
( ابونزار( أجوبة ا.خ صخر حبش 
( مدير مكتب ا.هرام(  على أسئلة ا.خ محمد مصطفى 

العراق؟ على ا.مريكية الحرب في إسرائيل دور هو ما اعتقادك في: 1س
ـية اـلـصهيونية ـعـلى اـلـعراق ترـتـكز ـبـشقيها ا(قـتـصادي:1ج ـية اAمريـكـية البريطاـن اـلـحرب العدواـن

والYهوتي على مصلحة إسرائيل. فمن الناحية ا(قتصادية تتركز مصالح آل بوش النفطية وشركائهم في
ية اـ[خزون النـفطي الـعراقي الذي ـيشكل, ونداليزا رايس ـعلى أهـم البيت اAـبيض، ـتشيني، وراـمسفيلد وـك

عام عد ان سيطرت حرب بوش اAب  عالم ـب غوار في1991 اـلرصيد ا(ستراتيجي اAهم في اـل  ـعلى ـحقل اـل
ية ـتضمن في ا[نطـقة العرـب لى الطـاقة النفطـية  قة ـع سيطرة ا[طـل هذه اـل شكل مطـلق.  كويت ـب سعودية واـل اـل
بدون أي ديد  عا[ي الـج ظام اـل نوان الـن أسره ـتحت ـع عالم ـب لى اـل نة ـع فرض الهيـم لى  قة ـع قدرته ا[طـل بوش  ـل

تو في مـجلس اAمن الذي يدفن اrن في, ها وضع حد لدول الفـي بار Aي من اAـقطاب اAخرى، ـبما فـي اعـت
ما ـترعى إعادة انـتخاب باك، ـك رعاه ا(ـي هو ا[ـخطط اxسرائيلي اـلصهيوني الذي ـت رمال اـلصحراء. وهذا 

نة اxسرائيلية بـحيث ـتصبح, قع ـتحت الهيـم أوسطي ـجديد ـي شرق  ظام  قادم ـلفرض ـن ركي اـل الرـئيس ا(مـي
عام العـربي دون ان تـضطر أميـركا في اـل رؤساء  ستع~ الحـكام واـل التي  هي  يس أميـركا،  إسرائيل، وـل
واحة هي  إسرائيل  ساس ـتـحت ـعـنوان ان  Aهذا ا ولى ـعـلى  Aرسمت الـخـطة ا حرب. ـلـقد  ـلـخوض أي 
أساس ديمـقـراطي يـلـغي الدكتاـتـورية خرائط ـجـديدة ـعـلى  فرض  من  بد  في ا[نـطـقة، و(  الديمقراـطـية 
الثيوقراطية التي تراها أميركا في السعودية وغياب الديمقراطية حتى في اقرب الدول الصديقة لها الى

 جانب إيران وسوريا.. الخ.

ية سته ا(نجليكاـن تأثيرات كنـي من خYل  بوش  يس  ها الرـئ التي يعتنـق ية  سبة للناحـية الYهوـت اما بالـن
التي تؤمن بان عودة اليهود وسيطرتهم ا[طلقة على فلسط~ والقدس وإعادة بناء الهيكل ا[زعوم هو احد
ا[تطلبات الضرورية لعودة ا[سيح. وان هذه العودة لن تتم ا( بعد نشوب حرب ا(بادة العا[ية في معركة

( يا يـلعب دورا مرـكزيا في صياغة السـياسة ا(ميركية( هيرـمجدون ـحيث رؤيا يوـحنا التي تشكل ـبعدا ديـن
في منطقة الشرق ا(وسط. فاxدارة اrن سواء في البيت اAبيض او البنتاجون مسكونة بالنبؤات التــوراتية

( التي( ية  يد اxلـه اـل سه  تبر نـف بوش ا(بن يـع ية. وان  مة إلـه يذها مـه تبرون تنـف التي يـع فة  ية ا[زـي وا(نجليكاـن
أرسلها ا� في هذا الزمان لتحقيق نبؤات الزور على ارض الواقع. وفي مقدمة ذلك التعجيل بعودة السيد

