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٢ األردن واحتماالت التغيري يف العراق

 األردن واحتماالت التغيري يف العراق
         

ندوة بعنوان  ) ٢٠٠٢/يوليو/متوز   /١٣(عقدت يف مركز القدس للدراسات السياسية يوم السبت املوافق          
حاضر فيها املعارض السياسي العراقي عبد األمري الركايب، حبضور عدد كبري " األردن واحتماالت التغيري يف العراق "

من املتخصصني واملهتمني بالشأن العراقي من سياسيني ونواب وأكادمييني وممثلني عن األحزاب والصـحافيني، أدار       
 .الندوة األستاذ عريب الرنتاوي مدير املركز

 بداية الندوة قدم األستاذ الرنتاوي تعريفا للمحاضر الركايب ، حيث قال أنه أحد املعارضـني السياسـيني                       يف
 ، تنقل بني سوريا ولبنان ، وعاش يف بريوت يف أتون احلرب األهلية اللبنانيـة                ١٩٧٥العراقيني ، غادر العراق عام      

" أو ما يسمى بالعاصفة األمريكية علـى العـراق           وأثر اجتياح العراق للكويت ،       ١٩٩٠يف عام   . بكل تفاصيلها 
رفض العدوان األمريكي على العراق، ، أجرى حوارا وطنيا للخروج من املأزق ، وقف ضـد                " عاصفة الصحراء 

احلصار والعقوبات الدولية املفروضة على العراق، وانتقد شعار إسقاط النظام من اخلارج ، ودعا إىل تغيري سياسي                 
بسـبب مـن مواقفـه      . ستنادا إىل مكونات العراق وقواه الوطنية والتقدمية والدميقراطية احلالية          شامل يف العراق ا   

السياسية بني السلطة واملعارضة ، فأنه مل يكن هاربا فقط من بطش السلطات العراقية ، وإمنا تعـرض ملضـايقات                    
تب منتظم يف صحيفة السفري اللبنانية كتب مئات املقاالت والدراسات ، كا. واسعة من قبل املعارضة العراقية كذلك

اخليار الوطين والبـدائل اخلفيـة   " وله إسهامات يف صحيفة احلياة والزمان والنهار، له كتاب سيصدر قريبا بعنوان        
وليمـة  "، وملن يرغب يف معرفة املزيد من التفصيل عن شخصية حماضرنا الكرمي فليلجأ إىل روايـة                 "للنظام العراقي 

 .هو بطل هذه الرواية الذي محل اسم مهيار الباهلي ف" إلعشاب البحر
سيتحدث احملاضر يف مجلة من األفكار اليت أعـدها ،          " األردن واحتماالت التغيري يف العراق    "         عنوان الندوة   

وسيفتح باب النقاش سواء للحديث عن احتماالت التغيري واستتباعا للحديث عـن انعكاسـات أي مـن هـذه                   
 .لى األردن مصلحة وموقع ودور وغري ذلك االحتماالت ع

  الركايبعبد األمري األستاذ 
       فكرت يف احلقيقة بعدد من املداخل يف هذا اللقاء، ولكنين وجدت أخريا أنه فيما يتعلق بالوضـع األردين يف                  

ـ              ن الفرضـيات ،  ظل التطورات احملتملة القادمة من األصلح أن نتبادل وجهات النظر واآلراء على ضوء جمموعة م
 . سأطرحها عليكم ليس من باب فرض اآلراء وإمنا من باب إثارة النقاش حول هذا الوضع 

    أنا ممن يرون أن العراق سوف يتعرض لضربة قوية وماحقة ، وبرأي أيضا أن العراق سيشهد تغـيريا سياسـيا                    
وتداعيات على املنطقة ككل، ولكن     اعتقد أن ضرب العراق سيكون له آثار        . وشيكا وهذا برأي أمر أصبح مؤكدا     

العراقية –أنا أرى أن الوشائج األردنية      . البلد الذي سينعكس عليه آثار هذه الضربة بعد العراق مباشرة هو األردن           
متشعبة وعديدة وحيوية أيضا ، وأنا حسب ما أرى وأتابع، اعتقد أن هناك أشياء أساسية جيب التفكري ا يف هـذا      

 : اخلصوص منها 
اجلوانب االقتصادية ، والذي أعتقد أا سوف ختتل كثريا وقد تتوقف حبكم األمر الواقع مبـا فيـه النشـاط       : الأو

 . االقتصادي األساسي للعراق ، وهذا األمر سيكون حبكم الضربة ، حبكم احلرب ، وقد تطول هذه املعركة 
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ما جرى التعود عليه ونسجت شبكة من العالقـات         هناك وشائج تتعلق ببنية العراق السياسية احلالية، وهذا         : ثانيا  
ومن املصاحل ، تتعلق بنظام معني قد ال يكون موجودا بعد أشهر، باإلضافة إىل ذلك أنا اعتقد أن الضربة املقبلـة ال    

ات تتعلق فقط بإزالة النظام ، وإمنا تتعلق بترتيب املصاحل االستراتيجية األمريكية يف املنطقة وقد تتعرض لوجود كيان                
.  يف املنطقة ومنها العراق وهذا طبعا سيلقي بظالله على األردن نفسه ويلقي تسـاؤالت حـول وجـود األردن                  

باعتقادي أن بعض االعتيادات يف الوضع احمليط بالعراق اليت ساد يف العشرة سنوات املاضية سوف تنقلب رأسا على      
 . األردنية مهيأة ومستعدة ملواجهة مثل هذا األمرعقب، ال أعرف إىل أي مدى النخبة السياسية والقوى السياسية

        هناك الكثري من األمور الشائعة يف احلياة السياسية حول العراق ما بعد سقوط صدام حسني، هل العـراق                  
سيصبح مستعمرة أمريكية يف ظل غياب النظام القائم ؟  هل القوى الوطنية يف العراق مصادرة من قبـل النظـام                     

ل النظام احلايل هو العدو الوحيد للواليات املتحدة يف العراق ؟ ما هي أشكال العالقة اليت جيب أن تقوم                   احلايل؟، ه 
بني احلركة الوطنية العراقية والقوى السياسية األردنية عامة يف املستقبل ، وما هو شكل العالقة املناسـبة لضـمان                   

 .مصاحلنا الوطنية والقومية يف البلدين العراق واألردن
    حنن نتحدث اليوم يف ظل األخبار اليت نسمعها مجيعا يف ظل تسارع وترية هذه األخبار، وهذا أعتقد أنه حيفزنا                   
أن نتساءل ، ونناقش حول مسائل أصبحت اليوم وستصبح سريعا حيوية جدا لوجودنا ولبلدينا معا هذه مقدمـة                  

 .اعتربها تشكل أرضية للحوار
 

      األستاذ عريب الرنتاوي
ن يف األردن انشغلنا خالل األيام املاضية بسؤال واحد وأغفلنا بقية األسئلة، واعتقد أننا انشغلنا بالسؤال األقـل                  حن

أمهية ومل نتطرق لألسئلة األكثر أمهية، والسؤال األكثر أمهية هو هل األردن طرف يف احلرب األمريكية على العراق؟ 
اخلرب املنشـور يف الصـحف حـول        ... ألمريكي يف هذا اال؟   هل قدم تسهيالت؟ هل قدم قواعده لالستخدام ا       

مشاركة مسو األمري احلسن يف اجتماعات املعارضة العراقية يف لندن، أعاد اجلدل ولكن بلغة صاخبة هذه املرة، وجاء   
ت تنديـد ،    خرب من جلنة املتابعة للشؤون العراقية للتضامن املنبثقة عن أحزاب املعارضة منددا، أول مرة أمسع عبارا               

 . رجل يف موقع ومركز ومكانة األمري احلسن يشارك يف اجتماعات لندن له دالالته، وانعكاساته
    أما السؤال األكثر أمهية ماذا لو وقع السيناريو األسوأ ، ماذا لو اندلعت احلرب غدا على العراق؟ ماذا لو انتهت                  

منشغل هذه األيام ذا السؤال ، والكل يبحث عن إجابات      هذه احلرب بنهاية نظام صدام حسني ؟ اعتقد أن العامل           
 . تتصل بصون املصاحل واإلسهام يف صياغة عراق ما بعد صدام حسني

       حنن يف األردن على األقل على مستوى الرأي العام الطرف األكثر انشغاال باألسئلة الثانوية ، على أن أحد ال               
قرار إسقاط النظام واحلـرب     . ملستوى الرمسي شحذ ذهنه يف هذا املوضوع      يف الصحافة وال يف األحزاب وال على ا       

على العراق ال يتخذ يف عمان وال يف القاهرة وال يف جامعة الدول العربية وال يف جملس األمن الدويل، القرار يتخذ                     
 . يف واشنطن يف البيت البيض يف البنتاغون

 أنه من واجبنا أن نتناقش ونتحاور يف هذا املوضوع، املسكوت                  كوننا طرف شديد االرتباط بالعراق، اعتقد     
عنه يف هذا اال ال ينبغي أن يظل مسكوتا عنه، ينبغي أن يكون هناك حوار ونقاش، واعتقد أن الشعوب احلية تقرأ 

ياومة، ونظـام   والدول احلية تقرأ سيناريوهات املستقبل ، وتعظم الفكر املستقبلي وال تدير سياسة الدولة بعقلية امل              
الذي يستشرف ويرصـد    " الشاطر"القطعة وأسلوب ردات األفعال، والتعليق على حدث حصل وجرى وانتهى،           
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السياسات ويضع خطط لتفادي األسوأ وتعظيم املصاحل وإنقاذ ما ميكن إنقاذه وتدارك ما ميكن تداركه على هـذا                  
هذا املوضوع ،إال أا قمعت يف مهدها، وبالتـايل         الصعيد، كان هناك حماولة يف الصحافة يف األردن للحديث عن           

