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 هزيمة األمة في هزيمة العراق  األسئلة الضرورية حول             

 ناهض منير الريس                                                                 

 نة غزة النائب عن مدي                                                              

الذذنين يحومذذون ويوحومذذون فذذي البيذذت األبذذيض أاذذحاب م ذذرو  مذذا           

زال في بدايوه وقد اووسب قوة دفع وبرى مما جذرى فذي باذداد ةااذة ي وفذي 

مقدمذذة هذذتشي و ذذيني ورامسذذفيلد وولفذذووز ي باشضذذافة الذذ   ةاذذيات نافذذنة 

ون أةذذذرى ي منرذذذا ريو ذذذارد ارميوذذذاا نائذذذب وزيذذذر الةارجيذذذة وجذذذون بولوذذذ

السوروير المساعد لوزير الةارجية ل ذتون نذز  الوسذل  ي وزالمذاي ةليلذزاد 

ضذذابا اروبذذاا البيذذت األبذذيض بالمعارضذذة العراقيذذة ي وولذذي  وريسذذوول رئذذيس 

وحريذذر مجلذذة ويولذذي سذذواندارد وريو ذذارد بيذذرل رئذذيس مجلذذس المسو ذذارين 

 . العلميين لوزارة الدفا  ) الني اسوقال من منابه الرسمي متةرا (

يقذذول وقريذذذر اذذادر عذذذن  ذذذبوة ايذذه بذذذي سذذذي نيذذوز األمريويذذذة ان هذذذن       

ال ةاذذيات وانذذت جذذزيا مذذن مجموعذذة موونذذة مذذن يمذذاني ع ذذرة  ةاذذية ي 

بيذذنر  ع ذذر  ةاذذيات و ذذال منااذذب مفواحيذذة فذذي ادارة بذذو  الراهنذذة ي 

باس  ) م رو  القرن األمريوي الجديذد ( . وجعلذت  4991وأسست منن سنة 

ا نظذا  اذدا  حسذين ي واوبذا  سياسذة أويذر حزمذا فذي ال ذرق هدفرا " اسذقا

األوسا "ي وونبأت بأن "هنا الوحول فذي السياسذة األمريويذة قذد ش يوحقذ  اش 

باذورة بايئذة ي ونلذذ  مذا لذ  وحذذدال فذي الوشيذات الموحذذدة حاديذة اسذذوفزازية 

 واريية من وزن وارية ودمير األساول األمريوي في بيرل هاربر ".

هنا فإن ما جرى فذي العذراق لذيس اش عمليذة واحذدة مذن مسلسذل )  من       

اعادة و ويل مناقة ال رق األوسا بما يناسب الماال  األمريوية ( ومذا قذال 

وزير الةارجية " المعودل " وولن بذاول ي وهذو مسلسذل يقذو  علذ  اعوبذار ) 

السذي مناقة ال رق األوسا ب عوبرا وحدودها قابلة للوايير ( وما قال مذدير 

 اي ايه " المرنب " جورا وينيت .

ومن هنا فال مجال ألحد في البالد العربية أن ياذالا نفسذه . ان الوشيذات       

الموحذدة وريذد أن و ذدد قبضذورا لوضذيي  الرذام  الذني وذان مواحذا ألاذذحاب 



المناقذذة فذذي حوذذ  بالدهذذ  ي ومالذذوب مذذن وذذل حذذاو  عربذذي دون اسذذويناي أن 

مي أمريوذذذي يحوذذذ  الذذذبالد بنذذذاي علذذذ  الوعليمذذذات يوذذذون بميابذذذة منذذذدوب سذذذا

الوفاذذيلية الوذذي يولقاهذذا مذذن وزارة المسذذوعمرات األمريويذذة الوذذي هذذي وزارة 

الدفا  بقيادة دونالد رامسفيلد . وسووناول ول  الوعليمذات ةلياذا مذن المسذائل 

المةولفذذة ي وضذذ  الوعلذذي  واشقواذذاد والسياسذذة الةارجيذذة ومعاملذذة األقليذذات 

 والجمعيات األهلية .. الخ .  والاحافة

والواذذدي لرذذن  السياسذذة الرجوميذذة المداهمذذة لذذن يوذذون ممونذذا انا لذذ        

نسوفد ـ حواما ومحوومين ومتسسات ومنظمذات أهليذة وأحزابذا ـ مذن وجربذة 

العراق .. العراق الذني و ذع عذن مواضذع ةلذل وذان يجذب سذدها فذي النظذا  

 األوير وقدما في المناقة . الني يعد مع نل  من األنظمة العربية 

 معروة الم اعر الموحدة                                

والمسذذافة ليسذذت بعيذذدة بذذين الذذني حذذدال فذذي باذذداد اذذبا  يذذو  الةمذذيس      

الماضذذذي  وبذذذين هذذذن  الوسذذذاتشت الوذذذي نذذذرى مذذذن حقنذذذا وواجبنذذذا أن ننبذذذري 

