
                                   

 

( ابو نزار(  صخر حبش 

في لقاء مع التلفزيون العراقي

8_12_1992 

بسم ا@ الرحمن الرحيم  :  اCذيع

 مساء الخير صخر ابو نزار:

 اCذيع:

   تحث العالم او اEدبيات السياسية والعا6ية الحديثة عن ما يسمى بالنظام العا6ي الجديد الذي تقوم به
 اJدارة اJميركية وعلى راسها الرئيس الذي سيستقيل او سيخرج من الحكم لسقوطه في اJنتخابات

 .سيطرد Jنه سقط في اJنتخابات : صخر ابو نزار مقاطعا

ما تأثير هذا النظام العا6ي الجديد على القضية الفلسطينية ؟ : اCذيع

 :صخر ابو نزار

وشعبي الى اهـلي  حديث  لي فـرصة اـل اتاح  الى التلفـزيون العـراقي ان  شكر  اتوجه باـل داية Jبد ان     ـب
واخواني في العراق ، الذين نعتز بأن نكون معهم خاصة ونحن نأتي في مناسبة عظيمة ، مناسبة ميiد
 (( )). .النهر الثالث ، نهر صدام ونقول ان ما يسمى بالنظام العا6ي الجديد هو حقيقة J يزال مشروعا Eن
الحديث عن نظام عا6ي وهنالك اختiف حتى في طبيعة الترجمة العربية ، الناس يقولوا انه J يجوز حتى
يه عارف عـل هو مـت ما  كن  عا6ي ، ـل وضع  عن  حدثوا  عا6ي ، ممـكن ان تـت ظام  ظام ، ـن مة ـن ستخدم كـل ان ـن
uنكليزية كما يشير بها اول ما بشر في هذا العصر ا6جرم بوش حJبالنسبة للكلمة التي وضعت باللغة ا

 )) (( تعني النظام العا6ي الجديد ، كلمة نظام هنا J تعنيNew world order )) (( وكلمةNew world order ((قال
systemمرية ، الEقات مع بعضها البعض ، وانما تحمل في طياتها مفهوم اiيعني مجموعة الع )) (( order(( 

وهناك شيء اسمه ، عند الحديث في النظام))print of order ((الذي يفهم اJمر ، يعني هناك شيء اسمه  
عن نقـطة النـظام  )) بمعنى اEمرية التي تخضع لها ، وقد شبه بعضpoint of order      (( يـتم الـحديث 

اسموه نه بوش قد  ظام الذي يـتحدث ـع اسيu ان هذا الـن  )) يعني ليحكم اوnew world order to order ((السـي
 . ليحتكم
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   اذا ، با6واصفات التي حاول بوش ان يخلق فيها النظام الذي كان يسعى لخلقه من اجل بسط هيمنته
uاساسيتي uا6طلقة على العالم ، يتحدث عنه بأعتباره يتوقف على ركيزت : 

كا: :اGولى ية ان امرـي يزة الثاـن عالم ، وليتـحقق هذا، تأتي الرـك كا ـيجب ان ـتكون اـلسيد ا6ـطلق لـل  ان امرـي
هذا ا6نطـلق ومن  شيء  هذا اـل فذ  عالم ، لتـن في اـل سكرية الوحـيدة واJولى  قوة الـع لديها اـل كون  جب ان ـت  .ـي
امامهم مـشكلة وكان  اسية ،  صادية والسـي سيناريوهات اJقـت ووضعت اـل سيناريوهات العـسكرية  وضعت اـل
uكبرى كيف يصلوا الى تحقيق هذا النظام العا6ي الجديد متطلبات وجود هذا النظام هو ان نظام القطب. 
لديه قوة عـسكرية عظـمى بمفـهوم ان  يزال  ما  سقط بتفـكك اJتـحاد الـسوفياتي ، ، اJتـحاد الـسوفياتي 
مجموعة من الصواريخ العابرة للقارات القادرة على تدمير أميركا وليس أميركا فقط بل والعالم ، ليس مرة
 .واحدة وانما ستة مرات ، والعالم ليس بحاجة Eكثر في مرة واحدة فاذا كل هذه الترسانة العسكرية التي
جعلت ا6ستوى اJقتصادي ل�تحاد السوفياتي الى الحضيض Jنها دخلت في سباق التسلح مع امريكا ،
 .واميركا ايضا اقتصاديا وصلت الى الحضيض Eنها اكثر دولة مدينة في العالم مجموع ديونها يزيد على

 اJJف بليون دوJر ديون على اميركا ، يعني كل مواطن اميركي عليه ديون تصل الى4  تريليون ، يعني4
ماد ـعلى30 عالم ، وـلكن ـكيف يعـيشون ؟ ، بالبلـطجة واستغiل اـلشعوب واJمم اJخرى باJعـت  الف دوJر لـل

