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ا                        الة التي يحمله داد أن الرس ى بغ ان ال الَفَلتان المضبوط بقلم سمير قصير أخطر ما في مهمة آوفي أن
سه أن        ه هو نف ان يصعب علي مكتوبة بلغة يصعب على محاوريه العراقيين تفكيك معانيها، بل ربما آ

ل       والمشكلة ليست قطعًا في الترجمة من االنكليزية التي ي        . يدرك آامل مغزاها   ز مث جيدها طارق عزي
ة       . إنها في مستوى اللغة، على قول األلسنيين      . آوفي أنان  ا الديبلوماسية االميرآي فاللغة التي تنطق به

.تبدو غير التي أجادها طارق عزيز وغيره من المسؤولين العرب أو حتى المعلقين
 

اة العراقي                   ة تكتمل فصول المأس ستويين في اللغ ة     وفي المسافة بين هذين الم ا اآتملت الهزيم ة، مثلم
ال     ١٩٩١العسكرية عام    ستويين من القت شًا من جيوش الحرب       .  في المسافة بين م ل ان جي ذ، قي وقتئ

دما صار          . العالمية واجه جيشًا ينتمي الى عصر حرب النجوم        بعد سبعة أعوام، اتسعت طبعًا الهوة بع
ا سّمي           الجيش العراقي ما دون مستواه السابق فيما خطا الجيش االمير          اه م آي خطوات جديدة في اتج

دم     " الحرب االفتراضية " اللحم وال ا تخاض ب وة   . التي تخاض على شاشة الكومبيوتر بمقدار م لكن اله
العسكرية تبقى أهون من المسافة التي باتت تفصل بين لغتين استراتيجيتين، لغة الرئيس صدام حسين               

.ولغة االدارة االميرآية
 

ا                     فاذا آانت األولى، وب     دي آم درج في منطق التصعيد التقلي ة، تن غّض النظر عن التجاوزات اللفظي
ا نحسبه                        ى م ة االخرى عاصية عل دو اللغ اردة، تب نّظر له االميرآيون أنفسهم خالل عقود الحرب الب

ا الخاصة   د عقالنيته ا تفتق ك أنه ي ذل ًا، دون أن يعن ًا عقالني رك  . منطق سير التح ي تف رة ف ل الحي ولع
ًا              . أتية من عدم االلمام بهذه اللغة     االميرآي مت  رر حرب دي، ال شيء يب ففي المنطق االستراتيجي التقلي

.جديدة ضد العراق
 

ة،                       ة وجرثومي ا أسلحة آيماوي تالك العراق بقاي ة بخصوص ام  فحتى لو صّحت االدعاءات االميرآي
رة الماضية دون    يعرف االميرآيون قبل غيرهم أن العقالنية صدام حسين المفترضة لم تحل في الم               

المنطق         . خضوعه لحساب استراتيجي بسيط منعه من استعمال هذه االسلحة         ك، يفترض ب أآثر من ذل
ه             اال ودي بوحدت ًا        . ستراتيجي التقليدي أن يحول دون ضربة قاضية للعراق ت ا يكن االغراء قوي فمهم

سيم العراق            ر وصغير أن تق النفط، يعرف آل آبي ة ب ة غني عند بعض االتراك باحتالل أراض عراقي
اء الوال                          ًا من حلف رة ال يناسب أي ه في المحصلة االخي ّل وأن ات  يثير من المشاآل اآثر بكثير مما يح ي

.المتحدة
 

رداء       ن ب ًا، وان تك ستحبة اميرآي ر م ي غي ضوره العرب ه وح راق وحدت تعادة الع فنا ان اس  واذا أض
وقراطي" دي    "ديم تراتيجي التقلي ق االس ج المنط ل حج تنفدنا آ د اس ون ق تحالة  . ، نك ذه االس ال ه حي

ة، االدارة االميرآ ى العقالني ن ال وص م ال الخل ة الح وز بطبيع ة، ال يج ا، المنطقي ا، ربم ة وانم ي
، آما سّميت المواجهة االميرآية"االحتواء المزدوج"عندها، نفهم أن . استشراف عقالنية أخرى
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وة    يس اال الخط راق ل دمير الع تكمال ت صورناه، وأن اس ذي ت أزق ال يس بالم ًا، ل راق مع ران والع الي
ضبوط  ان الم ه الفلت د عنوان تراتيجي جدي ه اس ي توج ة ف ل بع. التالي م ُيَق يج ان الجيش أل د حرب الخل

  االميرآي في عصر حرب النجوم لم يعد جيشًا، وانما صار بوليسًا؟
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