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أمریكا ھي التي : الحقیقة الوحیدة في حرب الخلیج 

  فكیف تنادي بھا ؟.. خرقت الشرعیة 
  . 1991ینایر  29الشعب القاھرة ـ 

تحول النزاع القدیم المتجدد بین دولة العراق  1990 أغسطس 2في  ـ 1
المسلحة العراقیة الى  القواتلجأت  إذوإمارة الكویت الى نزاع مسلح ، 

ومنذئذ استقطب النزاع .  الحرب، ھكذا بدأت اجتیاح اإلمارة الجارة 
ال نرید أن نحدد أولئك الحلفاء من الدول فھم .  طرفیھحلفاء لكل من 

  . الحدیث أن لیس ھذا موضوع معروفون ، باإلضافة الى 

أن نتذكر أمر غیر منكور منذ حولھ غوبلز  الحدیثالذي یھمنا من ھذا 
انھ . حة الحرب الھتلریة الى واحد من أھم أسل ألمانیاوزیر دعایة 

 المذیاعالتي تقدمت أدواتھا واستشرت آثارھا بما أضیف الى  الدعایة
جوبلز من وسائل اتصال وإعالم مقروءة ومرئیة  یستعملھالذي كان 

ومسموعة ألغت الحدود بین الدول ، فأصبحت قادرة على اغتصاب 
تعبیرا  اھیرالجمولیس اغتصاب .. الجماھیر في أي مكان من األرض 

الذي أطلقھ عالم االجتماع األلماني سرجي  التعبیر، بل ھو من عندي 
عقول األلمان واتخذه النازیة ب الدعایةتشوخاتین على ما كانت تفعلھ 

ولما استشرى ھذا السالح .  1939عنوانا لكتاب صدر في فرنسا في 
الشعوب قبل  عقوللالستیالء على  االستعماریةواستعملتھ الدول 

علیھا أسماه عالم االجتماع األمریكي فیكتور بالدریدج سالح  السیطرة
  .  1977االمبریالیة الحضاریة 

في ل تھمھ طھارة عقلھ أال یعوّ  إنسانمتعینا على أي  أصبح من ھنا ـ 2
حول ما یسمى حرب الخلیج على ما تبثھ  العالمفھمھ لما یدور في 



المقروءة والمسموعة والمرئیة من آراء وأنباء وصور  اإلعالمأجھزة 
بدون استثناء واحد ،  األطرافجمیع  إن. وشائعات عن ھذه الحرب 

  . الناس لیخربوھا ان لم یكسبوھا  عقولون بما یبثونھ اغتصاب یحاول

  ویذاع كذب ؟  یعلنھل یعني ھذا أن كل ما 

الكامل سذاجة مفضوحة یتفاداھا مغتصبو العقول  الشاملفالكذب . ال 
ھي شرائح مختارة  إنما. الناس لما یقولون  تصدیقلالحتفاظ بقدر من 

أكاذیب تتخللھا  إلیھامن الحقائق یعاد تركیبھا وتضاف  فائقةبعنایة 
أخبار حرب الخلیج ، أو  إن.  للتصدیقلبناء صرح من المعلومات قابل 

لم نرد أن نقول  إذا،  وإخراجمونتاج  عملیاتصیلة حرب ، ح أیة
محجوبة فال یملك ن الحقائق الكاملة ألوتزییف ، ذلك  تلفیقعملیات 

عقلھ ما یقیس علیھ صدق  طھارةادي الذي یرید أن یحفظ المواطن الع
  . اإلعالم  أجھزةأو كذب ما تبثھ 

في ظل غیاب الحقائق یتجھ كل مواطن  إذنافعة ،  ضارةومع ذلك فرب 
مع موقفھ المبدئي أو السیاسي مما تبثھ  یتفقانتقاء ما  إلىتلقائیا 

اتجاھات اآلراء أن  یتابعونمن ھنا یسھل على من .  جمیعااألطراف 
بالرغم من  رأيینحاز صاحب كل جانب  أي إلىنسبة  بسھولةنوا یتبیّ 

   .قومیة أو وطنیة أو سیاسیة أو أخالقیة  أسبابمن  لرأیھكل ما یدعیھ 

ن ضد ادعاءاتھم جمیعا ولنتحصّ  فلنتركھمكل یغني على لیاله ،  ـ 3
واحدة یذكرونھا جمیعا ، ویرفعون شعاراتھا  مقولةجمیعا ، ولنلتقط 

