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 دور أحمد الجلبي المرسوم بمعرفة سي آي إيه ورامسفيلد

 من دروس العراق : تنصيب زعماء غير مقبولين إلثارة االستنـزاف األهلي

 

 ناهض منير الريس

 النائب عن مدينة غزة

دة إن زوايا النظر الستخالص العبر مما جرى ويجرري فري العرراق عدير       

، تتزاحم أمام عين المرء . وقد تلح إحداها بسبب التركيز اإلعالمي الخارجي 

عليهررا فرري برهررة معينررة ، ولرريس معنررأل ثلررل أنهررا األكثررر إلحاحررا ب هميتهررا أو 

 بتسلسلها المنطقي والموضوعي . 

وقد راقبنا في األسبوع الماضي محاوالت االحتالل األمريكي إقامة هيكل       

لعراق . وتلميع بعض الشخصيات إعالميا ، من أجل تسرويقها حكم جديد في ا

وفرضررها علررأل أهررل العررراق . واسررترعأل انتباهنررا خررالل تنقلنررا المعترراد بررين 

القنوات الفضائية في البرهة األخيرة شخص أحمد الجلبي الرثي سرلطت عليره 

األضواء أكثر من مرة في مقابالت إعالميرة كانرت أوالهرا فري البرهرة األخيررة 

المعارل محاطا بحرراس شخصريين . وكران يرتكلم باإلنجليزيرة ك نره يرسرل من 

رسررالة مباشرررة مفادهررا ن هررا أنررا ثا أفعررل مررا أمرتنرري ل إلررأل ولرري أمررر  الررثي 

أرسررله مررن أمريكررا وهررو دونالررد رامسررفيلد ، الررثي تحرردثت األخبررار أنرره وراء 

ي عميرل اختيار  وتفضيله ، خالفا لرأي وزير الخارجية كولن باول الراغب فر

 آخر من احتياطي العمالء في أمريكا  . 

وما زال أحمد الجلبي يتكلم ويصرح باإلنجليزية . وقد كان معلومرا حترأل       

من قبل عودته للعراق علأل ظهر دبابة أمريكية أنه نصاب ونهراب مفضروح ، 

ويقال إن سبب ارتحاله عن العراق قديما هو اختالسه المال العرام وفررار  بره 

خارج ، ثم ركوبه موجة المعارضة العراقية المفبركة في مصرانع السري إلأل ال

آي إيه .  ولكن الثي ال شل فيه هو أنه محكوم فري األردن بالسرجن المدبرد   

لثبوت اختالسه مبلغا يصل إلأل نصف مليرار دوالر   وتسرببه فري إفرالس بنرل 



أن يصرربح  البترراء الرثي كران الجلبرري قرد تمكرن ن بفضررل مواهبره االحتياليرة ل 

 مدير  .

 سرقة وتفليس بنل البتراء                                    

وتصررادف أثنرراء تقليررب مفترراح الفضررائيات أن شرراهدت الملررل عبررد اللرره       

الثاني في حوار مرع مثيعرة البري بري سري . وكانرت المثيعرة تقرول للملرل : إن 

تررراء ، وهررو يرردعي أن أحمررد الجلبرري ال يعترررف برراختالس األمرروال مررن بنررل الب

الحكررم عليرره مررن قبررل المحكمررة األردنيررة تررم بسرربب انعقرراد مرردامرة ضررد  بررين 

صدام حسين وبين والدل الملل . وأجابها الملل عبد اللره علرأل الفرور : هنرال 

قصررص مشررابهة لهررثا الرجررل مررع بنررول فرري لبنرران ، وفرري وسررعل أن تعلمرري 

 المزيد من أوساط البنول في لندن ثاتها . 

هثا هو ن الزعيم ل الثي جهزته السي آي إيه واختار  رامسرفيلد ليكرون       

وجرره العررراق وحاكمرره األعلررأل . ويشررتمل هررثا االختيررار علررأل تنكيررل واحتقررار 

مقصودين للعراق  وللعراقيين . فعنردما ترشرح أمريكرا   وتصرر علرأل ترشريح 

لمختلس وعلأل فرض   عميل فاسد أسس لحم كتفيه من المال العام أو المال ا

، وليس رأسماله إال  مواصفاته ومواهبه التآمرية فري خدمرة أوليراء نعمتره ، 

واسرررتعداد  للوقررروف حارسرررا ودرعرررا لمصرررالح األجنبررري المحترررل ، فررر ن هرررثا 