 .القوة

ته اJيديولوـجية لـيست قوة، طبـيعة تركيـب قوة مـقابل اـل    اJـتحاد اـلسوفياتي لم ـيصمد ولم يـجيد استخدام اـل
ية جة ـظروفه اJقـتصادية وـظروفه اJجتماـع وجد نـفسه مـظطرا ان يـعيش نتـي ولذلك  عالم ،  تدمير اـل ية ـل عدواـن
وضرب اJتـحاد كبيرا لعبـته بتفكـيك  كان للـصهاينة دورا  هذه  وكل  والخـلل ونـشوء القومـيات والتفكـكات 
تدخل قــررت ان  الـسوفياتي لـصالح اميـركا ، خـرجت اميـركا لـكي تـعوض عـلى انهيـارها اJقتـصادي ، 
ركا هو الذي يدعم أريخ وجود امـي عر ان ـت اشرة، ـنحن ـن  .اـلحرب اJقـتصادية اـلحرب اJقـتصادية كانت ا6ـب
وجود الكيان الصهيوني وهو ضد القضية الفلسطينية ، ولكن دخل على الخط شيء جديد وهو ان ا6خطط
اJمـبريالي في النظام العا6ي الجديد يستدعي السيطرة ا6طـلقة على ركائز اـلحرب اJقتصادية الـقادمة،
التي تحـصل غات  ية اـل حول اتفاـق في الخiفات  بداياتها اJن  ونرى  بدأت ،  التي  عة  ية الراـب حرب العاـ6 اـل
بينهم ، ولكن هو فكر مباشرة وبتقريرنا انه جاء هذا التفكير بعد ان انتصر العراق ، انتصر العراق واعلن

 ، لم يتوقف انتصاره على اعادة البنية88_8_8  ، جاء هذا التزامن بأن العراق الذي انتصر في88_8_8 في
في دخوله  وهو  من ا6حـرمات،  ية  ية اJميرـك سبة ل�مبرياـل تبر بالـن ضية تـع في ـق دخل  ما  قط واـن ية ـف الداخـل
مجال النهضة العلمية ، النهضة التكنولوجية، مجال خلق التكنولوجية وليس نقلها، مجال بداية نهوض لعالم
قدم ماد عـلى الطـاقة التكنولوجـية والـت عبر اJعـت ستوى اEمة ،  لى ـم ية ـع صحوة قوـم هد ـل عـربي متحـضر يـم
الحضاري الذي كان يمثله العراق، استفاد خiل معركة القادسية الثانية الطويلة التي علمته ان اJعتماد
على الذات ، يقتضي منه ان يعتمد على الذات في التصنيع العسكري وفي كثير من القضايا ، هذا خلق
عند اJخوة في العراق هنا ما نسميه الثــورة الصناعية، هذه الثــورة الصناعية نقلت اJنسان من عالم قرن
العصر الحجري الى عصر الصاروخ وتطوير الصاروخ وعصر ا6ضادات وعصر ان هذه التكنولوجيا حتى
شكل كان ـي هذا  يل  عد قـل نه ـب حدث ـع نرى ونـت ما  ستقبi ـك دني ـم صنيع ا6 ها للـت لى اJستفادة مـن  .قادرة ـع

خطرا على امريكا.
ية فيثاـنيا: لدان العرـب لة من الـقتال حـفاظا ـعلى الـب  ان اـلعراق بـحكم الدور الذي لـعبه خiل سنوات طوـي

كان وية  الك عiقة ـق هذا ـجعل هـن راني  عدو اJـي من اـل هددة  كانت ـم والتي  فط  نابع الـن هي ـم التي  يج   .الخـل
قائد باره اـل عراق باعـت رأسها اـل فط وـعلى  لك الـن التي تمـت ية  الدول العرـب  uطة ـب كون متراـب ـيجب ان تـنشأ وـت
ها ما بيـن وجدت فـي لو  ية  الدول العرـب وعة  هذه مجـم فط  لك الـن سكرية ويمـت قوة الـع لك اـل الذي يمـت  .العـسكري 
ترابط يلتقي مع بقية اJمة العربية في كل مكان، يعيد ترتيب وضع اJمة العربية بحيث انها تشكل عمiق
كه ، العمiق الـعربي حاد اـلسوفياتي وتفـك سقوط اJـت عد  كان ـيجب ان تـنشأ ـب التي  قة  في العماـل ضروري 
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 ، ولكن في مؤتمر ايار كان هنالك بداية1990 كان جاهزا، لو كان اتفق عليه في مؤتمر بغداد في ايار عام
سيد كانت مطـروحة، وكـما طرحـها اـل التي  قة  هذه العمـل الى  حتى J يـصلوا  خـلق اJنـشطار بـu الـعرب 
الرـئيس صدام ـحسu في ـعمان، انه ـبوحدة اـلعرب ـتستطيع ـليس ـفقط ان ترى اضواء اـلقدس ، وـلكن ان

تصل الى القدس نفسها.
   هذا الحديث الذي جعل بوش يستعجل ا6ؤامرة ، ويعمل كل جهده لكي يضغط على العراق بأي طريق
ها ان يـحكم سيطرته قة، ـلكي ـيصل الى ا6داخل التي يـمكن فـي عراق بأي طرـي من اـلطرق ، ـلكي يــورط اـل