لعل ھذا " .  الشرعیة الدولیة " إنھا،  المتناقضةلیستروا بھا مواقفھم 
الدولیة ، والشرعیة ھذه الشرعیة  أمر حقیقة إلىریق أن ینیر لنا الط

   : الدولیة تعني

القانون "الدولي لقواعد عامة ومجردة ھي  المجتمعخضوع  )1
  .  الشرعیة، ھو معیار " لدوليا



  .القانون الدولي  أمام الدولالمساواة بین كل  )2

غیر مشروعة طبقا للقانون  غایات لتحقیقالقوة عدم جواز استخدام  )3
  . الدولي 

  .عدوان غیر مشروع  ضد النفسعن حق الدفاع  )4

تسوده  اإلنسانيعاما للمجتمع  نظاماتفاصیل أخرى تكون معا و
  .الدولیة  الشرعیة

قدیم إال أن الشرعیة الدولیة لم تصبح الدولي  القانونومع أن  ـ 4
  . قرن تقریبا  نصفضرورة حیاة أو موت لكل البشر إال منذ 

بقذیفة نوویة صنعھا  1945لثانیة عام العالمیة ا الحربفمنذ أن انتھت 
بھا في لحظة مئات األلوف في  فأھلكشیطان وألقاھا مجنون ، 

ھیروشیما بعد أن قد أھلكت الحرب عشرات المالیین من البشر 
حلم البشریة  ، أصبح وأطفاال عسكریین ومدنیین ، رجاال ونساءا وشبابا

الرجال والنساء والشباب واألطفال في أي  یتعرضالبشریة ، أال كل  ،
الوحشیة التي یسمونھا  المجزرةمكان ، في أي زمان ، لمثل تلك 

   .الحرب 

 تنعدمحیث . الى األبد شریعة الغاب  تلغىمن أجل ھذا كان ال بد من أن 
بین الكائنات ، وحیث تؤدي المنافسة الحرة على الحیاة الى  المساواة

كان ال بد من أن تلغى الى األبد . منھ  أضعفافتراس األقوى من ھو 
كان . ر حسب أجناسھم أو أدیانھم أو ألوانھم أو لغتھم التفرقة بین البش

فكان . كان ال بد من المساواة بین الدول . بین الناس  المساواةال بد من 
تنازعوا الى قواعد عامة مجردة تحكمھا  إذا یحتكمواال بد للبشر من أن 

نظام دولي یجمعھا معا ویساوي فیما بینھا  إطارفي  بینھموتحكم فیما 
 القانونفي المنازعات طبقا لقواعد  ویفصلفي الحقوق والواجبات 

 .الدولي 



ھذا النظام قبل أن تنتھي  إنشاءالى  اإلنسانیةعن حاجة  التعبیر ولقد بدأ
اجتمع روزفلت ) وأثناء الحرب (  1941أغسطس  14ففي . الحرب 
المتحدة األمریكیة وتشرشل رئیس وزراء انجلترا على  الوالیاترئیس 

الصیت عرف باسم  ذائع تصریحاظھر البارجة برنس أوف ویلز وأصدر 
یأمالن بعد منھ أن الرئیسین  السادسةمیثاق األطلنطي جاء بالفقرة 

من التحرر والخوف على النازیة في أن تتمكن جمیع األمم  القضاء
وفي أول ینایر .. في ظل السالم واألمن الدولي  الحیاةومن ، والعوز 

، وكان ) وع المیثاق مشر( باسم األمم المتحدة  تصریحصدر  1942
ولكن قوة الشر والدمار والخوف .. الى تحقیق حلم البشریة  ثانیةخطوة 

األمریكیة اعترضت تلك الخطوة  المتحدة، الوالیات  اإلنسان، عدوة 
حلف عسكري واحد بینھا وبین االتحاد السوفیاتي ودول  باقتراح

وریة الصین فیما یتعلق م جمھأن یضعلى  البریطانيالكومنولث 
على تنفیذ معاھدة الصلح التي سوف  لإلشرافاآلسویة  بالشؤون

  . كامال وایطالیا تنفیذا  والیابان ألمانیاتفرض على 

المتحدة سواء  األممولقد رفضت كل الدول ذاك االقتراح ألن سائر دول 
أو الصغرى سوف تخضع بمقتضاه لنظام  الوسطىكانت من الدول 

یمكن أن ال  العظمى وھو ما األربعةا الدول دیكتاتوري تفرضھ علیھ
وألن . لنصرة الدیمقراطیة  القتاللنفسھا الدول التي اشتركت في ترضاه 