يف تقديري هذا املوضوع قابل للنقاش وضروري . مطلوب منا كصحفيني يف األردن أن ال نتحدث يف هذا املوضوع
أن نناقشه، ألنه كما حتدث األستاذ الركايب، حنن إذا مل نكن متضررين شأننا شأن العراق يف أي معمعة قادمة فنحن 

 . دولة الثانية من حيث األضرار اليت سيلحق ا اقتصاديا وأمنيا واستراتيجيا واجتماعياسنكون ال
      على هذه اخللفية عقد هذا اللقاء وضمن هذه الرؤيا ارتأينا أن نسمع ونستمع، أعتقد أن هذا املوضوع يستحق 

 .هنا سنعلقه منا الكثري من االهتمام، ال يوجد أحد يريد أن يعلق اجلرس حنن املتحدثون 
 

      األستاذ صاحل الزعيب
امسحوا يل أن أشكر مركز القدس وأشكر احملاضر األستاذ الركايب على التصدي هلذا املوضوع، الذي كان 
يتوجب التطرق إليه منذ أشهر، وأن ال خناف من املستقبل، وأسعدين أن أستمع إىل جتربة األستاذ الركايب الغنيـة                   

 .قية اليت صمدت رغم أنه ال يزال غري حمسوب ال على احلكم وال على املعارضة إىل حد ما وأسعدين مواطنته العرا
    احلقيقة أريد أن أوجه ثالثة أسئلة ، ماذا لوقعت احلرب غدا ؟ ماذا عن نظام احلكم؟ ومث ماذا عن قرار احلرب؟                     

السياسة ومتابع وباحث ، أقول أن هنـاك        قبل هذا وذاك أنا أحد املتابعني ريات األمور يف العراق كوين مهتما ب            
وذلـك نظـرا    ! معمعة مدوية إعالميا وسياسيا يف العراق ، ولكن قرار احلرب أنا يف اعتقادي أنه مل يتخذ بعـد                   

 :للتعقيدات اليت من بينها 
ن هناك  أمريكيا ليس هناك إمجاع لدى اإلدارة األمريكية، من خالل ما نسمعه ونقرأه على قرار احلرب، ولك               : أوال

إمجاع على أن العراق حالة شاذة يف السياق الذي تريده أمريكا لترتيبات العامل ، خاصة بالنسبة للحـرب علـى                    
اإلرهاب والذي تغري أهدافه وعناوينه من بلد إىل بلد ومن يوم ليوم ومن رؤيا إىل رؤيا ، وأيضـا هنـاك صـقور           

ع األمريكية ، صقور البيت البـيض ، وصـقور          وهم صقور وزارة الدفا   " صقور صدام "أصبحوا يسمون اآلن ب   
حىت أعضاء الكونغرس سواء مجهوريني أو دميقراطيني يستفسرون ويتساءلون ماذا وقعت           ..إسرائيل يف الوقت نفسه   

هذه احلرب ؟ هل اخلسائر البشرية ستكون كبرية؟ هل سيناريو أفغانستان باإلمكان تطبيقه على العـراق بـدون                  
 تطبيقه ما هي السيناريوهات األخرى، واليت لرمبا من بينها قصف بالطائرات والصواريخ ، حسابات ؟ إذا مل نستطع

أو قيام جيوش باحتالل العراق ؟ هل هذه التكاليف يستطيع أن يتحملها الرئيس بوش ، الذي أثبت بسرعة أنه جيهل 
 ". البولو"السياسة ، اآلن يطلقون على احلرب القادمة ضد العراق اسم حركي هو 

مليار دوالر وتعاين مـن     ) ٣٨(هل تستطيع تركيا اليت تبلغ ديوا من ذيول حرب اخلليج الثانية حنو             : إقليميا: ثانيا
أزمة سياسية على مستوى احلكم وعلى مستوى احلكم والشعب أن جتازف وتدخل هـذه احلـرب إىل جانـب                   

 .الواليات املتحدة األمريكية 
ة تقول لسنا مع احلرب، وابرز هذه التصرحيات ما قاله جاللة امللك عبد اهللا الثاين               كل الدول العربي  : عربيا:     ثالثا

احلرب ستقع على حمالة ، ولكن ماذا لوقعت احلرب؟ اعتقد إذا حتقق هذا االحتمال سنقع حنن يف "! . احلرب كارثة"
ها سوأ كانت اقتصـادية أو      األردن والعراق يف خندق واحد، وعلينا حساب اخلسائر بكل أبعاد         ! األردن يف كارثة  

سياسية أو اجتماعية، صحيح أن نظام احلكم يف كل من األردن والعراق ليسا متماثلني فهذا نظام رئاسي مجهوري                  
وهذا نظام ملكي وراثي ، لكن يف كل مراحل الصراع كان هناك نوع من الثقة ، بالرغم مما حصل يف ثورة العراق                  
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يادة العراقية أن األردن يشكل رئته اليت يتنفس ا، ويف ذهن القيادة األردنيـة أن               على اهلامشيني، ودائما يف ذهن الق     
أنا اعتقد أن قرار احلرب هو قرار عريب والعراق هزم يف           . العراق يشكل له عمقا استراتيجيا ال ميكن االستغناء عنه          

 .حرب اخلليج بقرار عريب واحلصار املفروض عليه هو بقرار عريب
 

  مشاقبة الدكتور أمني
االفتراض األول الذي أنطلق منه األستاذ الركايب حكما أن النظام العراقي سينهار، حنن هنا نتحدث بصيغة 
موضوعية وعملية صحيح أن هناك توجهات إلسقاط النظام العراقي، وهذا التوجه ازدادت وترية احلديث فيـه يف                 

اط النظام ، االفتراض احلكمي على أن نظام احلكم قد          الفترة األخرية، لكن الفكرة موجودة والضربة موجودة إلسق       
مليون يف رقعة جغرافية ذات عمق استراتيجي ، ال يتماثل يف واقع ) ٢٢(انتهى غري دقيق ، حىت أن العراق كنموذج 

فأفغانستان حيث مل يكن هناك جيش وال مؤسسات دولة وال اقتصاد، كل هذه العوامل أدت               . احلال مع أفغانستان  
يار السريع لنظام طالبان ، أنا باعتقادي أن العقل األمريكي يفكر بنفس الطريقة، هناك توجـه عسـكري                  إىل اال 

أنا أعتقد أن ضـرب     . أمريكي بأن جتري عمليات جوية ملدة من الزمن ، شهر أو شهرين، مث تبدأ عملية االجتياح               
 . العراق سيتم خالل السنة القادمة 

ريب هناك رفض عريب كامل ملبدأ ضرب العراق، ألن عملية ضرب العراق سيكون هلا                     على الصعيد الرمسي الع   
انعكاسات سلبية على كل املنطقة، ولرمبا ختتلط األوراق، والسؤال الذي يطرح نفسه ،مـا هـو موقـع األردن                   

لة خلط األوراق ، أو     االستراتيجي بني احلالة العراقية واحلالة اإلسرائيلية ؟ ما الذي سيحدث للحالة األردنية يف حا             
يف حلظة إعادة ترتيب اخلارطة السياسية ؟ صحيح أن  األردن يعتمد كليا على النفط العراقي ، حيث تصل الفاتورة                    

مليون دوالر جزء منها شكل من أشكال املنحة واجلزء الباقي يتم بيعه لألردن بأقل من سـعر                 ) ٧٥٠(النفطية حنو   
وستشـل   يتم إجياد بديل نفطي فإن هذا سيشكل كارثة بالنسبة لألردن ،             دوالرات، وإذا مل  ) ٥ أو   ٤(السوق ب   

إذا تطرقنا للجانب التجاري، حجم التبادل التجاري بني األردن والعراق يبلغ . احلياة االقتصادية والصناعية واحلياتية 
 ألف ٢٥٠ – ١٥٠ ما بني مليار دوالر سنويا، باإلضافة إىل جتارة بينية غري مسجلة، ويتواجد يف األردن) ١،٢٠٠(

ولكن السؤال الذي حيريين هل الرؤى األردنية الرمسية القائلة بعدم ضرب العراق، هل هي رؤى سليمة أو                 . عراقي
 دقيقة أو صحيحة؟ 

 
       الدكتور حممد احلاج 

نـه  أحسست وأنا أستمع إىل ما قاله األستاذ الركايب وكأن أمريكا هي القدر املستعجل الذي ال مناص م                
غصبه، حنن نتحدث كقوى سياسية مثقفة ، وال نتحدث عن موقف رمسي ، وهنا أتساءل هل دورنا أن نستسـلم                    
هلذا الواقع؟، وأن نعتقد أن أمريكا هي القادرة على كل شيء ، ونبدأ فعال بترتيب أوراقنا على اعتبار أن األمر قد                     

" ا للعهد اجلديد، والقيادة اجلديدة اليت ستفرضها أمريكا       بت فيه وانتهى، وأصبح أمرا ال مناص منه ونبدأ يئ أنفسن          
، دورنا جيب أن ! موقف استسالمي! الثاين ، أنا أعتقد أن هذا املوقف من املمكن أن أمسيه موقف ازامي " قرضاي

 . يكون منصبا على توعية القوى الوطنية والشعب واملنطقة لالستعداد ملواجهة مثل هذا التفكري 
 ما طرحه األستاذ صاحل ، بان أمريكا ستعد لضرب العراق أكثر مما أعدت ألفغانستان، حيث اتسم هذا                      أنا مع 

اإلعداد بالسرعة، وهناك أصوات يف أمريكا تقول أن االستعدادات األمريكية لضرب أفغانستان كانت خاطئة، ألن               
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حيح أنه متت السيطرة بسرعة على أجهـزة        ص. الوضع يف أفغانستان إىل اآلن مل يستتب بالطريقة اليت أرادها بوش          
الدولة واإلعالم يف أفغانستان، ولكن ال يوجد ألمريكا أية سيطرة على أفغانستان خارج العاصمة كابل، وال زالت                 
هناك قوى لديها من األسلحة ما فيه الكفاية ، وال تقتصر على الرشاشات اخلفيفة ، ولكن الثقيلة منـها أيضـا،                     

