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بعد 41 عاما على انتصار الثورة.. 

العراق وايران بين زمنين 
عادل الجبوري

حكومة الرئيس محمد توفيق عالوي 
أو حكومة الضرورة

محمد كاظم خضير 
لقــد تمّكنــت مظاهــرات 25/10مــن إجبــار حكومــة رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي علــى  إســتقالته 
ومــن طــرح مواصفــات الحكومــة التــي ســتعقبها. فأتمّــت ذلــك باإلحتجاجــات الشــعبية الســلمية التــي 
حملــت مئــات اآلالف مــن العراقييــن علــى المشــاركة فيهــا وتبنــي الشــعارات اإلصالحيــة التــي أطلقتهــا.

ــي تقبــض  ــة، مــن خــالل المؤسســات الدســتورية الت ــة الحاكم ــلت المنظوم ــا توسّ ــر أّن التظاهــرات إياه غي
تأتيهــا  عليهــا،أن 
بالحكومــة التــي تلبّــي 
مطالبهــا، مــن دون أن 
أســماًء  علنــًا  تطــرح 
وأســماًء  لترؤســها 

فيهــا. لتوزيرهــم 
األمــر الــذي أتــاح 
ــة الحاكمــة  للمنظوم
باتجــاه  تخطــوَ  أن 
رئيــس  تســمية 
مــن رحمهــا، كّلفتــه 
حكومــة  تشــكيل 

َفَلكِهــا. فــي  يــدورون  المســتقلين،لكونهم  غيــر  األكاديمييــن  مــن 
وقــد تمّكنــت مــن إتمــام ذلــك بفعــل تمتّعِهــا باألكثريــة المطلقــة فــي المجلــس البرلمانــي وإحجــام 
ــة عــن مواجهتهــا بامتناعهــا عــن تســمية رئيــس يكلَّــف بتشــكيل الحكومــة، ورفضِهــا المشــاركة  األقليّ
أيضــًا فــي الحكومــة التــي ســيؤّلفها،في ظــّل اعتــكاف رئيــس الحكومــة المســتقيل عــن دعــوة حكومتــه 
لإللتئــام تحــت عنــوان ” تصريــف األعمــال “، بغيــة معالجــة أو علــى األقــل مواكبــة، األوضــاع فــي البــالد 

المتفاقمــة شِــدًَّة،والتي ترتــدُّ بدورهــا بقســاوةٍ علــى أوضــاع النــاس الحياتيّــة والمعيشــيّة.
ــؤول دون  ــاه الح ــارع باتج ــي الش ــع ف ــى الدف ــة، ال ــات المتحــدة األمريكي ــت  الوالي ــث   ذهب بحي
تأليفهــا األمــر الــذي أضعــف الشــارع بحــدّ ذاتــه ال ســيما بعدمــا عمَِلــت   علــى ارتــكاب  أعمــال 
البلطجــة بحــق التظاهــرات ، علــى مراحــل متتاليــة وحملــت قيــادة القــوى األمنيــة والعســكرية علــى 

ــي مناطــق دون أخــرى. ــم ف ــوح باتجــاه قمعه الجن
ممّــا ســهّل والدة حكومــة الرئيــس محمــد توفيــق عــالوي ، التــي هــي بمثابــة ” حكومــة الضــرورة 
ــة الــى قبطــان، لكبــح جمــاح التدهــور المريــع الحاصــل فيــه،  ــد هــي بحاجــة ملحّ “. ألن ســفينة البل

واإلنهيــار التراكمــي الواقــع فــي كّل قطاعاتــه المنتجــة.
من هنا، ينطلق التساؤل القائل هل تقوى ” حكومة الضرورة ” أن تتحوّل الى ” حكومة إنقاذية ” ؟. 

إذ حتــى تكــون إنقاذيــة ال بــدّ أن تكــون إصالحية،وحتــى تكــون إصالحيــة، هــل يمكنهــا أن تعتنــق 
أطروحــات التــي أطلقتهــا تظاهــرات 25/10؟. 