االختيار في حرد ثاتره هرو بمثابرة عمرل عردواني ، وسريلته االحتقرار . غيرر أن 

فري هرثا الوقرت ـ  تعيين الجلبي وكرزاي وأمثالهما ـ وخاصة اصطفاء الجلبري

يثهب إلأل مقاصد أبعرد مرن مجررد االحتقرار والتشرفي والتنكيرل بالبلرد وأهلره ، 

فهرررو ينطررروي علرررأل شررريء مرررن الخيرررال الشررررير نفسررره الرررثي اختررررع القنابرررل 

العنقودية وأم القنابل حيث يتسلسل التفجير بعد إلقاء القنبلة بغيرة إيقراع أكبرر 

 قدر من الموت واألثى . 

لد يعلرررررم ويفهرررررم أن إيفررررراد الجلبررررري وتخويلررررره االمتيرررررازات ورامسرررررفي       

والصالحيات لن يددي إال لردود أفعال انفجارية لدى الجمهور العراقي . ولرن 

يحظأل هثا العميل التافه بت ييرد أحرد غيرر مجموعرة العمرالء أمثالره . وهرم قلرة 

 ضئيلة   مدعومة بالسرالح والرجرال األمرريكيين أو الرثين جنردهم األمريكيرون



لهثا اليوم . بينما غالبية الشعب العراقي الغاضبة المت لمرة مجروحرة الكرامرة 

 غير راضية وغير مستقرة وغير مرتاحة . 

هثا كله معروف ومفهوم ومقصود ومطلوب لدى رامسفيلد الثي يعررف       

ويتوقع أن مثل هثا الوضع سيددي إلأل اشتعال محراوالت االغتيرال واالغتيرال 

ء القنابرل والمتفجرررات ، وتشركيل برردر العمرل المسررلح مرن كررل المضراد ، وإلقررا

صوب ولدى كل فريق ضد اآلخر، وباالختصار إشعال نار الحررب األهليرة فري 

العراق  حيث يقاتل الجميع الجميرع وحيرث يرتم استنرـزاف طاقرة الجمهرور فري 

النررـزيف األهلرري ، وينتهرري األمررر بوقرروف الجميررع علررأل أبررواب جرري جررارنر 

 ماية أو التدخل لتهدئة الموقف في الشارع .طالبين الح

 علأل عينل يا تاجر !                                       

 7991هث  هي حسابات رامسفيلد الثي خطط الحتالل العراق منرث عرام       

والثي ال ينوي ـ إثا استطاع ـ مغادرة العراق إلرأل األبرد ، اللهرم إال إثا نجرح ـ 

بحكم العراق عن طريق وكالء له   يوصرلون إلرأل أعتابره  في نهاية المطاف ـ

 نفط العراق وثمار  وهو جالس في مقعد  في البنتاجون . 

وقد تصادف أثناء تقليب مفتاح الفضائيات أن عثرت علرأل وجره معرروف      

هنا في فلسطين ، هو وجه مارتن إنديل األمريكي اليهودي الرثي كران سرفيرا 

أبيب . وكان يقول حرفيا ، ردا علأل سدال المثيع لره  للواليات المتحدة في تل

عن الوسريلة التري سرتتبعها أمريكرا فري مواجهرة الحالرة العراقيرة الراهنرة :   

ببساطة ، ليس هنال إال األسرلوب اإلمبريرالي القرديم   أسرلوب فررق تسرد   ن 

!!! ل ومع أن مارتن إنديل من رجال الحزب الديمقراطي وليس الجمهوري ، 

أمثالرره هررم خاصررة الخاصررة وعظررام الرقبررة فرري كررل عهررد . وعنرردما يررتكلم فرر ن 

 إنديل كالما فهو كالم العليمين ببواطن األمور . 