كن ان_ ية مـم يد، الخiفات العرـب كن ان يـف ربي مـم ربي ـع اشتباك ـع قديره ان  في ـت كان  يا،  فط كـل لى الـن ـع
تفيد، ولكن ا6ؤامرة كما شاهدناها تــورطت وشاركت فيها قوى اخرى،التي هي كانت J تدري انها فقط
تساهم في خلق النظام العا6ي الجديد على طريقة ما يريده بوش بحيث ان يصبحوا اJخريu ادوات في
ها نتـيجة هذه اـلحرب ، قدوا ان ا6ـكاسب التي يـمكن ان يـحصلوا علـي ما كانوا يعـت يده ـلضرب اخوانهم، واـن
ممكن ان تساعدهم هم بأن يكون لهم دور في النظام العا6ي الذي يخطط له بوش، وهم مسلمu بأنه سيد
في ـمحاوJته وحتى  ديد  عا6ي الـج ظام اـل ولم ـيسلم للـن عالم  سيد اـل هو  بوش  بأن  لم ـيسلم  عراق  عالم، واـل اـل
Jعادة اJتحاد السوفياتي الى توازنه يمكن أنه لم يستطيع ولذلك كانت أم ا6عارك تعتمد في قدرتها على
يادته اـلصلبة التي لم تتراجع عن اـلصمود والـتحدي ، تعـتمد اـساسا ـعلى اـلشعب الـعراقي الـبطل وـعلى ـق
رياليون كان حـقق اJمـب ركة، ـل في ـنصف ا6ـع قرار اJرادة بالـتصدي،  عن  لو تراجـعت  ها  قرار اJرادة، Jـن
سيطرتهم ا6طلقة على العراق، واحكموا يدهم على كل النفط، لكن اJرادة كانت ارادة القتال والحفاظ على
الذات والنظرة ا6ستقبلية للنهضة ا6ستقبلية التي كيف تحقق اJنتصار على العدو بمنعه من اي استثمار
سياسي نتيجة عدوانه، وما رايناه، وكيف صوت الشعب اJميركي بأسقاط بوش رغم كل ما يمكن ان يثار

حول ما حققه من انجازات، انها كانت خسائر له وJمريكا التي هي اكبر بلد مدينة في العالم.
   النظام العا6ي او مشروع النظام العا6ي الجديد، الذي سيشكل سيأخذ اشكال اخرى، في تقديرنا، لن
يكون هنالك نظام احادي القطبية،لقد انتهى ذلك، لقد قضت عليه ارادة وصمود الشعب العراقي وبدايات
التحرك في العالم الذي J يريد ان يسلم Jمريكا، Jنه كان وهو يضرب الشعب العراقي وهو يقصف في
انه اذا اردات ابان،  قول للـي ريد ان ـي كان ـي ضبط، Eنه  روشيما ، باـل في هـي وكأنه يـقصف  كان  العامـرية ، 
بتروJ في ا6ستقبل، فانا الذي اتيك به، J تستطيع ان تأتي به من العراق وJ من الخليج، انا الذي اتيك
سبة وكذلك بالـن اريده  الذي  سعر  زمان وا6ـكان واـل في اـل عه  الذي ابـي وانا  بترول،  أنا ا6ـسيطر عـلى اـل به، 

 Jوروبا.

اCذيع:
   لو سمحت لي هنا بمداخلة بسيطة، يعني هذا الكiم يشبه، انه عندما ضربوا هيروشيما، كانت رسالة

 تحذير ل�تحاد السوفياتي.

صخر ابو نزار متابعا:
 آب، كان الهدف هو تحقيق النصر على اليابان ،6    بالظبط، يعني حقيقة هيروشيما عندما ضربت في

 .حسنا، النصر تحقق واليابان استسلمت، فلما ضربوا قنبلة نيكازاكي اذا بعد ثiثة ايام يقولوا اJميركان
مباشرة ان هذا كان موجه لكي يمنع السوفيات من التمدد في اوروبا، يمنع السوفيات من استثمار النصر
عوا اـلسوفيات ان الذي حـققوه ضد ا6Eان ، يـمنع اـلسوفيات من يـكونوا ـقطب اـساسي، وفعi سيطروا ومـن
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قوة اJـتـحاد اـلـسوفياتي وا6نـظـومة جذر هـشـاشة  اهدافهم، وـعـلى ـفـكرة ـهـنا ـيـوجد  الى تحـقـيق  ـيـصلوا 
سوفياتية، يدة اـل وصلت العـق سوفياتية وـليس ـحيث  الدبابات اـل وصلت  كانت ـحيث  حدودها  اJشتراكية ، ان 
الذي دى  قة با6 iله ع كان  في حيـنه،  اشتراكية  ما تـشكل بحـكم اJتـحاد الـسوفياتي أو منظـومة  يعـني 
يا او فرنسا، وهي تساهل اJمريكان به، أي هذه هي اـلحدود ، واJ كان ممكن ان ـتكون الـيونان او ايطاـل
ضربة هو ـيـحاول ان يـحـقق انـتـصاره ،  الرد اJن  هذا  كان  لذلك  شيوعية ـقـوية ،  احزاب   .كانت ـبـها 
اجهاضية، في الحرب الرابعة التجارية ضد العمiقيu اJقتصاديu في العالم، أوروبا وعلى راسها ا6انيا

 .حقيقة ، ثم اليابان

 :اCذيع

   ما دمنا نتحدث عن ام ا6عارك وعن دورها ، هناك الكثير من اJدعاءات ان الكيان الصهيوني ، ونحن
، كانت على الحياد في هذه الحرب، أو على اJقل)  (نسميه هنا الكيان الصهيوني أي اسرائيل دولة العدو

لم تشارك مشاركة فعلية في الحرب؟.