آليــة  واســتصدار  للبلــد،  السياســي  للوضــع  للتصــدّي  إســتثنائية  وهــل ســتمنح صالحيــات 
الســترداد األمــوال المنهوبــة، وتقصيــر واليــة  البرلمــان الحالــي وإجــراء إنتخابــات نيابيــة مبكــرة بعــد 

ــةٍ ؟.  ــٍل وعدال ــَة تمثي ــرَ صح ــه أكث ــي لجعل ــي الحال ــون اإلنتخاب ــل القان تعدي
كيــف ســيتعامل المجتمــع الدولــي والعربــي مــع الحكومــة؟ وهــل ســيمدّ يــد العــون للعــراق إلنقــاذه، أم 
إنــه ســيتخّلى عنــه ؟ حتــى تتغــّذى، المواجهــة بيــن الحكومــة بوســائلها األمنيــة والعســكرية و المتظاهريــن.

طالبان تأسر رّكاب طائرة التجسس األميركية 
التي أسقطت في أفغانستان

 قبــل أســبوعين، أثــار تحطــم طائــرة التجســس E11A التابعــة للجيــش األمريكــي فــي مقاطعــة غزنــة بأفغانســتان 
جــداًل واســعًا، واعتــرف البنتاغــون بعــد ســت ســاعات مــع كثيــر مــن التكتــم بــأن الطائــرة تابعــة للجيــش األميركــي، وهــو 
مــا طــرح جملــة مــن التســاؤالت حــول الحادثــة التــي بقــي يلّفهــا الغمــوض. فبعــد أســبوعين مــن وقــوع الحــادث، لــم يصدر 
ــن  ــا، فــي الوقــت نفســه، أعل ــة طاقمه ــرة التجســس وهوي ــة تحطــم طائ األمريكيــون أي ردّ رســمي عــن ســبب وكيفي
المتحــدث باســم حركــة "طالبــان" ذبيــح اهلل مجاهــد أن الطائــرة العســكرية األمريكيــة قــد تــم إســقاطها علــى يــد الحركــة، 
ضبــاط  وجــود  عــن  كاشــًفا 
المخابــرات  فــي  كبــار 
 )CIA( األمريكيــة  المركزيــة 

علــى متــن الطائــرة.
البنتاغــون  إعــالن  وأتــاح 
المؤجــل وغيــر الكافــي لطبيعــة 
ــوا علــى متــن  ــن كان وهويــة م
الشــكوك  تعزيــز  الطائــرة 
وطبيعتــه،  الحــادث  حــول 
ونتائجــه. وفــي أعقــاب التقاريــر 
والتكهنــات  الرســمية  غيــر 
مــن  يوميــن  بعــد  اإلعالميــة، 
الحادثــة، وهــو اليــوم الــذي كان فيــه قائــد القيــادة المركزيــة األمريكيــة )ســنتكوم( الجنــرال مكنــزي يتواجــد ســرًا فــي أفغانســتان، 
أعلــن البنتاغــون اســمين، وأصــر علــى أن اثنيــن فقــط ممــن كانــا علــى متــن الطائــرة، قــد لقيــا مصرعهمــا فــي الحــادث.

 أمّا مصادر موقع "العهد" اإلخباري، فتشير الى أن الرواية كانت تستند إلى شيء آخر..
ــا  وبحســب مصــادر "العهــد"، فقــد ُأجِبــرَت طائــرة التجســس فــي بدايــة األمــر علــى الهبــوط اضطراريً
بســبب عطــل فنــي وليــس بســبب هجــوم لحركــة "طالبــان"، ثــم تحركــت قــوات "طالبــان" بعــد الحــادث، 

وبــدأت بمهاجمــة الــركاب داخــل الطائــرة حيــث لقــي أميركيــان اثنــان مصرعهمــا أثنــاء االشــتباك.
مصــادر موقــع "العهــد" االخبــاري تؤكــد أن عــدد مــن كانــوا علــى متــن الطائــرة، بخــالف مــا ادعــاه 

البنتاغــون، كانــوا يزيــدون عــن اثنيــن، وأن "طالبــان" قامــت باحتجازهــم.
وعلــى هــذا األســاس، فــإن أســر هــؤالء األميركييــن، الذيــن علــى مــا يبــدو مســؤولون كبــار فــي وكالــة االســتخبارات 

العهدالمركزيــة، أصبــح ورقــة رابحــة لـ"طالبــان" فــي عمليــة التفــاوض مــع األميركييــن.

واشنطن تستّرت على إصابات "عين األسد".. األسباب ليست فقط سياسيّة!