ووو ذذع األسذذرار  شاالقرذذا . وربمذذا وانذذت الحاذذافة وسذذودعي اشنوظذذار رييمذذا

الوي وومن وراي اشنريذار الاذوعي المفذاجي غيذر المووقذع للذدفاعات العراقيذة 

وللنظذذا  الحذذاو  فذذي باذذداد ي ودةذذول الذذدبابات األمريويذذة الذذ  عااذذمة الر ذذيد 

عل  النحو الني فوجي به العال   وفجع به العرب والمسلمون ي والني وابدنا 

ي الماضذذي . بيذذد أن وسذذاتشونا ليسذذت وجذذر  حنظلذذه المسذذمو  منذذن يذذو  الياليذذا

بحاجة ال  مرور زمن وي ووبلور ووودف  ي ونل  من موقع أن المعروذة الوذي 

دارت فذذذي العذذذراق لذذذ  ووذذذن معروذذذة العذذذراق وحذذذد  ولونرذذذا معروذذذة الم ذذذاعر 

الموحدة فذي  ذعوب األمذة بأسذرها والمعروذة الوذي سذوقرر ماذير المناقذة ي 

ا أوان ااالق األسئلة الوي ودور في الذرتوس بما فيرا ايران ) ميال ( . ان هن

. وسنحاول ي ربما في األسبو  القاد  ي أن نجيب عليرا أو عل  بعضرا علذ  

 األقل . 

مذذا أسذذباب هذذن  الرزيمذذة ذ وهذذل لرذذن  األسذذباب عالقذذة بأسذذباب هذذزائ        

أةرى سابقة ذ وفي السذياق نفسذه مذن واجبنذا أن نحذنر موسذائلين ئ وهذزائ  



قة ذ هل يمة  يي م ور  بين هن  الرزيمة األةيرة وبين هزائمنذا أةرى شح

 ذ  4994ي  4911ي  4991ي  4911في عا  

ونقول قبل أن يسألنا أحد ئ هل ونا نووقع أن يوالب العذراق علذ  أمريوذا        

ئ نحذذن لذذ  نوذذن نووقذذع ي بابيعذذة الحذذال ي أن ونواذذر اللذذة العسذذورية العراقيذذة 

األنجلذو ـ أميرويذة ي  وان وذان اشعذال  العراقذي قذد يذابر عل  اللة العسورية 

حو  اةر ظرور لوزير اشعال  السيد محمذد سذعيد الاذحاع أمذا  الاذحافيين 

علذ  القذذول ان الناذذر محوذو  للعذذراق وان القذذوات العراقيذة قذذد ردت هجمذذات 

 الازاة وسحقت قواور  .

 الحضيض من السحاب ال                                       

ي  نضيع ـ والحذ  يقذال ـ ان اذمود واحذد وع ذرين يومذا فذي المعروذة      

ليس أمرا هينا انا أةننا بالحسبان الفارق بذين الاذرفين الموذواجرين . ولذنل  

نحنذذي هاماونذذا ونوذذرح  ةا ذذعين  علذذ  جميذذع أولئذذ  الرجذذال األباذذال ـ أحيذذاي 

اذذر والباذذرة والنااذذرية وأمواوذذا ـ ش سذذيما ال ذذرداي وش سذذيما أباذذال أ  الق

ووربالي ي النين دفعوا من دمائر  أو من عذرقر  يمذن أيذا  الاذمود . ونقذول 

أةيرا اننا من النين يوفرمون ان المعروة وانت مفروضذة علذ  العذراق ي ولذ  

يون اجونابرا ممونا مرما فعلت الحوومة العراقية ي وهنا ما يبت بعد موافقورا 

 عل  ارادة ما يدع  المجومع الدولي .  عل  عودة المفو ين ونزولرا 

وقد وان في الوسع قبول الرزيمة نفسرا ي أو وفر  اشسوسال  الني حدال      

ي لو أن النظا  الني سذقا ي وهذو العزيذز علذ  ال ذعب الفلسذايني المذدين لذه 

بذالويير ي لذذ  يحمذذل األمذذة علذ  أجنحذذة األييذذر ويحلذذ  برذا فذذوق السذذحاب ي يذذ  

يسحب السجادة الاائرة من وحورا فإنا برا وسقا باوة مع سذقواه ي وينوسذر 

 ذذيي فيرذذا ي فذذي مرحلذذة ش نذذدري هذذل سيوسذذع الوقذذت ةاللرذذا شلوئذذا  هذذنا 

الموسذذور ي أ  أن األمذذة سذذوةوض معارورذذا الحوميذذة القادمذذة ـ وأغلذذب الظذذن 

 القريبة ـ وهي وحمل الجر  البليغ والوسر المعوق. 