ا[سيح الثانية التي (بد ان تسبقها ا[قدمات التالية:
( يل( من الـن عن ـموضعه  لم  ها الـك حرف فـي التي  تــوراة  في اـل ها  إسرائيل ا[ـنصوص علـي دولة  امة  إـق

حاكم عراق وتعـي~  لى احتYل اـل التركيز ـع ضرورة  يب~  اما  وهذا  ها.  عالم فـي هود اـل فرات. وتـجمع ـي الى اـل
عام سط~  لى فـل سامي ـع ندوب  كان أول ـم ما  صهيوني ـك وسيكون  ركي  دعو هـربرت1917 عـسكري امـي  ا[

صموئيل.
" التي يتبعها بوش اAب وا(بن( بروتستانت الكنيسة ا(نجليكانية  وقوع معركة كبرى ب~ قوى الخير 

( عرب واـ[سلم~" هم في نـظرهم يـتشكلون من اـل هود من ـجهة، وـب~ قوى اـلشر الذين  غان والـي ما رـي وقبلـه
وأصدقائهم. ومعركة هرمجدون هي الحرب التي ستفني ثلث البشرية.

( لة( ية ا[تمـث يد اxلـه اـل كون  عدها ـت نه.. ـب بد( ـم زعوم  كل اـ[ ناء الهـي سنى ـب هدم اـ[سجد اAـقصى ليـت
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بالرئيس بوش ا(بن قد حققت الرؤيا اxلهية، وهي تتميز عن الرؤيا الكاذبة التي يتحدث عنها في خارطة
الطريق حول إقامة دولة فلسطينية، فهذه ليست سوى القرص ا[خدر الذي تبدأ منه معركة هيرمجدون.

, من, قان  حرب القائـمة ينطـل هوتي لـل Yوالديني ال من الـواضح ان البـعدين الحقيقيـ~ ا(قتـصادي 
الكيان الصهيوني ومصالحه. ولكن الرؤيا الخادعة انكشفت على أبواب أم قصر، والبصرة والناصرية حيث

ان ا� الرحمن الرحيم يفرق ب~ حقيقة الرؤيا وب~ اAحYم وأضغاثها وب~ الكوابيس.

الـعـسكرية والـخـطة اـلـعراق في ا^ميرـكـية الـعـسكرية الـخـطة ـبـ] لـلـشبه وـجـها ـتـجد هل: 2س
سرائيلية راضي في ا_ من استفادت أمـيـركا ان ـمـعه اـلـقول يـمـكن ـنـحو ـعـلى الفـلـسطينية ا.

؟والقرى اhدن حرب في ا_سرائيلي النموذج
ضد:2ج عة الخـطة العـسكرية اxسرائيلية ا[وجـهة  في طبـي كثيرة  وجود اختYفات  من  رغم  عـلى اـل

الشعب الفلسطيني ا[حاصر واAعزل من السYح. وقوات عسكرية إسرائيلية متفوقة عشرات ا[رات، وب~
طبيعة الخطة ا(ميركية ضد الشعب العراقي الذي يعيش على مساحة تزيد ست~ مرة عن مساحة الضفة
في شابه  سلحة، إ( أن الـت شيا وعـشائر ـم شعبيا وميلـي شا  يا وجـي شا نظاـم لك جـي غزة ويمـت طاع  ية وـق الغرـب
الفكر ا(ستراتيجي وا[مارسات التكتيكية والظروف ا[وضوعية ب~ الخطت~ ا(ميركية والصهيونية تتطابق

بشكل كبير في نقاط عدة أهمها:
ومن اـلضرب سافر،  شكل  ية ـب شرعية الدوـل قرارات اـل ما ـل قة انتهاكـه من حقـي عدوان  تنطـلق خطـتا اـل
مم ا[تـحدة والـقانون Aمن والجمعـية العمومـية وبميـثاق ا Aممـية، مجـلس اAبـعرض الـحائط با[ؤسـسات ا