 يف أفغانستان ما زال حمدودا وهم حياولون استقدام قوات دولية للمشاركة يف حفظ األمـن يف                 فالتواجد األمريكي 
، وأن كانت قد سيطرت على      !!ولكن هل حقيقة أن أمريكا قد سيطرت على أفغانستان أعتقد أنه ال             . أفغانستان

 مصاحلها يف هذا املنطقة     الدول احمليطة وأخذت نوع من التفويض من أنظمة احلكم هناك، ومن املمكن أن تتحسن             
 .من العامل 

       حنن يف احلقيقة ندين املوقف الرمسي العريب وأن كان املعلن منه أنه ليس مع ضرب العراق ، وال مع تقسيمه ،     
فالعرب خائفني من أن يقولوا أم مع ضرب العراق ، ومرعوبني .لكنين اعتقد أن املوقف الرمسي جاء على استحياء 

لسنا مع ضرب العراق، مبعىن آخر أنه باإلمكان أن يكون املوقف العريب الرمسي أكثر صالبة من املوقـف       أن يقولوا   
احلايل، وأنه باإلمكان إمساع أمريكا موقفا عربيا صرحيا برفض التعاون مع أي نظام ستنصبه أمريكا يف العراق ، حىت 

 . لو جنحت أمريكا فعال يف ذلك
ر الكرمي أنه باإلمكان حصول إصالحات عن طريق غري احلرب أنا مـع التغـيريات                   أنا فهمت من كالم احملاض    

السياسية ، مبعىن اإلصالحات واالنفتاح ، احلوار واستيعاب املعارضة والتعددية والدميقراطية، وتبدأ العراق مبواجهة              
ىل مثل هـذه اإلصـالحات      اهلجمة الشرسة كقوة واحدة وليست كقوى خمتلفة أنا أمتىن أن يلجأ النظام العراقي إ             

الستيعاب كل القوى الوطنية مبا فيها املعارضة واحلقيقة أنا ال أشكك يف كل املعارضة العراقية ، أنا أعتقد أن هناك                    
جزء من املعارضة العراقية ميلك وجهة نظر ميكن أن يستمع إليها، وليست كل املعارضة العراقية عميلة ألمريكـا،                  

نفتاح واالستيعاب ملواجهة املرحلة املقبلة مع موقف رمسي عريب أكثر صالبة من ذلك ،              لذلك أمتىن لو كان هذا اال     
ذا ميكن أن نعمل على تأجيل ضربة على إعادة النظر عند األمريكان والغرب يف الضربة ولنسهم يف هذا ، ولنـا                     

 .ا للمرحلة املقبلةدور كبري على ما أعتقد يف هذا املوضوع، أفضل على ما أعتقد من إظهار استعداداتن
 

 األستاذ مجال الرفاعي
مع كل تقديري ملا تفضل به األساتذة الكرام، ذهب األمري عبد اهللا إىل واشنطن ، وذهب جاللة امللـك                     

عبد اهللا الثاين ، وذهب الرئيس مبارك إىل واشنطن، واجتمعت القمة العربية يف قمة غري مسبوقة يف بريوت إلقناع                   
األمريكية فقط بالسماح للرئيس عرفات أن يبقى يف احلكم ملدة سنة، يعين الدول العربية مجيعها ،                الواليات املتحدة   

ذهبت إىل واشنطن لتقنع اإلدارة األمريكية والرئيس بوش وتتوسل إليه لكي يسمح لعرفات بوضع جـدول زمـين      
 . موبالرغم من كل هذه التوسالت، واالستجداءات، إال أن الرئيس بوش مل يستمع هل

    أنا يف تقديري أن قرار ضرب العراق متخذ منذ سنة، قرار ضرب العراق موجود وتعزز هذا القرار وأصـبح يف       
لألسف الشديد حنن نرفض ضرب العراق وال نقبـل         . سبتمرب مباشرة / من أيلول  ١١موضع التنفيذ بعد أحداث أل      

مينع على أي دولة عضو يف األمم املتحدة أن تتدخل  التدخل يف الشؤون الداخلية ألي دولة، حىت أن القانون الدويل           
لتغيري نظام حكم قائم، ولكن أيضا هناك متطلبات تتعلق باملرونة السياسية للتعاون عندما يتعلق األمر مبصاحل أمـم                  
وشعوب ، ال يكفي أن كنت يف موقع سلطة وقوة ، جيب أن أتعامل مبرونة ، املوضوع العراقي يدلل على حجـم                      
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لعريب لدى الواليات املتحدة ، مبعىن أنه ال يوجد حجم للنظام الرمسي العريب باملطلق لدى الواليات املتحدة                 النظام ا 
 .األمريكية ، هذه حقيقة جيب أن نعترف ا

     اآلن من حق كل دولة وكل شعب أن يبحث عن مصاحلة ، الدولة الثانية اليت ستلحق ا حجما كبريا مـن                     
هي األردن، إذا أردنا أن نتعامل باملصاحل ، ال ضري يف السياسة أن يتم توزيع أدوار ، وإذا حتدثنا األضرار بعد العراق 

ما !! املصاحل: بصراحة أكرب ما الذي يربط النظام الرمسي يف الدولة األردنية بالنظام الرمسي بالعراق نقول بصراحة                
 القومي أقوى من املصلحة يف ترتيب األولويـات ،          الذي يربطنا أيضا بالعراق الشعور القومي ، ولكن هل الشعور         

 .بتقديري املتواضع أن املصلحة هي األهم 
     كدولة أردنية وحنن لنا مصاحل ، وحنن على فوهة بركان، وأنا أخشى ما أخشاه أن يتحدد الذي أراه يف األفق                    

يف موضوع فلسطني اختـذت     . نيحول ما هو قادم، ليس فقط فيما يتصل بالعراق، ولكن أيضا فيما يتعلق بفلسط             
 أيلول ترى أن ١١اإلدارة األمريكية قرارا ويف تقديري أنه واضح لكل من يقرأ بوضوح بأن هناك إدارة أمريكية بعد 

هناك خطرا استراتيجيا على مصاحلها احليوية خارج وداخل الواليات املتحدة ومكّمن اخلطر عليها يكمن يف املنطقة              
 .دة ترتيبها مبا يضمن املصاحل األمريكية يف املرحلة القادمةالعربية وهلذا جيب إعا

    وكما قال أحد الدبلوماسيني الغربيني ال ميكن أن نعيش على أعصابنا مخسني سنة أخرى ليأيت شخص ما ليفجر      
 أن جيب أخذ األمور جبدية ودوء أعصاب ، ماذا يستطيع. داخل دولنا ومدننا ، ضع نفسك يف مكاننا ماذا ستفعل   

يفعل النظام الرمسي العريب مبجرد أن حتزم الواليات املتحدة أمرها لضرب العراق ، إذا مل يسر اجلميع يف األمـام ،                     
 . سيتحدث بلغتني على أقل تقدير

    يبقى الشارع العريب، الشارع العريب ضد ضرب العراق ومع رفع املعاناة عن الشعب العراقي ، لكن هل يستطيع        
لنتحدث بصراحة، هل هناك حركة شعبية عربية تستطيع أن تقـول ال للواليـات              .. يات املتحدة   أن يقاوم الوال  

املتحدة، هل تستطيع هذه احلركة أن تغري يف سياسات اختذت من قبل األنظمة العربية ، ألنه لن جير أسوأ مما جرى                     
ية مل تستطيع تغيري املواقف العربية      وجيرى يف فلسطني منذ سنة ونصف من أعمال قتل وقمع، واحلركة الشعبية العرب            

وجيب أن تكون هناك عملية توزيـع       ! وهلذا أعتقد أنه مع كل االحترام الشديد لألخوة يف العراق بأن لنا مصاحل            . 
أدوار ، حنن كدولة لنا عالقات جتارية ضخمة جدا مع العراق، ال نريد أن خنسرها بسبب وقوفنا إىل جانب شخص       

 . ة املصاحل وهذا ليس عيبا فالعامل كله اآلن مبين على املصاحلمعني ، حنن نتحدث بلغ
 

 عبد األمري الركايباألستاذ 
 :    أحب أن أخلص ما تفضل به األخوة يف ثالث نقاط رئيسية 

" عدوان"وهي مسألة التقديرات ومسألة التشكيك يف احتمال وقوع العدوان على العراق، أنا أمسيه              : النقطة األوىل 
ن أحدا من احلاضرين يف هذه الندوة أنين أروج للسياسة األمريكية، فأنا قضيت حيايت كلـها منـاهض               حىت ال يظ  

هذا أمر ال ينتهي ، هدفنا هو التفكري يف درء هذه الكارثة اليت ستقع علـى املنطقـة،   . لألمريكان وما أزال كذلك   
ن املعطيات اليت تؤكده، أو نعترب أن     وليس باستطاعة كل شخص أن يفتح نقاش حول احتمال وارد تدعمه الكثري م            
ومـن  ..!!" أعدوا هلم ما استطعتم   "الواليات املتحدة األمريكية قدر يف يوم من األيام ، ولكن هذا األمر يستوجب              

 الكارثة اليت ستقع بالفعل على املنطقة ،        -، التفكري ، جيب أن نفكر بكيفية مواجهة هذه املصيبة         ..!!"أعدوا"ضمن  
أما بالنسبة للنقطة القائلة هل يا ترى العراق هو أفغانستان؟ هل الواليات املتحدة إذا قررت               . صي  هذا رأيي الشخ  
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أن تضرب العراق ستنجح أم ستفشل؟ بتقديري أن الواليات املتحدة ال تفكر مبنطق أفغانستان فيما يتعلق بالعراق،                 
بق وصفة أفغانستان على العراق، أنا قلت هـذه  والذي يصيغ السياسة االستراتيجية ليس هلذه الدرجة من الغباء ليط 