نوع  إحاللھو  اإال معنى واحدقدر لھ التنفیذ لن یفید  إذا االقتراحھذا 
ھكذا قال ممثلو . محل الدیمقراطیة المحوریة  الدیكتاتوریةجدید من 

  . حین الى  أمریكا، فتراجعت  حینئذدول العالم الحر 

ا وتشرشل وروزفلت بأنفسھم في یالط نستالیاختلى  أنالى حین ـ  5
ثم . العالم  واتفقوا على اقتسام مناطق النفوذ في 1945فبرایر  11یوم 

كما تمثلھم الھیئة  األرضفي كل  البشر إرادةاتفقوا على أن تكون 
التي یعبر عنھا مجلس  التنفیذیةھیئتھم  وإرادة .العامة لألمم المتحدة 



الوالیات : وافقت علیھا خمس دول مجتمعة  إذا إال نافذةاألمن غیر 
والمملكة المتحدة وفرنسا واالتحاد السوفیاتي  األمریكیةالمتحدة 
  ..والصین 

أن تقبل دول العالم وھي مجتمعة في سان  الممكنولم یكن من 
من  أساسدستور قائم على  لصیاغة 1945فرانسیسكو في فبرایر 

المساواة بینھا كما نص المیثاق ، أن تحتكر دولة أو أكثر من دولة 
وقد عبرت كل الدول من غیر . الدول جمیعا  إرادةسلطة تعلو على 

  . مؤامرة یالطا  رفضالمحتكرین عن 

  ؟ ..لذي حدث ا فما

األمریكیة صراحة أن عدم موافقة المؤتمر  المتحدةأعلنت الوالیات ـ  6
یاتي والمملكة المتحدة على ما تم االتفاق علیھ بینھا وبین االتحاد السوف

ن ع األمریكیةالحتمیة امتناع الوالیات المتحدة  نتیجتھفي یالطا ستكون 
  .المتحدة  األممالتصدیق على میثاق 

حلم كل البشر في نظام عام للشرعیة  بإجھاض الصریحبھذا التھدید 
الدولیة ، وما تضمنھ من مخاطر العودة الى التحالف العسكري الرباعي 

ـ  ـ متى أرادت إرادتھاتكون  أن األمریكیةالمتحدة  الوالیات، فرضت 
  ..في العالم كلھ  شروالبدول وال واألممكل الشعوب  إرادةفوق 

تقبل أیة  فال. الدولي المتجسد في ھیئة األمم المتحدة  النظاموھكذا قام 
وافقت الوالیات المتحدة ولو  إذا إالالعامة  الجمعیةدولة عضوا في 

فبقیت الصین الشعبیة غیر مقبولة الى أن . وافقت كل الدول ما عداھا 
عضو ولو  أيوال تسقط العضویة عن . المتحدة فقبلت  الوالیات أرادت
ولقد وافقت .  األمریكیةالوالیات المتحدة لم تقبل  إذا عنصریاكان 

ونیة بأنھا عنصریة الصھی إدانةكاسحة من الجمعیة العامة على  أغلبیة
 بإسقاطبما یعني أن دولتھا غیر مشروعة ، كما وافقت على قرار 



عنھا ، ومع ذلك بقیت برغم إرادة أغلب دول العالم الن  العضویة
  . ھذه اإلرادة  ناھضتالوالیات المتحدة 

على ما  األمریكیةمنا اعتراض الوالیات المتحدة  القریبةومن األمثلة 
الصادر على اثر  242كان یتضمنھ مشروع قرار مجلس األمن رقم 

من عودة القوات المتحاربة الى المواقع التي كانت بھا قبل  1967حرب 
وھو نص تقلیدي في كل . إسرائیل  انسحاب، أي  1967یونیو  5

النار ، ولكن الوالیات  إطالق إیقافالمتضمنة األمن  مجلسقرارات 
على االنسحاب فتوقف القتال وبقیت سیناء  اعترضت األمریكیةالمتحدة 
ومنذئذ لم تتوقف . مرتھنة تحت أیدي الصھاینة  العربیة األرضوباقي 

ومازلنا نتذكر أنھ في سبتمبر . العربیة  األرضالحروب والعنف على 
 األممما طلبھ جونار یارنج مبعوث ھیئة  إسرائیلبعد أن رفضت  1984

المحتلة  األرضالمتحدة من التزامھا من حیث المبدأ باالنسحاب من 
، قدمت دول عدم االنحیاز الى مجلس األمن مشروع  242ا لقرار طبق

التي استولت  لألراضي إسرائیلاستمرار احتالل  إدانةقرار یتضمن 
طبقا لمیثاق األمم مخالفة بذلك التزاماتھا  1967علیھا نتیجة لنزاع عام 