الدولي وإعYن حقوق اxنسان واتفاقية جنيف الرابعة.
هم من ـجهة أخرى، وسيطرة تدين من ـجهة وا[ـعتدى علـي قوى ـب~ ا[ـع يزان اـل فرق الـشاسع في ـم اـل

التفوق ا[ادي ا(ستراتيجي بشكل سافر.
صفوف ا[ـقـاومة. في  والترويع لتحـقـيق ا(نـهـيار ا[ـعـنوي  مراـهـنة الخـطـتان ـعـلى ـمـبدأ اـلـصدمة 

عراق مبـتدئا, في اـل جاء  كل مديـنة  الدبابات ـل دن بمئات  استهدف معـظم ا[ الذي  فا(جتـياح اxسرائيلي 
وماهوك كبرى بآ(ف اـلصواريخ من نوع ـت ركز الذي اـتخذ شكل الهـجمة اـلصاروخية اـل بالـقصف اـلجوي اـ[
ـيك في التكـت ـشبه  كان اـل هدف ا(نهــيار.. وهــنا  ـيق  ـعات الجــوية لتحـق الى مئات الطـل إضافة  وكروز 
كبيرا بـ~ مـوقف الـشعب~ كان التـشابه  والترويع، فـقد  ستراتيجية العـسكرية بالنـسبة [ـبدأ الـصدمة  وا(
صدير وإعادة ـت صدمة  لى امـتصاص اـل قدرة ـع راقي باـل شعب الـع سطيني واـل شعب الفـل ما، اـل تدى عليـه ا[ـع
من Aضد ا من ردود ـفـعل انـتـقامي عـنـيف  شكلته العمـلـيات ا(سـتـشهادية  صحابه ـبـما  A الترويع ـمـبدأ 

اxسرائيلي الذاتي والشمولي الذي لم تحمه حالة ا(حتYل.
مراهنة الخطتان اللتان واجهتا اعتراضات داخلية ومحلية ودولية على ان الجميع سيلحق وسيبارك
شعب سر إرادة اـل لم يـك سط~  لى ارض فـل سوة ـع في الـق مداه  وصل  الذي  وهذا اAمر  مة،  هاء ا[ـه عد إـن ـب
الفلسطيني، وارتفع الصراخ اxسرائيلي ا[تذمر من سوء الوضع اAمني وا(قتصادي الذي هو احد نتائج
صهيونية عن الخـطة اـل توت  ورقة اـل سقطت  قد  ركا، ـف سبة Aمـي سYم. وبالـن عن طـريق اـل عاد  عدوان وا(بـت اـل
ا(قتصادية والدينية على حد سواء من أول الغزوة التي كسرت عصا وزير الدفاع ا[تمثلة بريتشارد بيرل
الصهيوني ا[خطط اAول لخطة الحرب، وهو نفسه الذي كان ا[خطط اAول لكل ممارسات نتنياهو لتدمير

عملية السYم.
الرأي العام العا[ي ليس له مكان حتى على هوامش الخطت~ العسكريت~ اAمر الذي ينطلق من
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فوق قدة الـت من ـع هذه اAرض انطYقا  لى  سان ـع سكري~ اxسرائيلي~ وا(ميركـي~ ل�ـن قادة الـع قار اـل احـت
للجنس اAبيض البروتستانتي ا(نجلوسكسوني في أميركا:

) )WASP (.وخرافة شعب ا� ا[ختار في إسرائيل
عبـقرية اـلكذب التي تجلت في اـلحديث اxعYمي عن مسار العمـليات وصــورة اAحداث. ـفقد بلغت
الوقاحة حدا يسقط فيه اAبرياء وا[دني~ با[ئات في مخيم جن~ وترفض إسرائيل السماح ل�مم ا[تحدة