احلرب هي من أسهل احلروب اليت خاضتها الواليات املتحدة، فقد كانت هذه احلرب مسخرة، ففي اليوم الثالـث            
وهلذا فال ميكن للواليات املتحدة أن تضـع  . للحرب كانت طائرة أمريكية واحدة تقصف وإذا مل تلق أهدافا ترجع          

نستان ، ولكن هذا ال يعين أن الواليات املتحدة غري قادرة على ضرب العراق ، أو غري قـادرة                   العراق مبصاف أفغا  
على إسقاط النظام يف العراق، هذه املسألة تعود ،بعيدا عن حتسسنا، إىل مدى متاسك النظام ومتاسـك مؤسسـته                   

ألف من أجل النظام  ) ٢٥٠(ت  العسكرية، إىل أي حد هناك عالقة بني احلاكم والشعب ، إىل أي حد ممكن أن ميو               
ألفا فقط وهي قوات النخبة احمليطة بالنظام وهم موجودين ألسباب مادية ، وليس هناك أي               ) ٤٠(وللمعلومات هم   

الوضع يف العراق ليس كما تتصـورون ، وأي ضـربة           . قاعدة شعبية للنظام من املمكن أن تدافع عنه حىت املوت           
حمافظة انقلبت بني ليلة وضحاها على النظام وهذا الوضـع          ) ١٤ (١٩٩١سيتخلخل الوضع، وهذا ما حصل عام       

أزداد سوأ اآلن، فقبل شهرين على سبيل املثال مبدينة الديوانية وبالسوق الرئيسي قام رئيس املنظمة احلزبية وبعـض    
 بعـد   عاما بالشفرة ألنه شتم صدام حسني أمام الناس وتركوه ليموت         ) ١٦(رجال األمن بقطع لسان شاب عمره       

ملاذا كل هذا ؟ هذه املنطقة يفترض أا        . وبعد أسبوع قام بنفس الفعل حبق شاب آخر ويف نفس املكان          . ثالثة أيام   
على مدى عشرات السنني هل مسعتم      ! ، ما هو املقصود من هذه األفعال وهذه التصرفات؟        ١٩٩١جزء من انتفاضة    

 على وجوههم، وهلذا ال تتوقعوا أن ميوت شعبا من أجـل  "ومشا"آذان الناس أو يضع " يقص"أو قرأمت أن هناك من     
هذا النظام كان . هذا النظام وال تتوقعوا أن ميوت أحدا من داخل املؤسسة العسكرية أو األمنية من أجل هكذا نظام            

  أن حيدث انقالبا على نفسه من داخل مؤسسته احلزبية والعسكرية ويتصاحل مع اتمع،١٩٩١أمامه فرصة بعد عام 
عدوان طويل ومديد، هذا احلديث مل يكن خافيا عن النظام           " كيفية مواجهة "مع الشعب العراقي، وخيوض معركة      

وهذا احلديث قيل عشرات املرات، وأنا أحد من الناس الذين حاوروا النظام، أنا ذهبت بنفسي إىل العراق وحاورت 
املذكرات لصدام حسني، كلها تدور حول هذا       النظام مرتني وبقيت على صلة معهم يف اخلارج، ووجهت عشرات           

، الرئيس اجلزائري األسبق، وطلبت منه أن       "أمحد بن بيلال  "املنحى، ومببادرة مين ذهبت إىل اجلزائر والتقيت صديقي         
 . يفتح باب احلوار مع النظام العراقي، ألن هناك كارثة ستحصل ليس فقط على العراق وإمنا ستشمل املنطقة ككل

، كان أركان النظام يف احلزب والدولة مقتنعني بأن احلصار لن يدوم أكثر مـن               ١٩٩٢ىل العراق عام        ذهبت إ 
ثالثة أشهر، وعقلهم مل يستطع أن يتصور أن هذه املعركة مديدة وأن هذه املعركة لن تنته لن تتوقف، وأن املنطقة                    

 .قة، ولكن أقول أن هذا ليس قدرستفتح على عهد جديد، على إعادة ترتيب للسيطرة األمريكية على املنط
    بالطبع ليس قدرا، فشعوبنا قادرة على املواجهة، ولكن كيف؟ بأن نضع كل تصوراتنا وكل آمالنـا، وكـل                  
تقديراتنا حول املواجهة عن شخص، فقط ال غري؟، أنا قلت جيب علينا أن نفكر، هل باإلمكان أن أفيدكم عن حالة 

 القاعة إخوان عراقيني، بإمكام أن يفيدوكم أيضا، بعيدا عن كـالم اجلرائـد              األوضاع يف العراق، وهنا يف هذه     
ووسائل اإلعالم اململة واملعارضة للنظام ، فهذه الفضائية العراقية أكثر حمطة تسيء للنظام العراقي، ولكن الواقع يف                 

ئ للغاية وهو خمتلف جدا عما      العراق شيء خمتلف وال أريد لكم أن تتفاجئوا يف املستقبل، الوضع داخل العراق سي             
تعتقدون، وقد يتعرض العراق إىل خماطر جسيمة، وحنن حباجة أن نفكر جديا، ألن اخلطر علينا مجيعا خطر جـدي                
واهلجوم األمريكي جدي على املنطقة وعلى العراق وغريها من دول املنطقة، وهناك احتماالت الهتزاز كيانـات                

ط آخر من التفكري له عالقة بالعصر ، له عالقة بتغيري شكل االستعمار بالعامل، ومتزيق املنطقة، وهذا أمر يستوجب من
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، وأشكال السيطرة على العامل ليست هـي        ١٩٩١الواليات املتحدة األمريكية اليوم ليست الواليات املتحدة عام         
أنـا ال أريـد أن    !. ريولكن لألسف التفكري العريب ما يزال على حاله مل يتغ         . أشكال السيطرة قبل عقد من الزمان     

، حنن من مصلحتنا أن نفكر مبا هو أسوأ وأن نفكر مبنطق أسوأ االحتماالت، إذا ما                !نناقش أن احلرب ستقع أم ال       
وقعت احلرب هذا جيد ولن خنسر شيئا ، ولكن إذا وقعت احلرب سنخسر خسارة جسيمة، فنحن أما كارثة، يـا                    

 .ذا هو املطلوبترى كيف نواجه هذه الكارثة مبنطق عقالين ه
 

 الدكتور أجمد حداد
يف احلقيقة أنا أقول أن ما مل حيققه جورج بوش األب ، سيحققه أو سينخرط على حتقيقه جورج االبن ،                    
متبوعا مبا يسمى مبباركة األطراف الدولية واإلقليمية، بشكل مباشر أو غري مباشر ، مبعىن آخر أن املثل األفغاين ليس    

سؤايل احملدد ، هل لديكم إحصائية، وبغض النظر عن توجهـاتكم السياسـية،عن             . ل العراقي له عالقة مطلقا باملث   
 .توجهات القوى السياسية واملثقفة العراقية ، هل هناك ضربة أمريكية للعراق؟ كيف سنتصرف حياهلا؟

 
 الدكتور فايز حوراين

يل رؤية متغرية، وليس مثل اآلخرين حنن لدينا مشكلة، وأنا أعترب نفسي أن يل رؤية من الداخل العراقي ، و
الغري قادرين على استشراف األحداث بقلب مفتوح ، فبالتايل أقول أنه كان هناك مفصال تارخييا وهو دخول العراق 
يف حرب مع إيران، وأقول أن ال يوجد شيء امسه نظام عريب، إال شكال من أشكال احلكومات اليت ال تفيد مـن                      

، وال توجد قوى سياسـية      "شارع عريب "لشارع العريب لألسف ال يوجد ما ميكن تسميته         بالنسبة ل . األمر يف شيء  
عربية قادرة على مواجهة املوقف، النظام العراقي هو النظام الوحيد الذي أثبت أنه ميتلك قـوى داخليـة، فعنـده       

العربية، وال الدول العربية، وال حىت بالنسبة ألمريكا ، هذه الدولة ال حتترم اجلامعة . مؤسساته القوية املرتبطة بالنظام 
القوى السياسية العربية تقود الشارع العريب بسياسة عاطفية غري مستندة على العقل، العرب . القوى السياسية العربية

 .يتحدثون مع بوش ، وبوش غري مصغي هلم 
علق باحتماالت التغيري فيمـا     حنن نطلب من ضيفنا الكرمي أن يدخل تفاصيل أكثر فيما يت          : األستاذ عريب الرنتاوي  

خيص العراق، وحنن نتحدث فيما خيصنا، حبذا لو كان لديه تصورات منا أو إذا كان لـديكم تصـورات عـن                
ولكنين أتساءل هل يصح لألردن لعب دور باكستان يف املرحلـة           . احتماالت التغيري يف العراق أيضا هذا أمر يهمنا       

ار ، الذي حتدث عنه األستاذ الرفاعي، هل نشارك يف الضربة أم ال؟ هـل               القادمة؟ هل يصح أن نلعب تبادل األدو      
نشارك يف ترتيبات ما بعد صدام أم ال نشارك ؟ هل نفتح طريق مع املعارضة أم ال ؟ وهل نبقى خمتصرين العـراق                       

 بنظام صدام حسني أم للعراق مكونات أخرى؟
  

 عبد األمري الركايباألستاذ 
 النظام احلايل وجميء نظام آخر مرتبط بالواليات املتحدة األمريكية، أنا أحتدث عن تصوري                     بالنسبة الستبدال 