وهررا هرري جرائررد األمررس األحررد قررد نقلررت إلينررا النررثر المحررثورة عررن برردء        

حرررب االستنررـزاف المحلرري الترري أترراح األمريكيررون إشررعالها فرري العررراق . فقررد 

حي الزعفرانيرة فري بغرداد وادعروا أن الرثي قرام برثلل العمرل نسفوا جزءا من 

عناصر عراقية ، وثلل علأل الرغم من أن الجنرود األمرريكيين موجرودون فري 

المكان قبال . وبعد محاوالتهم ت ليب الشيعة علأل السرنة والسرنة علرأل الشريعة 



، وفشررل هررثا المسررعأل األثرريم حتررأل اآلن بفضررل نباهررة القررادة الرردينيين لرردى 

رفين ، نسرررمع عرررن عرررودة الصرررراع برررين الطالبررراني والبرزانررري . وتقرررول الطررر

التقارير إن الحرائق ما ترزال تشرتعل فري بغرداد حترأل اليروم . ومرا ترزال قروات 

االحتالل األمريكي ترعأل عمليات النهب والسرلب ، ومرا مرن تفسرير غيرر ثلرل 

ري لعدم توقف تلل العمليات حترأل اآلن . وقرد رعرت عمليرة االضرطهاد العنصر

. ولرريس مقبرروال منهررا  7942ضررد الفلسررطينيين المقيمررين ببغررداد منررث عررام 

 اإلدعاء بغير ثلل .

 درس كبير آخر : النهب والنهابون !                           

من المخازي التي أوجعت األنظار والقلوب غداة سقوط النظام في بغرداد       

فضرائيات ، وأظهررت رجراال مشاهد النهب والتخريب التي عرضتها شاشات ال

ونسرراء وأطفرراال مررن مختلررف األعمررار ، يقتحمررون المرافررق العامررة ويخرجررون 

منها حراملين أي شريء وكرل شريء : المكاترب والطراوالت والكراسري وألرواح 

الخشب والقرطاسية والفراش واألغطية والتلفزيونات والكمبيوترات وأجهرزة 

. وينقلون ثلل إلرأل سريارات تنتظررهم التكييف والثالجات ..الخ ..الخ ..الخ .. 

 أو يحملونه ويدورون به إلأل بيوتهم عبر شوارع مدينتهم . 

كانرررت هرررث  المشررراهد الوضررريعة المسرررتمرة المصرررحوبة برررالحرائق منرررث        

الهزيمة وسقوط العاصرمة حترأل اآلن صرفعات تتجردد فروق أم عرين كرل غيرور 

ول الصديق محمرد جرالل عنايرة الكاترب الفلسرطيني المقريم فري علأل أمته . ويق

الواليررات المتحرردة :  إن محطررات التلفررزة المسرريطر عليهررا مررن قبررل القرروى 

المديدة إلسرائيل .. تكرر عرض مشاهد رعراع بغرداد وهرم يقومرون بعمليرات 

السلب والنهب وحرق وتدمير المباني العامة وحتأل الخاصرة ، ف نهرا تريرد أن 

اكرة المشاهد األمريكي ب ن هرثا هرو حرال الشرعب العراقري وهرث  هري تحشو ث

 صورته .  

ال غرابة فيما تفعله أجهزة اإلعالم الصهيونية والمتصهينة في أمريكرا         

، ولم تعد هنال حاجة تقريبا للتعليق أو فضح نوايرا االحرتالل والعردوان . لكرن 

نين ضرد مرا يرراد بنرا فري هرث  المصيبة أننا نحن في مجتمعاتنا هنا لسنا محص

المنطقة المستهدفة والمنظور إليها علأل أنها في عرداد الفررائس. برل الحقيقرة 



أننا مدهلون للهزيمة ، ال بسبب تفوق األعرداء وحسرب ، برل بسربب قصرورنا 

الثاتي ومعاداتنا أنفسنا ن فالجاهل عدو نفسره ل . ومرا النهرب الرثي حردث فري 

مهررزوم كرران مرردهال للهزيمررة وإن خيانررة مرراهر بغررداد إال عالمررة تقررول إن ال

سفيان التكريتي والرثين معره كانرت تعبيررا وشركال متقردما معقردا عرن أنمروثج 

سررلول شررريحة الجهلررة األنررانيين المجرررمين الررثين اغتنمرروا فرصررة الفوضررأل 

العامررة فانقضرروا علررأل جسررم الرروطن أو المجتمررع أو الدولررة يقطعونرره ويرر كلون 

