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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()47
الفصل  : 6علم األنساب من اإلرهاب اإلسالمي
 ) 47( 4-6الحرب ضد العراق ،محور الشر
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate

كانت هجمات  11سبتمبر حادثة عهدة في عام  .2001وفي يناير  ، 2002انتقد الرئيس جورج دبليو بوش إيران والعراق وكوريا الشمالية
".على أنها "دولة مارقة" تدعم اإلرهاب الدولي في دولة االتحاد .سما هذه الدول الثالث "محور الشر
”روغ" و "محور الشر" هي كلمات مفهومة تما ًم ا .تظاهر الرئيس بوش من تكساس وكأنه كان عمدة فيلم غربي قديم .كقائد أقوى في العالم  ،بدا
خطابه قليال اإلهمال .لكنه ردد مرتاحا للشعب األمريكي .إنه تماما ً مثل الرئيس دونالد ترامب في الوقت الحاضر .على أي حال  ،بالنسبة
.للمواطنين العاديين في الواليات المتحدة  ،الواليات المتحدة هي رئيس العالم الذي يحافظ على العدالة من هللا ويعاقب الشر
سميت فلسفة الرئيس بوش االستراتيجية باسم "عقيدة بوش" .كان المبدأ األساسي للعقيدة هو مواجهة "الدولة المارقة" التي يمكن أن تنشر
اإلرهابيين وأسلحة الدمار الشامل وأن تنفذ الضربة األولى للدفاع عن النفس إذا لزم األمر .أعلن أن العالم إما في الجانب األمريكي أو على
.جانب اإلرهاب
كانت فلسفته هي نظرية المحافظين الجدد التي كانت تتكون من التيار الكافي في المجتمع األمريكي الحديث .كان أتباع المحافظين الجدد )ما
يسمى نيكون( عبارة عن مجموعة سياسة مرتبطة بنظرية العالم السياسي فرانسيس فوكوياما الذي كان مؤلف كتاب "نهاية التاريخ والرجل
األخير" .في الحرب األفغانية  ،انضم المحافظون الجدد إلى السلطة اإلسالمية لهزيمة العدو المباشر لالتحاد السوفييتي  ،وفي الحرب العراقية
.اإليرانية  ،قاموا بدعم حسين للنظام العراقي السني لهزيمة إيران الشيعية
بوش )بوش األب( قام بعمل عسكري بدون تردد وصد القوات العراقية من الكويت .لكن  H.W.في حرب الخليج في عام  ، 1991الرئيس
كان على بوش أن يأمر قوات الحلفاء باالنسحاب من العراق حيث كانوا على مقربة من بغداد .كان ذلك  H.W.في ذلك الوقت  ،الرئيس
.بسبب تقييد قرار األمم المتحدة بأن العمل العسكري مسموح به فقط لتحرير الكويت .نجا نظام صدام بالكاد .كان حسين يحتفظ بالسلطة محليا
.واصل حكم اإلرهاب بتمكين القوة العسكرية وقمع القوى المناهضة مثل الشيعة واألكراد
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الرئيس جورج بوش االبن بوش يشتبه في قيام صدام بإخفاء أسلحة الدمار الشامل وارتباطه بتنظيم القاعدة  ،وهو منظمة إرهابية دولية .بعد أن
أثارت الواليات المتحدة عقيدة بوش  ،غالب ًا ما كانت تبشر بالعقوبات العسكرية ضد العراق في األمم المتحدة .في مجلس األمن  ،باإلضافة إلى
.لم يتخل بوش عن موقف المتشدد من النيوكون . G.W.روسيا والصين  ،عارضت فرنسا  ،بينما انضمت بريطانيا فقط إلى الواليات المتحدة
.كان من الضروري أن يطيح بوش بنظام صدام ويحول العراق إلى دولة ديمقراطية .كان حلم والده ال يمكن تحقيقه في حرب الخليج
في مارس  ، 2003شكلت الواليات المتحدة ائتالفا مع عدة دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا وهاجمت العراق تحت اسم "عملية حرية
العراق" .كان لدى الجيش األمريكي تقليديا شعارات شجاعة في ميدان المعركة .في أعقاب الحرب العالمية الثانية وحرب الخليج  ،كرر جنود