 صخر ابو نزار:

   يـعني هو انا بـتقديري اذا سمحت لي تأـجيل اـلسؤال، Jنه سؤال ـمهم، حتى Jنـقطع التسـلسل ، مادام
هذا الشكل تحدثنا عنه الذي هو نظام بوش لم يمشي ، التوجه هو ما هو الشيء الذي ممكن ان يمشي
في ـعهد ـبعد سقوط بوش، ـعهد كليـنتون ، وهذا ـمهم بـتقديري ان يفـهموا اJخوة في اـلعراق ، ان كليـنتون
صحيح هو رئيس اميركي ، وصحيح هنالك استراتيجيات اساسية يجب ان تظل متبعة، صحيح انه ليس
وسيطرة أمريـكا ، ولـكن في مـوقف مـعادي يـريد هيمـنة  وهم جميـعا  صديق،  انه  كثيرا، بمعـنى  احـسن 
اJسلوب والبرنامج الذي يطرحه كل واحد فيهم يعطيك طبيعة كيف تتعامل معه بحيث انك تقلل الخسائر
وتزيد اJرباح ، حقيقة هذا النظام نجح في اJنتخابات وصوت له الشعب اJمريكي ، انتخب كلينتون على

شكلة ال حل ـم وظائف،  قص اـل شكلة ـن حل ـم صادية،  شكلة اJقـت حل اـ6  )) الذي هو العجزdeficit (( اساس 
الكبير في ا6وازنة والديون الخارجية ، حل مشكلة الضمان الصحة، هذه مشاكل عايشها اJمريكان يوما

 (( .بيوم ، ولذلك لم تكن تعنيهم ام ا6عارك مطلقا وماذا حدث بها ، وماذا فعل شواروكوف، وماذا اصدروا))
من الكتب ، كان يعنيهم انهم يريدون ان يحققوا معيشتهم الذاتية ، هذا يقتضي ان يتعاونوا مع اJخرين
حتى يـحلوا ـمشاكلهم، اJـخرين الذين يمـلكون ا6ال ولم ـيصرفوا اموالهم بأـتجاه الـتسلح ، الذي هم ا6اـنيا
ابان وهم قوتu اقـتصاديتu، لذلك ا6ـتوقع ا�ن هو ان ـيكون اـلتوجه بأـتجاه ـنظام عا6ي ـجديد ، مـتعدد والـي
سيطرته ، الـقطب تزال   J انه يز بـحكم  وهو متـم كي  هي الـقطب اJمرـي به ،  واضحة  اJـقطاب اJسـاسية اـل
J ،مع بـعضهم بـعضا ية  وحدة اJوروـب اسيفيكية، والـقطب اJوروبي واـل وعة الـب في ا6جـم حوله  وما  اباني  الـي
كن بآخر ، ـل شكل أو  شلها ـب تت ـف قد أثـب شيوعية  كن اـل صحيح يـم أنه  جدا،  واضح  وهذا  ية،  ستثني امكاـن ـن
حاد في اJـت ناس  حزب وانتخـبوهم اـل واصبحوا  اسمهم  يا غـيروا  في ليتواـن بت فـشلها  لم تـث  ..اJشتراكية 
ناء روسيا ـعلى اساس اـنها دولة اشتراكية، اـلسوفياتي ، غدا ـيسقط يلـتسu وينتـخبوا ناس جدد يـعيدوا ـب
شعب حولت اـل قد  حل  اشتراكي مـن عالم  قت عـلى  رأسمالية ا6ـستــوردة، عـندما طـب هم ان اـل بت ـل قد ـث Eنه 
السوفياتي ، شعب روسيا الذي كان عنده كبرياء وعظمة وأنفة ، حولته الى شعب متسول ينتظر الصدقات

 مثل شعب الصومال، وهذا الشيء الذي J يمكن ان يستمر، والصu كذلك.

انه مة العربـية ،  Jوقـضية ا ،iوهذا يـساعدنا كقـضية فلـسطينية مـستقب    اذا هـناك تعـددية ل�قـطاب ، 
بعودتنا الى ابتكار طريق جديدة ، تحاول ان تقلل من التناقضات في ا6جتمع العربي ، تحاول ان تجمع
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بشكل أو باخر قوة اEمة العرـبية ، بشكل او بآخر بـحيث ان ـتظل ـكرامة الذي انتصر وـكرامة الذي صمد
في الـقرن حتى نـستطيع ان نتعمـلق  هذه العملـية  الذي يـشكل طليـعة  هو  له ارادة ،  كان  الذي  وكـرامة 

 .القادم اما فيما يتعلق بسؤالك القادم حول ام ا6عارك، فاذا ممكن ان تعيده حتى اجيب عليه.