بالتحقيق في ا(حداث ثم تعمد الى اتهام ا[قاومة وأسلحتها بانها سبب الدمار الشامل في ا[خيم، اما,
في العراق فان صواريخ التوماهوك وكروز وقذائف الطائرات جميعها ( تحمل متفجرات تقتل ا[دني~ وانما

تحمل الطعام والشراب وبذور الزهور التي ستونع مع الدم (ستقبال محرريهم من دكتاتورية قيادتهم.
الخطتان العدوانيتان تطبقان على ارض كانها بعيدة عن اAنظمة العربية، كانها أحداث فيلم كابوي
اميركي تجري أحداثه في الفضاء او على ا[ريخ. فاAنظمة العربية تتفرج معتمدة على ا� وعلى إعYنها
بانها ترفض العدوان. ومعظمها يقف في الصف ينتظر دوره بعد ان غابت ضمائر الحكام، وتYشت غريزة
الخوف والقلق التي هي غريزة إنسانية للبقاء. أما تحرك الشعوب الذي يعبر عن ضمير اAمة فانه يواجه
بالقمع وخراطيم ا[ياه والغاز ا[سيل للدموع. ناهيك عن الدول التي ينطلق منها العدوان سواء (ن لحظة
ا(نتقام قد حانت او (ن معدة الكويت ستتسع لهضم العراق تاريخا وحضارة لتحوله الى بضاعة اميركية

فاسدة.
اومة نوان مـق حت ـع ية وـت شرعية الدوـل قرارات اـل من خYل  إضعاف الخـصم  لى  مدت الخطـتان ـع اعـت

أحداث رهاب وـخـاصة ـبـعد  xسبتمبر11 ا . فالحكومة اxسرائيلية كانت تركز على اعتبار ا[قاومة2001 
وا(نتفاضة إرهابا وكانت تطالب السلطة بجمع اAسلحة وباعتقال نشطاء ا(نتفاضة وا[قاومة وكانت أميركا
تؤيدها وتعتبر ان ما تقوم به من عمليات عسكرية وقتالية واغتيا(ت واجتياحات هي دفاع عن النفس. وفي
أسلحة ( لديه من  ما  وتدمير  عراق  هي ا[دخل xضعاف اـل الدمار اـلشامل   أسلحة  ذوبة  كانت أـك عراق  اـل

 الذي تم2 تدخل في إطار الدمار الشامل وانما هي أسلحة دفاعية مشروعة، كما هو حال صاروخ الصمود
عن جة  نة الناـت قوم عـلى الفـت لدى الخـطت~ ـي الدائم  رهان  وكان اـل أسهل.  مي  عدوان الحـت كون اـل تدميره لـي
ظام عراق ـب~ الـن وفي اـل ارضة.  وقوى ا[ـع سلطة  قوى اـل في فـلسط~ ـب~  داخل مـعسكر الـخصم  ا(حتYل 

وا[عارضة التي كانت أمريكا تعدها لتشكل معها جيش التحرير ا[صطنع كما جرى في أفغانستان.
ياح عراق تـمركز حول شخص الرـئيس صدام ـحس~. وا(جـت عدوان ـعلى اـل رمز. فاـل التركيز ـعلى اـل
انطلق على أرض فلسط~ (عتبار شارون ان اAخ أبو عمار لم يعد شريكا. وكما كان ا[وقف الشعبي و(
شعبي وقف اـل إلى اـ[ إضافة  شعبي  راقي اـل وقف الـع فان اـ[ سط~  في فـل مار  أبو ـع حول اAخ  تف  يزال يـل
شارون هو نكـاية بمـوقف  عن محـبة ـف كن  لم ـي صدام حـس~. ان  يس  حول الرـئ تف  ربي يـل الجـماهيري الـع

وموقف بوش أعداء اxنسانية.