نا السقوا الوبير ذ أهو الفارق الرائذل فذي الوقنيذات الحربيذة ذ ما سر ه       

وانا وان األمر ونل  فما السبب في امود بلذدات ومذدن الجنذوب علذ  الذرغ  

من نل  الفارق ي وانريار الدفا  عن باذداد دون قوذال ذ وانا وذان األمذر وذنل  



دا  ي الني فلمانا أيضا اسوااعت القوات العراقية أن وقاول العدو في ماار ا

نظ  وزير اشعال  جولة اليه لاال  الاذحافيين ليوأوذدوا بأنفسذر  مذن اذدق 

وال  الوزير ذ هل نظ  ول  الرحلة ذ هل اسورد الجي  العراقي الماذار حقذا ذ 

أ  احي  ما يقوله الفري  ال انلي من أن امود مناا  الجنذوب راجذع الذ  

ي باذذداد راجذذع الذذ  أن أنرذذا وانذذت ن ذذااات مقاومذذة  ذذعبية ي وأن الف ذذل فذذ

القذذذائمين عليرذذذا قذذذادة فذذذي الجذذذي  النظذذذامي ذ هذذذل معنذذذ  نلذذذ  أن الحذذذرس 

الجمروري وان أساورة وويانا مدلال ش غير وأنذه ايذر السذالمة وعقذد اذفقة 

مع األميرويين سل  الير  بموجبرا باذداد مقابذل ضذمان سذالمة أفذراد  ذ وفذي 

وومذا علذ  ضذوي الوقذائع ي مذن حالة انعقاد افقة ما ي وهنا احومال يبذدو مح

هذذو يذذا وذذرى الذذني عقذذدها مذذن الجانذذب العراقذذي ذ وهذذل اذذحي  أن الضذذباا 

العراقيين المأجورين مع الحملذة األمريويذة لعبذوا دورا ةفيذا فظيعذا فذي اقامذة 

اواذذاشت واسذذعة مذذع نظذذراي لرذذ  أو أقذذارب أو معذذارع سذذابقين فذذي الحذذرس 

يذذد الجسذذ  األوبذذر فذذي الحذذرس الجمرذذوري ي وأن ولذذ  اشواذذاشت أيمذذرت وحي

 الجمروري ذ 

ما قيمة الدبابات في الحرب الوي يحرز فيرا العدو وفوقا مالقا فذي الجذو       

ذ وما قيمة بقية األسلحة من م اة ومدفعية ذ هل عجز المقذاولون العراقيذون 

فذذي الماذذار عذذن الاذذمود ألن الوفذذوق الجذذوي للعذذدو لذذ  يذذد  لرذذ  أيذذة فراذذة 

د في مذواقعر  ذ هذل اذحي  أن المبذدأ القذدي  القائذل ان الوحذا  للبقاي والوواج

ارفي القوال يتدي ال  وحييد ايران العدو الموفوق هذو مبذدأ شب بذالنظر الذ  

 ما بلاوه األسلحة النوية من دقة في الوسديد وااابة الردع ذ

 أين الرئيس ذ!                                            

لذذ  مذذا يوعلذذ  بالقيذذادة العراقيذذة وعلذذ  رأسذذرا الذذرئيس اذذدا  يذذ  نذذأوي ا     

حسذذين ئ أيذذن الذذرئيس ذ وأيذذن أعوانذذه ذ أيذذن اذذه ياسذذين رمضذذان ي واذذارق 

عزيذذز ذ ومحمذذد سذذعيد الاذذحاع مذذيال ذ هذذل قولذذوا فذذي الاذذارة الجويذذة الوذذي 

وحديت عنرا األنباي يذو  األربعذاي وقذال الايذار الذني نفذنها انذنا  انذه قاذع 

وجومع فيه قيادات عراقية ي بعد ولقي اةبارية عن موذان اشجومذا  مبن  وانت 

وزمانذذه بذذاينوي ع ذذرة دقيقذذة فقذذا ذ  وانا وذذان هذذنا اشفوذذراض اذذحيحا فرذذل 