اCذيع:
 .   هناك حديث عن اسرائيل او الكيان الصهيوني ، لم يكن له دورا عسكريا في ام ا6عارك هل تعتقدون
الدعم اللوـجستي اشرة، واJ اقـتصر ـعلى  هم ـمساهمة ـعسكرية مـب هل كانت ـل ـبصحة هذا الكiم ؟، يـعني 

والخ ؟

 صخر ابو نزار:

يان اسم الـك ربط  عدم  ني ، ـف عدوان ثiثـي كان اـل انه اذا  قديري  انا بـت اصيل،  وحتى J ـنخوض بتـف قد     أعـت
الصهيوني كطرف من الثiثu ، ممكن ان تجعله اربعJ ،uنه لوحدهم في ا6وقف اJعiمي الحيادي، كانوا
يشكلوا اهم من عشرة، من الذين كانوا قد دخلوا ، Jنه هذا الشكل من عدم دخولهم هو الذي مكن بوش،
نا ان كن ممـك لم ـي الذي  ربي ،  طاء الـع جد الـغ بأنه ـي قي ،  شرخ الحقـي حدث اـل شرخ ، ان ـي حدث اـل من ان ـي
ية ، عدو اـلصهيوني في اـ6شاركة في العمـل ـيستطيع ـتحت اي ظرف من اـلظروف ، نتـيجة اـقحام مـباشر لـل

 لكن هذا J ينفي ابدا ان مشاركة العدو الصهيوني كانت موجودة في كل مكان وبتقديرنا انه حتى..

اCذيع مقاطعا:
وقد قال بوش انه كان مكسبا لنا، ان هؤJء العرب يعطونا غطاء لنا.

 :اKخ صخر ابو نزار

هو J يحتاج شيئا، J يحتاج اسرائيل.

اCذيع متابعا:
   ـهناك اـخبار ـتسربت وـنشرت في اـلصحف ـهنا. بأنه ـهناك حتى اسراب طائرات اسرائيلية دـخلت الى

السعودية، تحت غطاء أمريكي والرئيس ابو عمار هنا في بغداد قال..

صخر ابو نزار:
في ديمونا ايضا كان هناك موقع..
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اCذيع متابعا:
   وفي صحراء النقب ايضا ، كان هناك قاعدة Jطiق صواريخ الكروز علينا وايضا ضرب اJيام اJخيرة

 كان قاسيا، كان قاسيا بشكل مروع.

صخر ابو نزار:
   ولكن اكيد ا6صدر ليس اسرائيل، Jنه حقيقة لم يكن هذا الحشد، الذي احضر نصف مليون جندي على
 . .البلد بحاجة Jسرائيل كلها وهو لم يكن بحاجة لها وسأعطيك ا6علومة التي عندي انه حقيقة كان هناك ،
خاصة انه كان هناك نوع لiستهiك ا6حلي على مستوى القيادات العسكرية، انه الذي يجعلهم يضربون،
وماهوك ناطق ، وبـعضهم في الـبحر اJـحمر ، ـت ية وبـعضهم في ـبعض اـ6 بـعضهم ذهب الى الـجزيرة العرـب
صواريخ يس  سنا نـضرب فـقط ، وـل انه نـحن ـل حتى يـشعروا  هذه القـصة،  في  شاركوا  وهذه القـضايا ، 
الحسu تسقط علينا نحن ساكتu، بل نحن نرد، ولكن ردنا كذلك. يعني كان هناك هذا الشيء، ولكن ليس

 .الشيء اJساسي

اCذيع:
 نحن كنا نتحدث عن هذه القضية، قضية انه قادة اسرائيل؟

صخر ابو نزار:
كبير، وبالـنسبة للـحشد الثiثـيني الذي كان ـمعه، كثير من اـلناس شاركوا    بالـنسبة للـحشد اJمرـيكي اـل
قد ـحضرت ها  ركة، Eـن في ا6ـع ها أي دور  كن ـل ولم ـي وصلت  ها  يل اـن ناك ـجيوش ـق يه. ـه هم دور ـف كن ـل ولم ـي
تبروا انطiقا من موقفهم انه قد اـعتدى، لد الذي يـع قال ان ما تم هو ـحشد اـممي ضد الـب للـغطاء وـلكي ـي