 ئق  منه ، ثم يشعلون الحرا

وأستثكر بالمناسبة مثاال وقع عندنا في قطاع غزة قبل شهرين تقريبرا ن       

فليس العراق وحد  الثي تتواجد فيه ظواهر أمراض المنطقرة ل . إث انسرحبت 

قوات االحرتالل مرن منطقرة صرغيرة كانرت قرد احتلتهرا فري الشرمال . وإثرر ثلرل 

عنها بنوع مرن فقردان  أحس بعض أفراد شريحة الجهلة األنانيين التي نتحدث

السلطة ن مدقت جدا ل ، ف ثا بهم يسارعون إلأل مداهمة مبنأل مديرية التربية 

والتعلررريم بمنطقرررة الشرررمال ، فينهبرررون محتوياتررره كاملرررة ، ويشررروهون غرفررره 

وجدرانرره الترري عنرري مرردير المديريررة األسررتاث اسررماعيل الجماصرري علررأل مررر 

التعس يثكرني أيضرا بمرا حردث  السنوات بجعلها أجمل ما تكون . وهثا المثال

فرري األيررام األولررأل مررن احررتالل القطرراع ، حررين حرردث فرررا  فرري  7991عررام 

السررلطة ، فرر ثا باألوبرراش يغتنمونرره للنهررب والسررلب ، فرري حررين كانررت جثررث 

 الشهداء ما زالت ملقاة في الشوارع ال تجد من يدفنها . 

 امل ! دمار أهلي ش                                          

وأستثكر ـ بالمناسبة ، والشيء بالشيء يثكر ـ واقعة الحظتها بنفسري         

قديما في أحد البالد العربية خالل شهر من شهور إحدى السرنوات . فقرد أقريم 

فررري أحرررد الميرررادين العامرررة كشرررل خشررربي للهررراتف العمرررومي يعمرررل بالطريقرررة 

أسبوع واحرد كران جهراز  المعروفة باستخدام قطع النقد المعدنية .وبعد حوالي

الهاتف قد تعطل ن ولم يتم إصالحه ل ، ثم تعاقبرت التخريبرات : وال نرتكلم هنرا 

عن الكتابة علأل الجدران وحسب بل عرن تقشرير طبقرة الفبرر التري تغلرف تلرل 

الجرردران ثررم عررن إحررداث خررروق فرري الجرردران ، وامترردت يررد التخريررب للجهرراز 

جرررى تحطرريم األرضررية الخشرربية  غيررر الصررالح فاسررتخرجت أمعرراء  . وأخيرررا

للكشل وصار الداخل إليه يجد أنه واقف علأل أسفلت الرصريف ! فكيرف حردث 



ثلل ؟ ومتأل ؟ ولماثا ؟ ومن الفاعل ؟ أسئلة ال سبيل إلرأل العثرور علرأل إجابرة 

 عليها !   

سيقول البعض : ال داعي لجلد أنفسنا ، فهنال في المجتمعات كلهرا فئرة        

لثين ال تكاد تبدو فرصة سرانحة حترأل ينقضروا علرأل المرال العرام من النهابين ا

والمرفق العام والممتلكات العامة نهبا وتخريبا . ومن األمثلة الصرارخة علرأل 

وجررود هررث  الشررريحة حتررأل فرري دولررة غنيررة كالواليررات المتحرردة األمريكيررة مررا 

ا حدث ثات مرة في نيويورل حين انقطعت الكهرباء برهة قصيرة جردا ، لعلهر

ثالث دقائق ، فسجلت دوائرر الشررطة إثرر ثلرل آالف الجررائم التري وقعرت فري 

 الظالم . 

ربمررا كانررت الجريمررة قديمررة قرردم اإلنسرران . ولكررن للجريمررة فرري كررل بلررد        

تفسررريرها وتحليلهرررا وفقرررا لطبيعرررة الحيررراة االجتماعيرررة والمكونرررات الثقافيرررة 

فرري ثلررل البلررد . فليبحررث والترراريخ السياسرري والوضررع االقتصررادي للمررواطنين 

األمريكيررون وليفكررروا فرري أسررباب وجررود شرررائح لصرروص النهررار ولصرروص 

الليررل عنرردهم . واألمررر المهررم أننررا فرري منطقتنررا العربيررة واإلسررالمية فرري أمررس 

الحاجة إلرأل فهرم الردوافع واألسرباب وراء سرلول النهرب والتردمير المصرحوب 

ضرد كرل مظهرر مرن مظراهر بعداء وغل ضرد السرلطة فري كرل بلرد مرن بلرداننا و

 السلطة . 