"!الواليات المتحدة مرة أخرى شعارين في الحرب ضد العراق" .إظهار العلم !" و "أحذية على األرض
إظهار العلم" يعني اإلعالن عن هويته و "األحذية على األرض" هو الوقوف في ساحة المعركة .عند ترجمة جملتين إلى واحد ؛ "قم بدفع"
عدو ا و أن تواجه العدو بشجاعة في ساحة
األعالم ألعلى و احصل على خط المواجهة" .بعبارة أخرى  ،يجب أن توضح ما إذا كنت صديقًا أو ً
المعركة .يمكن للرئيس جورج دبليو بوش الذي كان سليل راعي البقر في تكساس أن يفهم دوره كأنه قائد سالح الفرسان الذي طرد الهنود
).يشار إليهم اآلن باسم "األمريكيين األصليين" ككلمة مناهضة للتمييز(
من دون مثل هذا الشعار  ،كان الجيش العراقي يفوق العدد ويهزم من قبل قوات التحالف التي تغمر جسديا .انتهت المعركة بسرعة .بعد شهرين
.من إعالن الرئيس بوش إنهاء المعركة الواسعة النطاق على حاملة الطائرات النووية "أبراهام لينكولن" في الخليج الفارسي )العربي(
ومع ذلك  ،وكما هو معروف  ،فإن التحقيق بعد الحرب وجد أنه ال توجد أسلحة دمار شامل في العراق .لم يكن هناك سبب لتبرير حرب
العراق .حتى بعد اعتقال صدام حسين ووضعه في حكم اإلعدام  ،لم يستطع األمن في العراق أن يتعافى  ،لكن النزاعات الطائفية والقبلية
ظهرت على السطح وأصبح الوضع األمني أسوأ .في عام  2011أصدر الرئيس أوباما أخيرا إعالنا بانتهاء الحرب في العراق وانسحبت
القوات األمريكية تماما .لكن لم يكن صحيحا ً أن انسحب الجيش األمريكي ألن الحرب انتهت .صحيح أنه من أجل سحب القوات  ،تم إنهاء
.الحرب
.حالما انسحبت القوات األمريكية داعش )الدول اإلسالمية( غزت من سوريا إلى الجزء الشمالي من العراق

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
في أواخر كانون الثاني  /يناير  ، 2002انتقد الرئيس بوش إيران والعراق وكوريا الشمالية على أنها "دولة مارقة" )أمة دعم اإلرهاب
".الوطنية( في خطاب الطبيب العام  ،مع تسمية هذه البلدان الثالثة معا ً ودعا "محور الشر911
روغ  ،كلمة محور الشر هي لغة سهلة الفهم .كان الرئيس بوش من تكساس عميالً لضابط أمن العب غربي ودود في العدالة .كصوت أقوى
مقر وطني في العالم  ،ال يمكن إنكار أن تشعر بالحرج قليال ً  ،ولكن بالنسبة للمواطن األمريكي ستكون كلمة صدى جيدة .وهذا مفهوم بوضوح
من خالل النظر إلى كلمات المرشح الرئاسي الجمهوري ترامب هذا العام ) .(2016على أي حال بالنسبة للجمهور العام للواليات المتحدة فإن
.الواليات المتحدة هي رئيس العالم الذي يحمل عدالة هللا ويعاقب الشر
سميت فلسفة الرئيس بوش االستراتيجية باسم "عقيدة بوش" .ما هو أصل هذه الفكرة هو مواجهة "الدولة المارقة" التي يمكن أن تنشر
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اإلرهابيين وأسلحة الدمار الشامل وممارسة حق الدفاع عن النفس إذا لزم األمر .وقال "إن العالم إما في الجانب األمريكي أو على جانب
.اإلرهاب ! صرخت
. Neo-conفلسفته هي نفسها المحافظ الجديد )ما يسمى المحافظين الجدد( التي تتدفق من خالل الجزء السفلي من المجتمع األميركي الحديث
هي مجموعة سياسة قامت بتحويل نظرية المفكر السياسي فوكوياما إلى الممارسة .في حربهم ضد أفغانستان أقاموا أيديهم مع القوات اإلسالمية
.لهزيمة العدو السوفياتي العدو المباشر  ،وفي الحرب العراقية اإليرانية  ،دعمت نظام صدام حسين العراقي لهزيمة إيران
وفي حرب الخليج عام  ، 1991تسبب الرئيس بوش )األب( في القيام بعمل عسكري دون تردد وصد القوات العراقية من الكويت .لكن في