.Jولذلك كانت عملية التحييد ا6ظهري للكيان الصهيوني، كانت تخدم عملية الحشد، هذا او 

داخل ـقـيادة الـكـيان ضغط  كان ـهـناك  انه حقـيـقة  لدينا  وصلت  التي   :   اـلـشيء اـلـثاني ان ا6عـلـومات 
ومات نا ان ـنشارك بأنـفسنا، وـتسربت ـبعض ا6عـل انه علـي قدوا  كانوا يعـت الذين   uلى الـعسكري اـلصهيوني ـع
مؤخرا الى تدين اJدارة اJمريكية بأنها لم تكن تريد ان تضرب قواعد الصواريخ، صواريخ الحسu التي
نا ترك ـل لو  انه  بالعراق، ويقـولوا  من ا6نطـقة الغربـيى  صهيونية وبـدقة،  هداف اـل Jكانت تنطـلق لتـصيب ا
اJمريكان، وهكذا يقول بعض ا6تبجحu العسكريu اJسرائيليu، يقولوا لو تركنا لنا ، كنا في ستة ايام
انهينا كل هذه القضية ، وهم بقيوا اربعu يوم ولم يفعلوا شيئا، هذه حقيقة هم يحكوا فيها، وتدل على انه
ية التي وايا اJمبرياـل لم يـعطوا الـفرصة ـلكي يدخلوا ا6ـعركة الـعسكرية ـبشكل مـباشر يـفضح ـليس ـفقط الـن
في شاركوا   ،uروبة وبـعضهم ـمسلم ستار ـع عرب وـتحت  من اـل الذين  كل  وضيح،  الى ـت في حـاجة  لـيست 
هو كان  ربي واJسiمي،  قومي الـع هوض اـل ضح الركـيزة اJسـاسية للـن شكل يـف لد عـربي مـسلم ـب ضرب ـب
اJساسي لكن بتقديرنا ومع ذلك في لحظات ردة الفعل Jسكات بعض الضباط العسكريu ، كان يسمح
عد ان صواريخ، خـاصة ـب قت  ونا انطـل ومن منطـقة ديـم قب،  من منطـقة جـنوب الـن ناطق ،  في ـبعض اـ6 هم  ـل
اصابت صواريخ الحسu تلك ا6نطقة، اصبح هناك رد منها، وبعضهم شارك وبعضهم ذهب الى السعودية
، وشواززكوف كان ـيقول انه كان ـعندنا ـجيوش اسرائيلية. اذا اردنا ان نـحصي اـلصهاينة اـ6وجودين في

 .جيش العدوان او جيش حفر الباطن ، فهم كثيرين جدا، وهم كلهم جيش صهيوني با6فهوم العدواني
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اCذيع:
هذا  ،u وضع مـع لترتيب  عراق  ية واـل حوار ـبu اJدارة اJمريـك ناك  كان ـه عارك،  في ام اـ6 الدخول  بل     ـق
هذا عن  هل ـلـكم ان ـتـحدثونا  عن ـمـواقف الـقـضية الفـلـسطينية،  كان ـيـستهدف اـبـعاد اـلـعراق  اـلـوضع 

ا6وضوع ؟

صخر ابو نزار:
بل واضحا، ـق عراق  ها انـتصار اـل التي ظـهر فـي فترة،  لك اـل في ـت بل،  هو ـق اضة،88_8_8     داية اJنتـف مع ـب  ، 

 .حصل هنالك تحرك لدعم اJنتفاضة في العالم وحصل تغير في مناخ الجو اJعiمي في امريكا نفسها
(( من داخل الحزب الديمقراطي الذي لم يكن في الحكم، الذي ينظر تجاه ما يسمى دولة اسرائيل ينظر((

(( امام(( بدو  كانت ـت ندما  هو ـع تالي  قة، وباـل وفي ا6نـط عالم،  في اـل واحدة  ية  مة ـحضارية ديمقراـط ها كقـي ـل
uطفال، اطفال الحجارة، ابطال فلسطJحق اiح والدبابات وهي تiبالس uالعالم صــورة الجنود ا6دجج
كل حاولوا ـب لذلك  شعة،  صــورة ـب الى  صهيوني  يان اـل حول الـك صــورة ـت هذه اـل كانت  لة ،  في اJرض ا6حـت
جهدهم ان يضربوا اJنتفاضة، طبعا عنده مسائل كثيرة، لكن مع اول ايام اJنتفاضة التي يصادف اليوم
عام اـلسادس ، هذا ـقبل ـخمس سنوات، في ـتلك ا6رـحلة كان قد نا اـل هاء عاـمها اـلخامس ودخوـل نا انـت دخوـل
صدر القرار من الرئيس صدام حسu ، يعتبر ان كل شهداء اJنتفاضة شهداء العراق ويتبنى اJنتفاضة،

.Jهذه واحدة، بداية للمشاركة الفعلية في القضية القومية ا6صيرية بالنسبة ل�مة العربية كلها، هذا او
   ثانيا.. بعد ان تطور هذا بدأ تحرك شولتز في ذلك الحu يحاول ان يجد حلول، وصدرت تصريحات من
 .حسني ـمبارك وـغيره بوقف اJنتفاضة ستة اشهر ويمكن ان ـنجد حi، ولكن ـكنا ـنعرف ان اJنتـفاضة لو
توقفت ليس سهi ان تعيدها الى طبيعتها ، ولذلك كنا عارفu انها يجب ان تستمر موجة اثر موجة ، تقوم
قادرا ـعـلى حتى ـيـكون  بطبيعـتـها للـتـحرك، تـعـلو وتنـخـفض ـبـما يقـتـضي ـمـصلحة اـلـشعب الفـلـسطيني 
حزب من اـل كان ، وخiصتهم  صهاينة، اJمرـي مع اـل في ظـله اجـت الذي  جو  هذا اـل ما ،  ها داـئ اJستمرار فـي
الجمهوري او من الحزب الديمقراطي ، وبدؤا كيف يفكروا في حل هذه ا6شكلة ، افرض ان الذي نجح هو
دوكاكيس كحزب ديمقراطي، سيكون موقفه من خiل موقفه الديمقراطي ضد هذا التعسف الواضح جدا

 .من الجندي الصهيوني ضد الطفل الفلسطيني

سيأخذ ـموقف ـفحتى يرـبطوا اJدارة الـجديدة ان جاءت ـعلى شكل اـلحزب الديمقراطي او اJدارة    فاذاً 
دراسية، وعة  وضعوا مجـم غان ، ـف هد رـي في ـع غان ،  يس رـي نه ـل هوري ولـك يس جـم ستأتي برـئ التي  البحـرية 