معنا  أن الني عقد اوفذاق الوسذلي  مذع األمذريويين هذو أحذد المسذتولين الذنين 



وحذدال  انوظروا ول  الفراة ي وبعبارة أةرى ي أنذه وذان وراي اشةباريذة الوذي

 عنرا الايار األمريوي ذ 

ومن ناحيذة أةذرى ئ هذل وذان محمذد سذعيد الاذحاع يعلذ  ي أ  لذ  يوذن        

يعلذذ  ي أينذذاي ظرذذور  األةيذذر قبذذل يذذومين اينذذين مذذن دةذذول القذذوات األمريويذذة 

باداد أن األمور منورية وأن الدبابات األمريويذة الوذي ظرذرت وراي  مذن بعيذد 

الوذذي اذذارت مدينذذة مفووحذذة  ذ لمذذانا يذذابر وانذذت علذذ  و ذذ  دةذذول باذذداد 

الاحاع فذي نلذ  الظرذور األةيذر علذ  اسذوةدا  اللاذة واللرجذة نفسذرا الوذي 

اسوةدمرا منن البداية ي أعنذي لرجذة الوايذ  الذني يفنذد مذزاع  العذدو دون أن 

يعرع الوردد ذ وانا وان الاحاع ش يعل  بالافقة الجارية فرل معن  نل  أن 

ش يعلذذ  بمذذا يجذذري فذذي الميذذدان حربيذذا وسياسذذيا وأن قذذادة فريذذ  الحوذذ  وذذان 

الوحدات العسورية فذي العااذمة وذانوا قذد اسذووملوا اشعذداد المحوذ  شنقذالب 

 في الظال   ذ 

وأةيرا ولذيس اةذرا فذي معذرض األسذئلة ئ مذا هذنا النرذب والسذلب فذي        

وربيذة أجيذال المدن الوبيرة بالعراق ذ وأي معن  للحزب الحاو  انا عجذز عذن 

يموذذن اشعومذذاد علذذ  واذذرفرا فذذي وجذذود القيذذادة وفذذي غيابرذذا ذ وأيذذن بقيذذة 

المتسسذذات الدعويذذة وال ذذعبية والنقابيذذة وال ذذبابية مذذن هذذنا األمذذر ذ وأيذذة 

أهمية لرسالة الوربية والوعبئة والويقيع السياسي والواني انا ظلذت نسذبة ش 

اسبة لنرب ول ما وقذع عليذه يسوران برا من المجومع مسوعدة في اللحظة المن

عينرذذذا ذ هذذذل يانذذذي وذذذدبيس البذذذرامس السياسذذذية واذذذوب ال ذذذعارات وووابذذذة 

المن ذذورات والوحلذذيالت الاذذحافية عذذن الوذذأيير الفعذذال فذذي المجومذذع ي وهذذو 

حارا الوأيير الني يحول بين أفراد المجومع وبين نرب المتسسات العامة أو 

مناسذبات ورذذن  يعنذي ببسذذااة أن األمذوال الةااذذة . فالنرذب الذذني يظرذر فذذي 

المحبوسذذين بورمذذة السذذرقة ليسذذوا جميذذع اللاذذوف الموجذذودين فذذي البلذذد ! 

ولمانا ـ من ناحية أةرى ـ يوير هتشي النرذابون ذ هذل ألنرذ  فقذراي معذوزون 

ذ أ  ألنرذذ  يعوقذذدون فذذي قذذرارور  أن الفئذذة الحاومذذة وقذذو  بنرذذب وبيذذر علذذ  

السذورال  المحلذي ي وأن المحوذومين يجذب الرغ  من ال عارات الوي ورفعرا ل

أن ياونموا فراذور  موذ  شحذت ذ يذ  نوسذايل فذي الةوذا  ئ هذل فئذة النرذابين 



هذذن  هذذي نفسذذرا فئذذة الذذنين يلوحذذون لقذذوات اشحذذوالل باأليذذدي ي ويوقذذدمون 

 مواوعين للوجسس عل  مواانير  لاالحرا ذ 

ن الذذذة الحذذذرب هذذذن  بعذذذض األسذذذئلة الضذذذرورية فذذذي الوذذذو والسذذذاعة . أل      

األنجلو ـ أمريوية ما زالت وعد نفسرا في حالة اوارئ للقفز عل  بذالد أةذرى 

في المناقة . وربما ونوقل بعذض القاذع البحريذة األنجلذو ـ أمريويذة مذن ميذا  

 الةليس ي ال  ميا  البحر األبيض المووسا !

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