اخلاص وعن خربيت وعقيديت الشخصية، فيما يتعلق بالعراق وبتكوينه وبطبيعة البالد، أنا دائما أقول أن الواليـات                 
اطن العراقي بشكل عام هو ضد أي       مشكلة من أعلى ومشكلة من أسفل، املو      : املتحدة ستواجه مشكلتني رئيسيتني     
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نوع من أنواع السيطرة األجنبية، نظاما وحكما هو مضطر أو خمتار هو يف حالة صدام مع األمريكان، لألسف هذه                 
 ،هذا هو اجتهاد النظام الذي قال أن هـذه          ١٩٩١بعد عام   . املعادلة كان جيب إتباع أقصر الطرق للوصل بينهما       

عاما مـن احلصـار،     ) ١١(ج منها منفردين، هذا هو قرارهم، ولكن بعد مرور          احلرب دخلناها منفردين وسنخر   
وضمن حماوالت ومناشدات من قبل الوطنني، حىت أن هناك جهودا عربية تبذل، إال أن الواقع املرير أدى إىل تباعد                   

 .بني املستويني الرمسي والشعيب 
رم وتقطعه، أنا شخصيا ال أثق ذا الكالم، حىت لوال                الواليات املتحدة تقول أا ستركز الضربة على رأس اهل        

رأيت القرار بنفسي، ألن الواليات املتحدة األمريكية عندها خلفيات تتعلق باألضرار بالعراق وبإمكاناته وبقدرتـه               
 عاما املاضية هو حتطيم قـدرات العـراق         ١١واليات املتحدة خالل    وكل ما فعلته ال   . على لعب دور يف املستقبل    

ما عدا ذلك كلها حجج واهية مبا فيها إسـقاط نظـام      . االقتصادية والبشرية والثقافية والتارخيية وعلى كل الصعد      
بلة ولكن ما هو املمكن يف أيامنا هذه لو أن الواليات املتحدة استخدمت قن . صدام حسني وحىت صدام حسني نفسه     

تكتيكية حملاصرة جمال حترك صدام حسني، وقضت على رأس النظام فما الذي سيحدث للعراق ؟ أنا أعتقد أن هذا                   
سيدخل العراق يف فترة من فقدان التوازن قد تدوم لسنوات طويلة، أنا أشك إىل حد بعيد يف قدرة األمريكيني على                    

ضطر األمريكيون إىل احتالل العراق وسيكونوا جمربين       يف العراق، هذه الطبعة غري موجودة، سي      " قرضاي"تنصيب  
) ١٢٠(على إرسال قوات مباشرة لتتواجد بشكل دائم يف العراق، وحسب سيناريو أمريكي أنه باإلمكان إنزال حنو 

 .وهذا دليل على أن العراق ليس أفغانستان. ألف جندي لتتواجد بصورة دائمة يف بغداد لوحدها
 بالنسبة للربيطـانيني، حيـث أدى       ١٩١٧عراق سيكون بالنسبة للواليات املتحدة مثل عامل               أنا اعتقد أن ال   

أنا من املؤمنني بأن الواليـات  . ، وهذا السيناريو ليس من مصلحة الواليات املتحدة      ١٩٢٠تواجدهم إىل قيام ثورة     
ات املتحدة، ولكن من هنا وحىت املتحدة ستفشل يف احتالل العراق وإخضاعها، أو يف إقامة نظام بديل خاضع للوالي

تتبلور األمور أنا أعتقد أن هناك ستكون فترة من االختالل وفقدان التوازن، وهذا يتطلب منا بذل جهود جبارة من            
قبل الوطنني العراقيني من قبل العرب من قبل القوى السياسية العربية احلريصة، ليس فقط على العراق وإمنا علـى                   

 . املصاحل العربية ككل 
   هذه قرأيت باختصار ملا سينجم عن الضربة األمريكية للعراق واعتقد أن األمريكيني سيفشلون يف حتطـيم اإلرادة                 

وبناء عليه أنا أقول أنه من الناحية االقتصادية من املؤكد أن الشريان الذي يربط              . الوطنية العراقية وهذا هو تصوري    
د فيها جهة قرار تستطيع أن تأخذ نفس القرار مبا خيص النفط اليت تزود  األردن بالعراق سيتوقف، ومير بفترة ال يوج      
 .به العراق األردن، والتجارة ستتوقف أيضا 

    هناك معلومات مؤكدة أن اإلسرائيليني قد طلبوا من األمريكان بصورة واضحة وحمددة، أن ال تبـدأ الضـربة                  
لصواريخ، ألم خائفني أن يكون هناك بعض الصواريخ        للعراق، إال بعد أن يؤمن غرب العراق بصواريخ مضادة ل         

وهلذا ال يوجد نقاش بأن األمريكيني سريسلون       .اجلرثومية لدى العراق مل يصلها مفتشو األمم املتحدة، ومل تدمر بعد          
بطاريات صواريخ مضادة للصواريخ وهذا أمر مؤكد على الرغم من أنف األردن أو مبوافقته، هذا من املسائل اليت                  

 .ب أخذها بعني االعتبارجي
.     على كل األحوال األثر السيئ والكارثي على الوضع العريب، وعلى الوضع األردين بالتحديد أمر وارد وحتمي               

 العراقية، ليس فقـط     -ماذا نفعل سوية هناك قوى يف العراق، قوى وطنية يهمها أن تستمر هذه الوشائج األردنية              
 غدا جبهة رفضها صدام حسني ، ولكن فيما بعد سـيقبلها مـن أجـل مقاومـة                  النظام يف العراق، رمبا أن تنشأ     



 مركز القدس للدراسات السياسية

١١ األردن واحتماالت التغيري يف العراق

صدام حسني ليس قدرا حلزب البعث، وهذا احلزب سيبقى له دور يف تـاريخ العـراق السياسـي يف                   . األمريكان
املستقبل، وحول إمكانية شطب حزب البعث بني ليلة وضحاها هذا كالم فارغ ، فحزب البعث هو جزء من تاريخ 

 .راق وجزء من إرثه السياسي، مثله مثل غريه من التيارات السياسيةالع
      أنا اعتقد أنه ستكون هناك فترة انتقالية قاسية جدا وصعبة جدا، وهلذا جيب التفكري جبدية أكثـر، وإذا مـا                    

ن هذا األمر ولكن دعونا نفكر باعتبار أ.حصلت الضربة وما حصل العدوان وإذا ما تغري النظام فنحن مل خنسر شيء     
 .حاصل وواقع، وعلى األغلب هو واقع 

 
 السيدة اميلي نفاع

سبتمرب،استباحت العامل بأكمله وهي    / أيلول   ١١أنا أتفق مع احملاضر أن هناك خماطر جدية، وأمريكا بعد           
يطـة  بغزوها ألفغانستان الذي ثبت عمليا أنه كان دف السيطرة على النفط، وتعطيل أية اتفاقات بني الدول احمل                

 .  ملواجهة التدخل األمريكي يف تلك املنطقة-بأفغانستان ـ خاصة وأن هناك اتفاقا بني الصني وروسيا وإيران
    دعونا نعترف أيضا أن أمريكا والغرب الرأمسايل ميران مبرحلة اقتصادية سيئة وخانقة، وهـذا يـذكرنا بأزمـة                  

ة ذا احلجم ستأيت احلرب حتما، وبالتايل احتمـاالت         ، الكل يدرك أنه عندما تكون هناك أزمات اقتصادي        ١٩٢٩
احلرب هي املرشحة أكثر ومنطقتنا بالذات لديها خمزون نفطي هائل ، فأمريكا تريد أن تسيطر سياسيا على العامل ،                   
وال بد أن تكون هناك قاعدة اقتصادية قوية تستطيع من خالهلا شن حرب يف أفغانستان والسيطرة على حبر قزوين،                   

آلن املطلوب السيطرة على العراق ، وخاصة بعد أن تأكد للواليات املتحدة أن هناك إحصائيات تقول أن العراق                  وا
إذن القضية هي قضية السيطرة على نفط العراق ومقدراته وهلذا علينا أن ال             . ميتلك خمزونا نفطيا األضخم يف العامل       

 . نقلل من خماطر العدوان األمريكي على العراق 
أنا اعتقد أن اهلدف من ضرب العراق هو تغيري اخلارطة السياسية للمنطقة ككل وليس فقط مقصورا على ضرب     

العراق، فهم لن يوفروا سوريا أو لبنان ، وبالتايل سيقضون على كل ما هو ثوري ووطين يف هذه املنطقة الشـرق                     
نية وقمع شعب فلسطني حبيث ال يكون هناك وهنا أيضا يأيت دور شارون من أجل قمع االنتفاضة الفلسطي      . أوسطية

وهذا األمر يتطلب منا أن نتحاور من أجل الوصول إىل قضايا مشتركة،            . صوت وطين يف املنطقة لضمان سيطرم     
  .   ليس فقط بني األردن والعراق 

ن علينا أن ال نعتمـد      فيما يتعلق بالشارع العريب، أنا من املؤمنني بالشارع العريب وأي حتركات يقوم ا، ولك                  
فقط على الشارع العريب وقوته، هناك قوى أخرى حىت يف أمريكا نفسها، قوى معادية للسياسة األمريكية، وهناك                 
أيضا قوى داخل اتمع األورويب ويف أسيا وأفريقيا هناك قوى هائلة معادية للسياسة األمريكية علينا االستفادة منها                

 .جهة هذا املّد األمريكيوبناء جسور معها من أجل موا
 

 األستاذ رمضان رواشدة
أنـا  . شعرت يف بداية احلديث أن احملاضر يف صف املعارضة ولكن فيما بعد شعرت أنه يف صف النظام                  