)) (( او البناء من اجل السiم))Building for peace ((شكلوا مجموعة دراسية وضعت كتاب خطير جدا اسمه
هذا الكتاب وضعوا فيه استراتيجية امريكا في الشرق اJوسط ويقولوا انه نحن الحزبu اي الجمهوري((

، يجب ان نتبنى موقفا واحدا اتجاه حل مشكلة الشرق اJوسط بحيث تكون نظرة واحدة)) والديمقراطي 
شرق سألة اـل وحل ـم يان اـلصهيوني  وضوع الـك لق بـم ما يتـع تة فـي خب، اي ثاـب يس ا6نـت عن الرـئ ظر  ـبغض الـن
هذا ا6ـوضوع يلتـقوا عليـها، خـاصة وان في  في الـعالم، لـكن  اخرى  في مـناطق  وسط، ليـست ثابـتة  Jا
من كان ،  صهاينة اJمرـي من اJستراتيجيني اـل هم  رير  لى التـق اشرفت ـع التي  وعة  اJشراف وادارة ا6جـم
ابرزهم لــورانس ايغلبرغر الذي هو اJن وزير الخارجية ، ومن ا6شاركu من الحزب الجمهوري كان ايضا
دينيس روس ، الذي هو اJن مسؤول الدراسات ، وهناك ريتشارد هس الذي هو ايضا بالخارجية، وآرون
ديفيد ميلر الذي هو ايضا، وهم الجماعة انفسهم الذين يقودون السياسة الخارجية اJن طبقا للتقرير الذي

 .كتبوه هم

هذا ارسي ،  سمونه الـف وهم ـي ربي،  يج الـع مع الخـل امل  لق بالتـع به يتـع ير  رير، الـفصل اJـخ هذا التـق في     
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من ا6عـركة سيخرج  من ا6عـركة او  خرج  الدول الخليجـية والـعراق، ويـقول ان الـعراق  هو  اJساس فـيه 
جب ان نعـمل الى توجـهات قومـية، ـي حول  حتى J تـت عراق،  في اـل كن التوجـهات  صر، وـل انه سينـت وواضح 
ما يج اJخرى، فـي ثل دول الخـل له ـم قي ، مـث صديق حقـي كون  تؤهله Jن ـي التي  من اـلشروط  سلة  زامه بسـل Eـل

 يتعلق بنقاط اساسية:

:Kمة العربية، هذا واحد.اوJمنها العمل على اعادة مصر الى حظيرة ا 
 الضغط على الفلسطينيu للتوجه بالتنازل تجاه الخطة التي كان قد طرحها بيكر في ذلك الحu،ثانيا:

في اصبحوا  عد ان  قوا ـب اتوا ليطـب ندما  التي ـع حول الـتصالحية،  نازل  كن الـت كر ـموجود وـل لم ـيكن بـي يـعني 
الحكم، فعندما طرح هذا ا6وضوع طرحوا نقطة ثالثة اساسية التي هي العمل علة صيانة ا6وقع اJمريكي
ية وفي او ا6واـفقة ـعلى صيانة اـ6وقع اJمرـيكي او ا6واـفقة ـعلى صيانة اـ6وقع اJمرـيكي في ا6نـطقة العرـب

الخليج خاصة اJساطيل ا6وجودة وموضوع النفط وسعر النفط والخ..
 واخطر ما في هذا ا6وضوع ، هو ان يقلل وهذا كان مطلب من العراق

وفي ذلك،  في  بت  ية وا6عـادية Jسرائيل ، ويـث مة العرـب Jجاه ا من اللهـجة القومـية ا6تحمـسة ـت    ان يقـلل 
زية  )) يعني حتى في مناهجهم ا6درسية، يعني يتربى، في البداية نحنevevn in their text books ((اJنكلـي

نقول هنا الكيان الصهيوني يجب ان نقول بعد ذلك...
   العراق كقوة موجود، مطلوب منه اوJ ان هذه القوة لم تعد Eزمة ، يجب ان يخفض منها حتى J يخيف
ـغيره، وقد وضعوا مجـموعة شروط اخرى، وهي مـعروفة بالـنسبة ل�خوان العراقـيu، وـلكن من اـخطر هذه
قائم ـبـu اـلـعراق في اـلـنص ـيـجب ان ـيـكون  من الـتـعاون او الـتـفاهم اـلـضمني  شيء  انه  هو  اـلـشروط 

(( والسعودية واسرائيل.. اسرائيل الكيان الصهيوني ، وان هذا هو الذي ، Eن العراق يريد اعادة البناء((
بترول ـيصدر عبر ناقiت، ـيصبح ـيصدر بترول وبدل ان ـيكون اـل الخ ، ـفهو بـحاجة لبيع كـميات اكبر من اـل
عبر اJنابيب ، وهذه اJنابيب مصباتها حيث تهيمن اسرائيل، وما دام على خiف مع اسرائيل فمن ا6مكن
ان تعطل ا6صبات، فبالتفاهم الضمني مع اسرائيل يخبق هذا التطبيع الذي كان موجود، وهذا ما رفضته

 .القيادة العراقية وما يرفضه الشعب العراقي

   من هنا بدأت البداية ، بدأت البداية التي كانت فعi اخذت طريقها بعد الجزء الذي تكلمنا عنه، والذي
هي رأيي  والذي ـب عارك،  في ام اـ6 وكان الـتصدي العظـيم  عا6ي الجـديد،  ظامه اـل في ـن كر  به يـف بوش  بدأ 

السبب الرئيسي الذي اسقط بوش واسقط مشروعه للنظام العا6ي الجديد.