هررل نكررون مرررتجلين للرررأي إثا أشرررنا إلررأل الترراريخ الطويررل مررن القهررر         

 الثي  عانا  الناس قديما ثم حديثا في هث  المنطقة ؟ 

إن معالجة ثلل نفسريا وتربويرا تحتراج إلرأل بررام  ثات أمرد بعيرد . أمرا         

لية الردول واألحرزاب والجماعرات علأل المدى المنظور فالمسدولية هي مسدو

والحركرررات والهيئرررات الدينيرررة والمدنيرررة . وعليهرررا أن تتبنرررأل أولويرررة القيرررام 

ب نشطة موحردة ومكثفرة للتوعيرة والترشريد . ونفهرم برالطبع إن الشررط األول 

واألساسي لثلل كله هو الحكرم الصرالح الرثي يردع النراس يعبررون عرن رأيهرم 

لعامة . ولكرن هرثا الواجرب يظرل مطلوبرا مرن ويساهمون إيجابيا في الشدون ا

 فصائل ومدسسات الرأي والتنظيم حتأل لو لم تتوفر الحكومة الصالحة . 

 دور األحزاب والهيئات والتنظيمات                               



ومهما قيل في تقييم حكرم الحرزب فري العرراق فمرن الواضرح أن أحردا ال        

ثين أتيحرررت لهرررم إمكانيرررات الشررررعية والسرررلطة يسرررتطيع أن يعفررري أولئرررل الررر

واإلعالم طوال ربرع قررن مرن المسردولية عرن وجرود هرثا العردد مرن النهرابين 

 المخربين . 

وال مجال للتملص من المسدولية برالقول إن الشرعب العراقري برر  مرن        

الفئة التي ارتكبت أعمرال السرلب والنهرب ، أو أن تلرل الفئرة ال تمثرل إال عرددا 

ئيال من مجموع الشعب العراقري . فتلرل كلهرا أمرور معروفرة ومفهومرة وال ض

جرردال فيهرررا ، تمامرررا مثلمرررا أن فئرررة النهرررابين فررري فلسرررطين ال تمثرررل فلسرررطين 

وشبابها الفدائي . ونحرن نحمرل للعرراق والعرراقيين محبرة خاصرة ، فهرم أهرل 

ون هرم المروءة والشهامة ، وهرم المثقفرون الرثين قيرل فريهم إثا كران المصرري

الثين يدلفون الكتب واللبنانيون هم الثين يطبعونهرا فر ن العرراقيين هرم الرثين 

يقردونها ! ويبقأل مع ثلل السدال : هل وجود الفئة الجاهلرة األنانيرة النهابرة 

المنحطررة أمررر ال مفررر منرره ؟ محترروم   مررن طبيعررة األشررياء ؟ خالررد   إلررأل أبررد 

والرقرري بهررا وحسرربان تصرررفها  الرردهر ؟ أم أن باإلمكرران توعيتهررا وإفهامهررا

السافل مرحلة مدقتة سيتم تجاوزها ؟ وإثا كان وجودها أمرا ال مفر منره فمرا 

فائدة وجود األحرزاب ودعاتهرا وبرامجهرا الفكريرة والتربويرة التري تقروم علرأل 

فكرررة النهرروض بررالمجموع ؟ وإثا كرران باإلمكرران توعيررة تلررل الفئررة فرري قرراع 

فمرررن هرررو الرررثي عليررره االضرررطالع بهرررث  المجتمرررع وإفهامهرررا والرقررري بهرررا 

المسدولية ؟ ومن هو المسدول حين تطفو تلل الفئة علأل وجره المجتمرع فري 

 اللحظة نفسها التي تقع الكارثة وينغرس الخنجر عميقا في رقبة الوطن ؟ 

هررث  كلمررات موجهررة أوال إلررأل قيررادات التنظيمررات وإلررأل القررادة والرردعاة        

لرردور قيررادي ترروجيهي فرري منطقتنررا . فليسررت  وجميررع أولئررل الررثين يتصرردون

مهمرررة الحرررزب أو التنظررريم مقتصررررة علرررأل إيصرررال قياداتررره للحكرررم وحراسرررة 

كراسررريها والدعايرررة لهرررا ، ولكرررن المهمرررة هررري األخرررث بيرررد األمرررة مرررن عصرررر 

االنحطاط إلأل عصرر النهضرة الحقيقيرة التري تروفر قروة ومنعرة وتقردما وقردرة 

 علأل مواجهة خطط النهب الدولي . 

 

 



 

 

 



 