هذه نتائج نقرأ كيف بمعنى الفلسطينية القضية على العراق على يجري ما تأثير هو ما 3س
هدفه؟ إلى العدوان هذا وصول حالة في او العراق احتrل في أمريكا فشل حال في الحرب

صدمة:3ج ولى ومـبدأ اـل Aها ا احترقت خطـت عثرة بـعد ان  حرب العدوانـية القائـمة اrن وا[ـت نـتائج اـل
والترويع لها احتما(ن أساسيان:

عراق عـسكريا والهيمـنة عـلى ا[نطـقة:• سيطرة عـلى اـل أهدافه العـسكرية باـل يق  مال اAول تحـق ا(حـت
وهذا يـعني ان ظام.  حتى ـيسقط الـن حرب  في اـل الذي ـيستدعي ا(ستمرار  وهو اAمر  عام  ـبشكل 
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نتائج هذا التوجه يتوقف على قدرة العراق على الصمود والتصدي وعدم الوصول إلى حالة الترويع
عة الـنظام واـلشعب في يار. وهذا ما أراه انا وأقرأه من خYل وقائع سابقة راسخة في طبـي وا(نـه
العراق، وطبيعة صمود الشعوب في مواـجهة اـلعدوان اAمرـيكي الذي يستمد قوته من تأـييد الرأي
العام اAمريكي له. وكما حصل في فيتنام، ولبنان، والصومال. عندما وقعت الخسائر غير ا[توقعة
وانكشفت صــورة اAطماع الشخصية في الحرب تنهار غطرسة قوة اxدارة أمام قوة الديمقراطية
صهيوني طاني اـل كي البرـي عدوان اAمرـي ضد اـل حرب  سيربح اـل الذي  قد ان  هذا أعـت رية، وـل الجماهـي
على العراق هو الشعب اAمريكي والشعب البريطاني الذان سيواجهان بحقيقة التوابيت. واAسرى

عام, جرى  ما  غداد ـك ركة ـب عد مـع سراحهم ـب اجل إطYق  من  ساومة  من اـ[ بد  ندما1991 الذين (   ـع
أوقف بوش اAب وكولن باول إطYق النار من طرف واحد وبدون شروط، وهذه النتيجة التي أتوقعها
صهيوني ان يعـيد حـساباته فرض عـلى الكـيان اـل اشرا ـي أثرا مـب ها  سيكون ـل من اrن  أشهر  عد  ـب
ويخضع لضغوط اxدارة اAمريكية لYلتزام بقرارات الشرعية الدولية تماما كما جرى وذهب شامير
إلى مدريد مرغما. اAمر الذي جعله يعلن بعد خسارته ا(نتخابات  انه كان ينوي التفاوض عشر
التراجع كن  من اAرض. وـل سطيني أي قـطة  شعب الفـل سنة دون أن يعـطي اـل سنوات او عـشرين 

 ونتائج صمود العراق أدى إلى اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير.1991 اAمريكي في العراق عام
وبالـتفاوض مـعها. وانـتصار اـلعراق سيجعل ـخيار اـلسYم اxسرائيلي أكثر قوة وسيكون البرـنامج

الوطني الفلسطيني أكثر قابلية للتنفيذ.

ا(حتمال الثاني هو سيطرة التوجه الديني الYهوتي في لحظة الضعف الهجومي اAمريكي. وما•
وتدفع اشرة  ية شعبية ورسمية تدفع حـكومة شارون للـمشاركة ا[ـب قد ـيستتبعه من انتـفاضات عرـب
حزب الحرب اxلهية إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل والنووي بما يحقق نبوءة يد بوش اxلهية
(ستعجال عودة ا[سيح من خYل معركة هيرمجدون التي ( أستطيع أن أتصور ما الذي سيجري
عود ـعلى أـنقاض الدمار (ن هذا يـتعارض مع سنة ـبعد وقوـعها، ولـكني ـعلى يـق~ ان اـ[سيح لن ـي

ا� في خلقه.

وإنها لثــورة حتى النصر
( أبو نزار( صخر حبش 
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