اCذيع:
في ام ا6ــعارك، واJنتفــاضة صمود الــعراق     وهــناك حالــتان مــشرقتان بالنــسبة للــوضع العــربي ، 

الفلسطينية، انتفاضة اJهل في فلسطu.. ما الذي اضافته ام ا6عارك Jنتفاضة فلسطu ؟

صخر ابو نزار:
يوم، ان لم ـيكن ـمثل فقليJ ،iن عاطفته    Jشك ان ام اـ6عارك، عاش اJـنسان الفـلسطيني احداثها يوم ـب
كانت مشدودة وكان في اطار حصار مثل الذي في العراق او اكثر، الحاصل هو انهم قالوا وعبروا ان ام
شرفات لى اـل صوا ـع وكانوا يرـق ركة اJرادة،  هذه مـع ها  ذلك، Eـن يروا  وكانوا  رنا،  ركة تحرـي هذه مـع عارك  اـ6
مرة ذلك وEول  يروا  مرة  كانت تنطـلق وJول  التي   uصواريخ الحـس صواريخ العربـية..  ويهلـلوا ويغـنوا لـل
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 ((يصبح اJسرائيليu يفكرون في خلق صداقات مع فلسطينيE uنه ممكن هذه الحرب ان تجيب اجلهم))
واصبحوا يفكرون بمستقبلهم وكيف سيصبح ؟، وكانو خائفu رغم انهم غير مشتركu، وثبت لهم ان هذه

 ((الصواريخ التي سميت صواريخ ال باترويت ا6ضادة للصواريخ لم تسقط صاروخا واحدا من صواريخ))
الحسu، ولم تصب اي منها بضرر ، الصاروخ الوحيد الذي اصيب ، اصيب على مقربة من اJرض فنزل

 الصاروخ كصاروخ مزدوج ، واصبح صاروخ الباتريوت وصاروخ الحسu معا ضد ا6وقع.

صاروخ هو  بل  صواريخ،  صاروخ ـمضاد لـل يس  اصi ـل باتريوت  صاروخ اـل لى ان  يدل ـع هذا  تالي     وباـل
مضاد للطائرات، ولذلك فكرة استخدامها فكرة نفسية وليست عسكرية، ومن هنا شعبنا كان مرتبط وبقي
متحمس، ويمكن ان تكون طبيعة النتيجة اJولية التي عاشها شعبنا بعد ام ا6عارك، J يشعر بنفس النشوة
J وهو قة انه كان وJن طبيعته ـكشعب مـتصدي وـعنده ارادة، كان ـخارجـاً  اها ، ـلكن الحقـي التي كان يتمـن
 .يزال يعتقد ان موقفه الصحيح هو ان يكون مع العراق، Eنه كان العراق معه ، فهو من معه والعراق معه
وJ يزال معه وهو ينظر للعراق تجاه هذا ا6وقف ، وبالعكس يمكن انه Jيزال ضمائر الناس داخل اJرض
ا6حتلة يشعرون ان اJنتفاضة ستطول وان ما يسمى بمسيرة السiم هذه ستطول، ولن يخرج منها شيء
فرض الذي ـيسعى اJن ـل عدو  بل شروط اـل استراتيجي يـحقق فرض شروطنا ، وـليس تـق بدون ـخلق توازن 
عا6ي الـجديد، يـعني ـعصر اـلشرق أوسط الـجديد هو نة الـعصر اـلصهيوني في اطار ـعصر الـنظام اـل هيـم
عصر صهيوني ، والعصر العا6ي الجديد هو عصر امريكي ، بسقوط بوش نحن بقدرتنا ان نمنع العصر

الصهيوني ويجب ان نضع السدود التي تمنع ذلك لكي نحقق النهوض.
   يشعر كل انسان في فلسطu انه في اللحظة التي تتكاتف فيها كل الجهود لرفع الحصار عن العراق،
انه من اول برميل بترول عراقي سيباع، يخرج الى الخارج ويباع في السوق، يشعر الفلسطيني انه ليس
موارد منـظـمة التـحـرير او اـلـشعب الفـلـسطيني، واـلـشعب سنجمد  احد ـيـستطيع ان ـيـقول ، اـنـنا  ـهـناك 
تاج باع، واـلشعب الفـلسطيني J يـح راقي ـي بترول ـع يل  كل برـم من  سنتـاً  أخذ  لن ـيجوع Eنه ـي الفـلسطيني 
اكثر من ذلك ، وهو يحتاج طبعا هذا ا6وقف العظيم من الشعب العراقي ومن قيادته التي هي اوJ وقبل

 . كل شيء

 اCذيع:

ًiشكراً جزي

صخر ابو نزار:
 .حياك ا�
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