فيمـا  . األوىل اقتصادية والثانية أمنية   : اعتقد أن من املخاطر اليت ستنتج عن ضرب العراق قضيتني، بالنسبة لألردن             
األمنية، هناك تعطف كبري مع العراق، فالنظام العراقي وعرب ثالثني عاما من املنح والبعثات الدراسية               يتعلق بالقضية   
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املقدمة للطلبة األردنيني، الذين خترجوا من اجلامعات العراقية كمدرسني ومهندسني وأطبـاء انتشـروا يف الباديـة         
 شكلوا قاعدة أمنية للنظام العراقـي داخـل األردن          واألرياف واحتلوا مواقع يف املنظمات الشعبية والنقابية هؤالء       

وسيكون هلم ردات فعل قوية يف حال تعرض العراق لضربة أمريكية وقد يقوم هؤالء ببعض التحركات الذاتية، اليت              
فالنظام العراقي سيستغل كل املواقف السياسية للمزيـد مـن التحركـات    . قد تؤثر على األوضاع األمنية لألردن   

. ، يقول ال لالحتالل العراقي للكويت    "يعقوب زيادين "، ومل يقف إال     ١٩٩٠هذا ما حدث يف أحداث      الشعبوية، و 
 .ومت استغالل هذه الظروف لتسري املظاهرات املؤيدة للنظام العراقي 

مليون دوالر حجم الفاتورة النفطية ، نصفها هديـة         ) ٧٥٠(هناك ما يقارب ال     :     وفيما يتعلق بالوضع النفطي   
فـاألردن ال  .حسني للشعب األردين، والنصف اآلخر تباع لألردن بأقل من أسعار السوق، خبمسة دوالرات            صدام  

ميتلك إال خمزونا نفطيا استراتيجيا يكفي لثالثة أشهر ويقال أن احلكومة سترفعه إىل مخسة أو ستة أشهر، وهذا مؤشر 
ث عن احتماالت هذه الضربة، بالرغم من ميوله        دولة الرئيس أبو الراغب حتد    . على احتماالت توجيه ضربة للعراق    

أنه ال يوجد ضربة، ولكنه يعرف أن هناك ضربة ما بني تشرين أول وشهر شباط من العام القادم، وذلك ألسباب                    
 .تتعلق باجلندي األمريكي وتكوينه وقدرته على الصمود يف أجواء الصحراء العراقية

 
   األستاذ حممود الرمياوي

تحدثني شككوا يف احتماالت وقوع احلرب، وأنا أقول أن كل املؤشرات تدلل على أا              بعض األخوان امل  
واقعة ال حمالة، وأن هناك قرارا ذا الشأن قد اختذ، وأثناء زيارة ديك تشيين للمنطقة قبل أربعة أشهر بلغ جهـات                     

 هناك سؤال أريد أن أطرحه ، من        .عربية أن هناك قرارا باحلرب قد اختذ، واألمر يتعلق بإعداد سيناريوهات احلرب           
هو القادر على منع وقوع هذه احلرب؟ هل بإمكان الشعب العريب منعها؟ ال أظن ، لرمبا بإمكان إيران منع هـذه                     

فيما خيص املوقف األردين ، موقفه واضـح        . احلرب، وهو جار كبري للعراق وله مصاحل عميقة وحيوية مع العراق            
دولة وخاصة مع غياب الشرعية الدولية ) ٣١(خل احلرب ضد العراق إىل جانب ال  ، األردن مل يد١٩٩١منذ عام 

هلذه احلرب، ولكن األردن شأنه كشأن أية دولة عربية أخرى لن يستطيع الوقوف يف وجه الواليات املتحدة إذا ما                   
 . ضرب العراق
 

  الرنتاوي عريب         األستاذ
األول مىت كان الشعب العريب عنصر التغيري الرئيسي ألنظمته لدى بعض األسئلة واالستفسارات، السؤال  

وحكامه؟ أنا يف تقديري مضى زمن طويل على ذلك ، وحىت عندما كان هناك تغيري كان التغيري انقالبيـا وعـرب                     
مؤسسة اجليش الذي متخض عنها زحف الريف على املدينة، وأعادنا إىل مربعات الشمولية والدكتاتورية والتخلف ، 

و من دمر احلواضر العربية يف بغداد ودمشق والقاهرة غري الزحف الريفي القادم مـع اجليـوش واالنقالبـات                   فه
الكل مقتنع بضرورة تغيري النظام الدكتاتوري والقمعي، ولكن جيب أن جيري التغيري من الداخل وبطرق               .العسكرية

 جيل أحفادنا وليس يف جيلنا حنن، حيث بلغ         سلمية، وبأشكال تدرجيية وبكفاحات مجاهريية، لرمبا حيدث تغيري يف        
 . بنا الكرب عتيا، هذا أوال
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يف السياسة األردنية، هذا املفهوم طرأ عليه تغيري بعد االنتقال          " الدور"و مبفهوم   " الدور"السؤال الثاين ، له عالقة ب     
رجية األردنيـة، اآلن يوجـد      بني عهدين يف األردن، جاللة امللك الراحل كان يعظم مفهوم الدور يف السياسة اخلا             

انكفاء يف هذا املفهوم، كيف سينعكس ذلك على السياسة األردنية حيال العراق، وحنن علـى أبـواب انطالقـة                   
مبعناه القدمي الذي مثله يف السياسة األردنية يف حقبة        " الدور"استراتيجية حامسة األمهية، هل األردن سيستعيد مفهوم        

واخله، كما جرى يف السياسة األردنية خالل العامني املاضيني، فلسـطينيا وعراقيـا       فقط أم أن األردن سيكتفي بد     
حىت على الصعيد الفلسطيين كان هناك انكفاء للدور األردين واعتقد أنه كان انكفاء مدروسا وممنـهجا                . وإقليميا

 .وخمططا وليس عفويا
خر بعد الذي حتدثنا عنه مـن شـبكة املصـاحل        السؤال الثالث ، الذي أرى أنه ال بد من مناقشته بشكل أو بآ  

واالرتباطات والعالقات وغري ذلك ، هل ممكن هلذا الدور أن ينمو وأن ينشأ وأن يتعزز يف غيبة عـن املشـاركة                     
األردنية على األقل ترتيبات مرحلة ما بعد صدام اآلتية ال ريب فيها، وبالتايل ماذا ميكن أن يفعل األردن يف هـذا                     

 .ما جرى يف اجتماعات املعارضة العراقية يف لندن هو أول الغيث يف هذا التحول؟اال؟ وهل 
     السؤال الرابع ، ماذا عن اجلوار اإلقليمي لألردن والعراق، هل سيسمح لألردن أن يلعب دورا من هذا النوع؟                  

 يكن منصبا لكـبح      السعودي، يف تلك الفترة، مل     -املصري-، واالئتالف السوري  ١٩٩٦ و ١٩٩٥تذكروا أعوام   
مجاح اهلرولة األردنية والفلسطينية جتاه السالم والتطبيع مع إسرائيل وأن كان هذا هو الشعار والغطاء للقاء الثالثي                 
يف تلك األزمنة، الذي بدأ يف اإلسكندرية كان لقطع الطريق على أي احتماالت تغيري يف العراق، يلعب األردن دورا 

 ونشحن الذاكرة، اآلن كنت أقرأ بعض القصاصات من القدس العريب وبعض التصرحيات     فيها، ولنعود إىل التفاصيل   
هنا وهناك ، هل ستسمح سوريا لألردن بأن يلعب هذا الدور؟ هل ستسمح مصر لألردن أن يلعب هذا الـدور ؟                     

 مرحلة هل خرجنا من.  كيف سيسمح أهل احلجاز حلجازيني ألن يلعبوا مثل هذا الدور؟ كيف سيتصرف األردن؟ 
التطبيع يف عالقاتنا العربية والتوازن يف عالقاتنا العربية واإلقليمية والدولية؟ هل حنن نوشك الدخول يف مرحلة مـن          
اختالل هذا التوازن يف عالقاتنا العربية؟ هل نعود للمحاور واالصطفافات وحرب امللف األسود مع سوريا والتراشق 

 مع السعودية اليت مل تستعد عافيتها بعد رغم احلديث اإلجيايب، هذه األسئلة اإلعالمي مع مصر والقطيعة شبة الكاملة
يف احلقيقة آمل أن مل جتد إجابات اآلن على األقل أن تكون موضع تفكري ، وحنن نقرأ ونكتب وكلكـم كتـاب                      

 .ومفكرون وأساتذة جامعات ونواب وغري ذلك
 

 األستاذ مجال الرفاعي       
ومقدما، وعنـدما طـرح   " كاش"فط من السعودية ، قال السعوديني جيب الدفع عندما طلبت األردن الن 

، على أساس أن األسعار تقل عن سعر السوق خبمس دوالرات، قال            "التابالين"األردن أن يأخذوا النفط عرب خط       
ن نبيع النفط مليون دوالر، وعلى األردن أن يتكفل ا، وحن) ٧٠٠(السعوديني اخلط يلزمه صيانه والتكلفة تبلغ حنو       

 أيلـول  ١١واعتقد أن السعودية ما قبل . فقط عن طريق العقبة على أن ينقل البترول من العقبة إىل مصفاة الزرقاء            
اخل هناك عامل انقلب ،     .. أيلول   ١١ أيلول غري مصر ما بعد       ١١ أيلول، مصر ما قبل      ١١هي ليست السعودية بعد     

حلفاظ على مصاحلك وإال فالقطار ليس سيفوتك فقط وإمنا سيدوسك ولألسف أن معظم السياسيني يقولون مبنطق ا 
 .حتت عجالته
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 الدكتور أمني مشاقبة
من خالل معرفيت بالسياسة األمريكية، الوضع الذايت للرئيس بوش وظهور قضايا مثل الفسـاد وتـورط                

نمو االقتصادي واالنتخابات موظفني كبار من إدارته يف هذه القضايا وتراجع يف مستوى املعيشة، وتراجع مستوى ال
التشريعية قادمة، انتخابات رئاسية بعد سنتني، هناك قضية أفغانستان ومهمة القضاء على االنتفاضـة الفلسـطينية                