ذلك الوقت  ،أمر الرئيس بوش )األب( بانسحاب قوات الحلفاء  ،وكانت بغداد في المقدمة بسبب تقييد قرار األمم المتحدة بأن العمل العسكري
هو فقط لتحرير الكويت .نجا نظام صدام بالكاد  ،ثم استمر في االحتفاظ بالسلطة الحقيقية المحلية  ،واستمر في سياسة الخوف  ،وقوات القتال
.بالقوة العسكرية بينما قمع القوى المتصارعة مثل الشيعة واألكراد
لقد تعرض ابن الرئيس بوش لالشتباه في قيام نظام صدام حسين بإخفاء أسلحة الدمار الشامل والتواطؤ مع تنظيم القاعدة  ،وهو منظمة
إرهابية دولية .بعد أن أثارت الواليات المتحدة عقيدة بوش  ،واصلت الواليات المتحدة تبشيرها بالعقوبات العسكرية ضد العراق في األمم
 ،المتحدة .في مجلس األمن  ،باإلضافة إلى روسيا والصين  ،عارضت فرنسا أيضا  ،في حين كانت بريطانيا فقط متزامنة مع الواليات المتحدة
ولكن بوش لم يدمر موقف نيو كون المتشدد .بالنسبة له  ،كان اإلطاحة بصدام حسين هو تحقيق حلم والده بأنه ال يستطيع اللعب في حرب
.الخليج من تحويل العراق إلى دولة ديمقراطية
وهكذا  ،في مارس  ، 2003شكلت الواليات المتحدة اتحادًا متطوعًا مع العديد من الدول مثل المملكة المتحدة وأستراليا  ،وهاجمت العراق
تحت اسم "عملية حرية العراق" .كان هناك شعاريان شجاعان يلمسان بالتقاليد في الجيش األمريكي الذي يواجه المعركة .بعد الحرب العالمية
".الثانية وحرب الخليج  ،تم تصوير هذا الخط أيضا في الحرب ضد العراق .إنه الشعاران "إظهار العلم" و "األحذية على األرض
إذا تمت ترجمتها حرفي ًا  ،فسيتم عرض "إظهار العلم" على "إظهار العلم بوضوح اللون" و "ارتداء أحذية على األرض" سيكون "مرتفعًا على
أحذية ساحة المعركة" .إذا قمت بترجمة اثنين منهم معًا  ،فسيتم قول "دفع األعالم ألعلى والحصول على الخط األمامي" .وبعبارة أخرى  ،ما
عدو ا أو صديق ًا"  ،و "شجع التوبيخ" بصفته "معارضة العدو مباشرة في ساحة المعركة  ،ال تصبح جبان ًا" .من
هو هناك "لتوضيح ما إذا كنت ً
السهل فهم أحفاد سليل رعاة البقر في تكساس  ،الرئيس بوش  ،إذا كان يعتقد أنه قائد فرسان طرد الهنود )يشار إليهم اآلن بـ "األمريكيين
).األصليين" على أنه مصطلح تمييزي
حتى من دون مثل هذا الشعار الملهم من قبل الجنود  ،فإن الجيش العراقي لن يقاتل إلى الوراء قبل إرادة التحالف التي تفتخر بالكمية المادية
الهائلة .استقرت المعركة بسرعة  ،وأصدر الرئيس بوش "إعالن إنهاء المعركة على نطاق واسع" على متن سفينة حاملة الطائرات النووية
.أبراهام لنكولن" العائمة في الخليج الفارسي )العربي( بعد شهرين"
ومع ذلك  ،وكما هو معروف جيدا  ،وجدنا أن أسلحة الدمار الشامل لم تكن موجودة في العراق في التحقيق في فترة ما بعد الحرب  ،وأن
السبب في الحرب على حرب العراق أنكر .حتى بعد أسر حسين ووضع عقوبة اإلعدام  ،لم يتعاف األمن في العراق  ،لكن النزاعات الطائفية
أمر ا طبيعيًا .أخيرا في عام  2011أصدر الرئيس أوباما إعالن نهاية الحرب في
والنزاعات القبلية ظهرت وأصبح تدهور الوضع األمني ً
العراق وانسحبت القوات األمريكية تماما .لكن الحقيقة هي أنه من األفضل أن الجيش لم ينسحب ألن الحرب انتهت وأعلنت نهاية الحرب من
.أجل سحب القوات تماما
.داعش )الدولة اإلسالمية(" يغزو من سوريا إلى الجزء الشمالي من العراق كما لو كان قد قدر سحب الجيش األمريكي"
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