المتحدة ، وافقت علیھ كل الدول األعضاء في مجلس األمن في ذلك 
تبادل المتحدة األمریكیة ، فاستمر العنف والقتل الم الوالیاتالوقت ماعدا 

  .. الى أن جلب إلیھ أطفال فلسطین المحتلة 

حین تقدمت فرنسا باقتراح  1991ینایر  14كان یوم  نضربھوآخر مثال 
الى مجلس األمن كان كفیال باجتناب مخاطر الحرب وویالتھا ، اعترضت 

   ..، فقامت الحرب ولم تزل  األمریكیةمتحدة علیھ الوالیات ال

وھكذا منذ نصف قرن تقوم الوالیات المتحدة األمریكیة بدور ـ  7
ولقد جاء حین من الدھر كان . المجتمع الدولي في  المستبدالطاغیة 

االستبداد على  األمریكیةالمتحدة  والوالیاتتنافس االتحاد السوفیاتي 



والدول یتیح للمستضعفین الذین ھم كل البشر  واألمم بالشعومصائر ب
، قدر من المساواة ، قدر من العدالة في  الحریةثغرة لكسب قدر من 

ولقد . یتین إلحدى القوتین الطاغ تابعینین أو یكونوا نافع أنمقابل 
كثیرة متوسطة وصغیرة بل وكبیرة من التناقض بین  استفادت دول

بالمعسكر االشتراكي غورباتشوف انسحب  أنالى  العظمیینالدولتین 
لتتوحد  األمریكیةوانحاز الى الوالیات المتحدة  المنافسةحلبة  منكلھ 

  ..قوى الدیكتاتوریة الدولیة المفروضة على العالم 

  ..وھكذا  ـ 8

، انعدمت المساواة بین الدول ، ولم تعد  1945منذ مؤامرة یالطا عام 
ولم تعد . لمن ترید أمریكا أن تلزمھ بھا  إالقواعد القانون الدولي ملزمة 

. أرادت أمریكا نفاذھا  إذا إالالمتحدة نافذة  لألممالعامة  الھیئةقرارات 
ولم تعد الجمعیة العامة . المتحدة دستورا للدول  األممولم یعد میثاق 

. ولم یعد مجلس األمن سلطتھا التنفیذیة .  برلمانھاالمتحدة  مماأللھیئة 
مجتمع یتحكم فیھ  أيالشرعیة في  تسقطفسقطت الشرعیة الدولیة كما 

  . طاغیة 

وفي حرب الخلیج ، ولعل  عامةھذه ھي الحقیقة الوحیدة في العالم 
. دعوات السالم الموجھة الى العراق  الحقیقةأوضح ما یكشف عن ھذه 

االنسحاب الفوري بدون ھو المطلوب من العراق من دعاة السالم ؟ ما 
أكثر من ھذه الدعوة تعبیرا عن  االستسالمفما ھو  إذن. قید أو شرط 

   الشرعیة الدولیة ؟ سقوطالحقیقة ، حقیقة 

ساحقة ماحقة عسكریا وشعبیا  ھزیمةمن یشفقون على العراق من 
قائم على التسلیم للقوة  إشفاق إنماوعمرانیا شامال ،  اقتصادیاودمارا 

واستسالم لعودة شریعة العنف الى . مصائر البشر  تحددالمادیة بأن 



انھا دعوة الى الشعب العربي بأن ینتحر كبشر من .  اإلنسانيالمجتمع 
  .  أمریكالیبقى بھائم حضیرة  اإلنسانبني 

 فائدة الحدیث عن دول وحكامھا وأعالمھا ؟ ما إذن الحیاةما فائدة 
نھم الوحش  إلشباعكانت مجرد أدوات مسخرات  إذا وشعوبھاوجیوشھا 
  ؟  األمریكي

والشعوب والبشر في  األممالشرعیة الدولیة قد وضع كل  سقوط إن ـ 9
أن تقبل  إما: أمام الخیار بین أمرین ال ثالث لھما  المقھورةكل الدول 

لحریة أن تقاتل من أجل ا وإمااألمریكیة ،  لإلرادة الخضوعمذلة 
  . والسالم  والعدالةوالمساواة 

الحقیقة الوحیدة الباقیة في ھذا العالم ومن  إنھا.  حقیقةھذه . ھذا واقع 
     .  ..رسالة أخرى نقدمھا الى كل البشر  إنھا.  األمریكيالبغي 

    

  

           