 . والقضاء على اإلرهاب هذه كلها عوامل تشكل رؤيا يف العقل األمريكي لضرب العراق
لك عبد اهللا انتهج خالل ثالث سنوات سياسات واقعية ال تلغي األردين، أنا أعتقد أن جاللة امل" بالدور" فيما يتعلق 

وبالنسبة هلـذا   . مفهوم الدور األردين، الدور األردين موجود لكن رمبا تغري شكل الدور واألداء أو طريقة التعامل              
لفترة األخرية  األمريكي يف ا  –الدور هل يسمح له باملشاركة يف ترتيبات ما بعد صدام، أنا أعتقد أن التناغم األردين                

 عاما عن حجم املساعدات األمريكية لـألردن؟        ١٢واملدلول على ذلك أننا أجرينا دراسة يف الفترة األخرية وعرب           
األمريكي، كلما ازدادت املساعدات األمريكية لألردن والعكس صحيح، فعندما   –فكان كلما ازداد التناغم األردين      

 مليون دوالر، واآلن حنن نتحدث عـن        ٦٥كية سيئة نزلت املساعدات إىل      كانت الرؤيا األردنية جتاه الرؤيا األمري     
 .، هذا يوحي أن هناك تناغم كبري بني األردن والواليات املتحدة٢٠٠٣ مليون دوالر يف عام ٤٥٠

    فيما يتعلق بالوضع الداخلي يف األردن، حنن لسنا مع ضرب العراق ونأمل أال يتضرر العراق وشعب العـراق،                  
 نفس الوقت القرار ليس بيد األردن وأنا أقول أن األمن واالستقرار يف األردن ضرورة وطنية للجميع ولكل                  لكن يف 

 .اجلهات وجيب أن يتعزز الوعي السياسي يف األردن للحفاظ على مفهوم الوحدة الوطنية داخل اتمع األردين 
 ،يقول أنه   ٢٠٠٠ عن مستقبل املنطقة لسنة      املوضوع على اإلنترنت والذي يتحدث    " سي أي أيه  "   هناك تقرير ل  

 عاما القادمة ستحدث حروب وانشقاقات أتنية أو دينية، وهذا الوضع اخلطري مـن املمكـن أن يبـدأ                   ١٥خالل  
 . بالعراق، مث السعودية مث ينتقل إىل احلالة األردنية، وهذا الوضع يتطلب وضع احللول لتفاديه

 
 السيدة إميلي نفاع 

ستفيد من الرأي العام األمريكي، أرى أن هناك ضرورة أن نفتح قنوات مـع الشـعب           كيف ميكن أن ن   
األمريكي ومع القوى التقدمية، كنت أحضر مؤمتر احلزب الشيوعي األمريكي، وكان يتواجد مندوبني عن أربعني               

ية تغيري نظـرة    والية، وكان مطروح حينها موضوع االنتفاضة الفلسطينية، العديد من املشاركني طرحوا قضية كيف            
اتمع األمريكي، وكان حقا شيئا مفرحا أن يتخذ املؤمتر قرارا تضامنيا مع االنتفاضة الفلسطينية، وطلب من الكثري                 
من األعضاء تزويدهم بصور مؤثرة وقصص إنسانية عن االنتفاضة، فهم شعب بسيط حيتاج إىل معلومات، حيـث                 

ا اعتقد أن هذه القنوات نستطيع أن نستخدمها، أنا فوجئت بعد شهر            ذكروا أن املعلومات اليت تصلهم مفلترة، وأن      
أن صحيفتهم كانت بكاملها عن االنتفاضة والقضية الفلسطينية، وكانت العديد من بيانام ضد حماوالت ضـرب                

 . العراق
 عبد األمري الركايباألستاذ 

 العربية، حنن دائما يف أذهاننا أعوام        اليت طرحت هامة جدا، الشارع العريب ودور األنظمة        األسئلة والنقاط 
، األمريكان حاليا غري حمتاجني لدور سوريا، إذا كانوا هم سينفذون املهمة بصورة مباشرة، املكانني ١٩٩١-١٩٩٠
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يف مشال العراق هناك خرباء عسكريني ، هنـاك         . مشال العراق، وغرب العراق   : اليت تم م الواليات املتحدة مها       
 . ، هناك حتسني طرق  وهذه كلها مهمة لعملية ضرب العراقتأهيل ملطارات

       فيما خيص الشارع العريب، اعتقد أن الشارع العريب سيكون له دور ما وغري صحيح أن دوره صفر وقد تتغري               
 ديكتاتوري، – مشويل –أشكال وفعل الشارع العريب ولكن كان موجود دائما، حىت يف العراق ويف ظل نظام قمعي 

شارع العراقي ظل قائما ومستمرا وأذا أردنا أن نعدد عدد الشهداء واملقاومني واهلاربني من بالدهم هناك نسـبة                  ال
كبرية من الشعب العراقي تركت البلد، هذا البلد الغين مبوارده واقتصاده تركوا البلد بسبب مسألة الضمري، الشارع                 

، وسيكون للشارع العريب دور ما ولكنه لن يستطيع أن يوقف           العريب له دور واتمع له دور ومل يتوقف وال حلظة         
 .  الضربة ولن يستطيع وقف تداعياا أو نتائجها

      هناك سؤال هام جدا إذا كانت هناك أية إمكانية  لتجنب الضربة، أنا ذه املناسبة أحب أن أقترح علـيكم                    
عد أوال يف توجيه الرأي العام األردين وجهة جديدة         كأردنيني ، ومن املمكن أن تكون هناك فعاليات وقوى قد تسا          

تتناسب مع األحداث والتطورات املقبلة، حىت يصبح موقف النخبة األردنية والسياسيني األردنيني فعال وعملـي،               
وميكن توجيه نداء إىل الكوادر العراقية من أجل أن تبادر وتستدرك األمور، وتغير موقفها على أكثر مـن صـعيد                    

 .أن هذا األمر سيكون له بعض الفائدة على أكثر من صعيدواعتقد 
       أنا أعتقد شخصيا أنه ال يوجد إمكانية لتجنب الضربة ال عربيا فالعرب غري قادرين على إيقافها، ويف احلقيقة            

ـ    ون مل يسأهلم أحد ، ولن يسأهلم أحد كأنظمة وحكومات، وعلى صعيد اإلمكانية الدولية حىت األوروبية تكاد تك
صفر ، فال يوجد إمكانية فعلية إليقاف الضربة، وإذا أردنا احلديث عن دور النخب السياسية العربية واجلمـاهري،                  
فهذا الدور جيب أن يتركز على النظام العراقي، وتوجه له النداءات ليستدرك أن أمامه فرصة صغرية من املمكن أن                   

 اللحظة األخرية استدرك األمر واختذ مواقف تتفـق مـع           تكون هامة جدا، على األقل حىت يسجل التاريخ أنه يف         
 .متطلبات اليت تفرضها عليه املواجهة

     وفيما خيص الوضع الداخلي للعراق ودور احلركة األصولية داخل العراق، إذا أخذنا احلركة الوطنية احلديثـة                
لى اإلطالق، مبعىن مل يكن التيار الـديين        وليس للدين ع  " العلمانية"املعاصرة يف العراق، ميلها األساسي الغالب هو        

، العراق هـو مـن      ١٩٢٥، وخصوصا بعد عام     ١٩٢٠الذي جابه موجات من احلصار كبرية جدا خصوصا بعد          
البلدان النادرة يف العامل الذي كان للحزب الشيوعي دور فيه على مستوى اتمع، على مستوى حياته وكان قـوة        

 كان ١٩٦٣ة العراقية وباستطاعتنا أن نذكر أرقام مذهلة، فعلى سبيل املثال يف عام          فعالة وحاضرة يف احلياة السياسي    
أكرب من عدد الشيوعيني التشكوسلوفاكيني يف " بالنسبة"عدد العسكريني الشيوعيني املوجودين داخل اجليش العراقي 

 .ما اجليش التشيكي، حيث كان احلزب الشيوعي حيكم يف ذلك البلد منذ أكثر من عشرين عا
   حزب البعث أيضا حزب علماين، القوى التقدمية هلا دور كبري، احلركة الكردية حركة علمانية وحىت يسـارية                 

اخل كلـها   ..واحندرت مكن أصول ماركسية، إضافة إىل وجود أقليات أتنية مثل السريان واآلشوريني والتركمان              
راقية والتعددية يف املزاج العراقي، فالناس ميالني إىل حـل          عناصر تعزز من االجتاه العلماين داخل احلركة الوطنية الع        

 .توافقي وحل علماين وليس حل جزئي وفئوي
العراقي ومفكـره   " الدعوة"     أنا كمتابع لتطور احلركة السياسية يف العراق ومنها احلركة اإلسالمية، مثل حزب             

آلخرين أنه حزب بدأ مبناقشة االشتراكية والرأمسالية، الرئيسي حممد باقر الصدر، يتميز عن كل املفكرين اإلسالميني ا
 .وناقش بالدرجة األوىل التحديات العلمانية اليت تواجه التيار اإلسالمي 
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حممد .  ثانيا، أن هذا التيار اإلسالمي هو الوحيد الذي طرح صيغة تفاهم وهو يف حالة صعود وليس يف حالة تراجع
يف انتفاضـة يف    . لتفاهم مع القوى العلمانية وهذا موجود يف بيانات رمسية         قدم صيغة ل   ١٩٨٠باقر الصدر يف عام     

 رغم أن األحزاب العلمانية قد اختفت من اجلنوب، إال أن النواة اليت شكلت يف جنوب العراق كان حاضرا       ١٩٩١
خبة السياسية أو النخبة    فيها بقايا هذه األحزاب العلمانية، وبالتايل هلا دور يف تقرير مصري األحداث املزاج العام للن              

