق

ة  قائم آسيادة آاملة رف بأسرائيل آكيان شرعي    سية موالية الميرآا وتعت   انظمة سيا  وعلى هذا االساس تتم عملي
ايش  ذا االساس ، التع ى ه ة تصفية وتايضا وعل تم عملي ل تعسفت ي و سوية القضية الفلسطينية بك ل اجنب بك

 .ضمن مؤامرة دولية على استعمار العرب من جديد تخاذل عربي واسالمي 
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ا       ل م عى بك رائيل تس و ان اس اني ، ه دف الث ا اله وبي        ام ر الل غط عب ة الض ية بممارس وة سياس ن ق ديها م ل

راق واسقاط               ن في اعالن حرب احتالل الع االسرائيلي في اميرآا على ادارة الرئيس االمريكي جورج بوش االب
ديين            ن ى الم ظامه السياسي ، الن في هذا النظام العراقي في نظر اسرائيل يشكل خطر استراتيجي وتكتيكي عل

ذي يقف   البعيد والقريب على مصير ووجود الكيان االسرائيلي في فلسطين المحتلة   ، والن هذا النظام العراقي ال
زعيم العربي                  ذا ال ا لشخصية ه ك            على قمة هرمه الرئيس صدام حسين ولم ه ايضا يمتل من حزم واصرار والن

ه              استخدامها في صناعة السالح        من   القدرة على الصناعة العسكرية وبحوزته المعلومات العسكرية التي تمكن
ذي     ذا السالح ال ك ه ة تمتل ة عربي د الي دول ال ال تري ة الح رائيل بطبيع ومي ، واس ائي والجرث ووي والكيمي الن

أثر     ية تقلق وتخفالقدرة العسكرية العراقاس  االسيهددها آوجود ومصير ، على هذا        يف الساسة في اسرائيل وت
د اسرائيل بالجسر            عسكريا في حال ما اذا اندلعت حرب عربية ضد اسرائيل            وهي ايضا تحيل دون قيام امريكا م

راء باال            الجوي الذي اعتدنا ان نراه في آل الحروب معها           ة النك ة  بهدف حسم النصر السرائيل والحاق الهزيم م
 .العربية 

 
واذا ما بقى الوضع المخزي للعرب بهذه الحالة المشينة لحكامنا العرب وسقوط العراق بمخالب النسر االمريكي         
ا من اصل يهودي يستلم شؤون الجيش العراقي                        ه عراقي داد يعاون اآم العسكري االمريكي في بغ ، سنرى الح

   ! ووزارة الدفاع العراقية 
 
 
 

 ةسيد طاهر آل سيد نعم
 عضو حرآة التحرير الوطني األحوازي
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