 . الثقافية العراقية
هذا سؤال صـعب اإلجابـة   –    ولكن ما هي القوى الفاعلة اليوم داخل العراق؟ إذا أخذنا قوى كقوى هلا دور     

 يف مستقبل العراق أكيد القوى اإلسالمية سيكون هلا دور، ولكن أي قوى إسالمية يا ترى، أنا أعتقد أنـه                    -عليه
ت كان هناك ظاهرة جديدة يف تطور احلركة اإلسالمية، اليت ظهرت يف مرحلة باقر الصدر، هذه                خالل العشر سنوا  

، من حركة عنفيه إىل حركة سلمية تطالب بالتغيري السلمي          ١٩٩١احلركة قلبت مفهوم االنتفاضة اليت جرت عام        
حدى الشخصيات الشـيعية     كان حممد باقر الصدر من إ      ١٩٢٠يف عام   . وأعادت تقاليد وطنية يف العمل السياسي     

قبل وأثنـاء   " الصدر"اهلامة جدا اليت كانت حتتل رئاسة الوزراء يف األزمات الكربى كوجهة للنظام امللكي، وكان               
ويرفعون ) سنة(إىل األمام األعظم    ) شيعة( من القيادات اليت كانت تأخذ الناس من الكاظمية العظمى           ١٩٢٠ثورة  

األمام صادق الصدر فعل الشيء نفسه حىت أنه أزال بعض الكلمات من اآلذان             . ةاملشاعل تعبريا عن الوحدة الوطني    
، أشترك معه يف هذا بعض أئمة الشيعة الكبار مثل حممد حسني فضل اهللا، هذا التيار ) واشهد أن عليا ويل اهللا( مثل 

أعتقد أن قوى إسالمية قّتل زعيمه ولكن برز له زعيما آخر يف اخلارج وهو جعفر الصدر سار على نفس الدرب، و             
هناك قوى أخرى هلا    . ، تلتف حول هذه الشخصية، وهي شخصية معتدلة جدا ومتنورة         "الدعوة"أخرى غري حزب    

تأثري ودور مثل احلزب الشيوعي العراقي ، وقوى متثل اموعات الكردية ، وغريها ومن املؤكد أنه سيكون هناك                   
اق ، هذه القوى وطنية دميقراطية غري مؤمنة باألحزاب بشكل عام وقد دور لقوى يف العراق مل تكن موجودة يف العر

 .تشكل تيارا هاما يف حياة العراق
     أنا أعتقد أن العسكريني العراقيني لن يكون هلم دور يف قيادة العراق بعكس ما يقال متاما، فالعسكريني انتـهى      

زمة العسكر وعدم قدرم على إدارة البالد خـالل         ، والنظام احلايل جاء إىل احلكم بسبب أ       ١٩٥٨دورهم يف عام    
أما املؤمترات اليت تعقد يف اخلارج هي فقط        . عشر سنوات ولذلك لن تكون هناك مشكلة على مستوى العسكريني         

من أجل إجياد جمموعة من العسكريني قادرين على جلم املؤسسة العسكرية حىت ال تنفجر، ألن انفجارها سيكون له                 
 .خطريةآثارا مدمرة و

فـال يوجـد    . ؟!       ولكن هل يوجد شخص جيمع عليه العراقيني لقيادة العراق بعد مرحلة صدام لألسف ال               
شخص معني يف واقع العراق احلايل، وهذه إحدى املشكالت اليت ستواجه العراقيني وخنبهم وقواهم السياسـية يف                 

 .املستقبل
 االحتراب الداخلي ، لديه من املقومات التارخيية ما جينبه احلرب     أنا موقن أن العراق لن يقسم ، لن يصل إىل حد          

األهلية واعتقد أنه سيخرج موحدا من هذه األزمة املديدة والطويلة اليت تصل إىل حد الكارثة يف تارخيه احلـديث                   
 .الذي هو خمالف لطبيعة العراق وتكوينه وبيئته" النظام الشمويل احلايل"الذي عنوانه 
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  نبذه شخصيةري الركايبعبد االم
 

 .كاتب وناشط سياسي عراقي منذ الستينيات- 
 

.  ساهم يف التحضري واملشاركة يف االنتفاضة املسلحة يف االهوار يف جنوب العراق١٩٦٨-١٩٦٧يف - 
وليمة "ليكتب هذا . وقد روى جتربته تلك الحقا وهو يف بريوت للكاتب السوري حيدر حيدر 

 .يار الباهليهفيها من خالل شخصية ماليت ميثل " العشاب البحر
 

وخرج بعد ان مر على استالم حزب البعث للسلطة حوايل سنة ونصف . دخل بعد االنتفاضة للسجن- 
" الفكر اجلديد"ليعمل يف مواقع تاسيسية يف صحافة احلزب الشيوعي العراقي خاصة يف جريدة 

 .اليومية" طريق الشعب"االسبوعية و
 

 ١٩٧٣بني حزب البعث واحلزب الشيوعي صيف عام " وطنية والقومية التقدميةاجلبهة ال"بعد قيام - 
 نشرت جملة ١٩٧٤ويف عددها متوز . ويف الذكرى السنوية االوىل لقيام اجلبهة. تبىن فكرة التيار الثالث

دمته وق" الدميقراطيني املستقلني"اليسارية املستقلة باهتمام مشروع رؤية لتوسيع اجلبهة بدخول " الثقافة"
وقد اثار . مع انه موقع بامسه الشخصي كوجهة نظر عامة تعبري عن موقف الدميقراطيني املستقلني 

. كما قوبل برفض من جانب احلزب الشيوعي الذي يعمل يف صحافته. املشروع اهتماما واسعا ونقاشا
 .١٩٧٥وهو ما فتح الباب امام تعقيدات ادق اىل هربه من العراق عام 

 
 .ك التاريخ بني سوريا ولبنان، وعاش تفاصيل احلرب اللبنانية حىت ايتهاتنقل منذ ذل- 

 
بعيدة عن منطق العداء املطلق ، وكرس جهده للترويج " املعارضة"انتهج خالل هذه الفترة وجه يف - 

والدعوة اىل منظور شامل يتجاوز املفاهيم االيديولوجية . الفكار اعادة بناء مفاهيم الوطنية العراقية 
 .اجلزئية احلزبية الضيقة، وظل يكتب ذا االجتاه يف الصحافة واالت العربيةو

 
 بعد دخول القوات العراقية اىل الكويت ، اختذ موقفا مع مجع من املعارضني الوطنيني ١٩٩٠عام - 

ه ان وعن طريق عالقاته العربية تسىن ل" احلوار الوطين"تتميز برفض العدوان االمريكي وتبىن الدعوة اىل 
 قد فتح باب مواجهة جديدة وشاملة مع ١٩٩٠يفتح باب احلوار مع النظام على قاعدة تقول بان عام 

الواليات املتحدة االمريكية وهذه املواجهة تفوق من حيث حجمها وطبيعتها وابعادها طبيعة النظام 
 ونادى مع بقية الوطنيني .اليت حتولت اىل عائق واىل عقبة امام اطالق اوسع الطاقات الوطنية. االحادية 

املعارضني بضرورة احياء دور احلركة الوطنية واعادة هيكلة االقتصاد العراقي واقامة منط اقتصادي وبنية 
 .تنموية تتحدى احلصار وتقوم على املشاركة الوطنية
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وقف مع بقية الوطنيني املعارضني بوضوح وبال قيد او شرط ضد العدوان االمريكي وضد احلصار - 

واعتربه " اسقاط السلطة"كما رفض صراحة شعار . عمل مع اخرين وبكل الوسائل على رفع احلصارو
ضارا باملصاحل الوطنية وخيدم خمططات العدوان على العراق، وال يساعد على حل االزمة الوطنية وظل 

 .يدعو اىل اعتماد مبادئ احلوار والتغيري السلمي الشامل
 

وحتمل مع عدد من الوطنيني . حفيظة غالبية اطراف املعارضة املعروضة اثارت تلك االراء واملواقف - 
كل اشكال اهلجوم والضغوط وعلى " املعارضة الوطنية العراقية"ممن اصبحوا يشكلون تيارا عرف باسم 

ومع . مدى احدى عشرة سنة ، وسعت تلك القوى اىل التعتيم على هذا املوقف وتشويه صورته وعزله
وظل يصر على جه ، . يته مل يقابل مواقف هذا التيار باي نوع من االستجابة النقالةان النظام من ناح

 .فان اصحاب هذا الراي مل يتخلوا عن مواقفهم ، تلك وما زالوا يصرون على االلتزام ا
 

. كتب خالل العقد املنصرم مئات املقاالت كانت كلها تقريبا تصب يف اجتاه تكريس هذه الوجهة - 
" الزمان"و" القدس العريب"ويف " احلياة"ويساهم يف " السفري" االن بصورة منتظمة يف جريدة وهو يكتب

 ".النهار"ويف 
 

آخر " والبدائل اخلفية للنظام العراقي"اخليار الوطين"له كتاب يصدر قريبا عن دار جنيب الريس عن - 
" اع طويل ووجوه متغريهصر: صدام حسني ومعارضوه"كتاباته مقال عن اللحظة الراهنة حتت عناون 

الفرنسية يف عددها الفصلي الذي يصدر هذا الشهر وهي " السياسة الدولية"سينشره بالفرنسية يف جملة 
" الشؤون اخلارجية"جملة متخصصة عالية املستوى وتعترب مبثابة املعادل الفرنسي واالورويب لة 

 .االمريكية املعروفة
 

وهي . ن قبل احملاضر للبحث عن حلول وطنية عربية سعى اليها دائما اللقاء احلايل هو حماولة اخرى م- 
وسبل مواجهتها مبا ميكن ان حيفظ . حماولة نظر للتطورات واالحداث اليت ينتظرها العراق واملنطقة

 .املصاحل الوطنية والقومية للعراق والعامل العريب
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