صورتان مختلفتان كل االختالف فيما بينهما..
قبــل اربعيــن عامــا، ولمّــا يمــر علــى انتصــار 
الثــورة االســالمية االيرانيــة بزعامة االمــام الخميني 
ــول الحــرب فــي  ــل، كانــت طب ــهور قالئ ــوى ش س
ــرات  ــع التحضي ــى وق ــران عل ــد اي ــرع ض ــراق تق الع
واالســتعدادات فــي دوائــر غربيــة مختلفــة لتحشــيد 
والمــوارد  والقــدرات  االمكانيــات  مــن  قــدر  اكبــر 
الفرصــة  اتاحــة  وعــدم  الفتيــة  بالثــورة  لالطاحــة 
لهــا اللتقــاط انفاســها، وربمــا كان الحلــم بأعــادة 
الشــاه الهــارب احــد الســيناريوهات التــي كانــت 
قــد طرحــت علــى طــاوالت البحــث والتحليــل فــي 

واشــنطن وعواصــم اخــرى.
ــدن  ــداد وم ــود، تشــهد بغ ــة عق ــد اربع واالن بع
عراقيــة اخــرى، احتفــاالت ومهرجانــات سياســية 
وشــعبية بذكــرى انتصــار الثــورة االيرانيــة، متزامنــة 
القــدس  فيلــق  قائــد  استشــهاد  اربعينيــة  مــع 
ــة  ــس هيئ ــب رئي ــليماني ونائ ــم س ــي قاس االيران
ــة  ــدس بعملي ــدي المهن ــو مه الحشــد الشــعبي اب
اســتخباراتية اميركيــة قــرب مطــار بغــداد الدولــي.
وبيــن الصــورة االولــى والصــورة الثانية، سلســلة 
طويلــة جــدا مــن الصــور والمشــاهد التــي تســتحق 
الكثيــر مــن وقفــات التأمــل والتمحيــص والتدقيــق.   

وفــي واقــع االمــر كانــت العقالنيــة االيرانيــة الــى 
جانــب التمســك بالثوابــت وطــول النفــس، حاضــرة 
ــات والمراحــل والمحطــات، رغــم  ــي كل المنعطف ف

الكــمّ الهائــل مــن المصاعــب والتحديــات. 
ــم  ــون وحلفاؤهــم واتباعه ــا راهــن الغربي فبينم
والنظــام  بالثــورة  االطاحــة  علــى  المنطقــة  فــي 
االســالمي المنبثــق عنهــا خــالل اســابيع او شــهور 
ــر الحــرب العســكرية التــي  ــر، عب فــي اقصــى تقدي
شــنها نظــام صــدام ضدهــا بعــد حوالــي عــام ونصــف 
العــام مــن االنتصــار، فــأن تلــك الحــرب طالــت اكثــر 
بكثيــر ممــا كان مخططــا لهــا، وخــالل ثمانيــة اعــوام 
تبدلــت موازيــن القــوى والمعــادالت، لتضــع الحــرب 
ــاء واصــالح  ــة بن ــي عملي ــران ف ــا، وتشــرع اي اوزاره
علــى كل االصعــدة والمســتويات، ويســتمر نظــام 
ــق  ــذي الح ــري، ال ــي التدمي ــه العدوان ــدام بنهج ص
الدمــار والخــراب بالبــالد، ناهيــك عــن تعريــض 

دول وشــعوب المنطقــة الــى المزيــد مــن المشــاكل 
ــات. ــات والصراع ــات والنزاع واالزم

وعلــى خــالف مجمــل التوقعــات، لــم تتجــه 
ايــران الــى نزعــة الثــار واالنتقــام مــن نظــام صــدام 
بعــد غــزوه لدولــة الكويــت وهزيمتــه فيمــا بعــد 
وتعرضــه الــى العزلــة والحصــار، واســتمرت بتبنــي 

سياســات متوازنــة، وتمســكت بمواقفهــا المبدئيــة 
حيــال الواليــات المتحــدة االميركيــة والقــوى الغربية 
ونفــس  لهــا،  والداعمــة  المتحالفــة  واالقليميــة 
الشــيء تقريبــا حصــل ازاء الحــرب التــي قادتهــا 
الواليــات المتحــدة االميركيــة فــي عــام 2003 وانتهــت 

ــراق. ــالل الع ــدام واحت ــام ص ــة بنظ ــى االطاح ال
ومــا بيــن انتصــار الصــورة فــي شــباط-فبراير 
مــن عــام الــف وتســعمائة وتســعة وســبعين وحتــى 
ســقوط نظــام صــدام فــي نيســان-ابريل مــن عــام 
الفيــن وثالثــة، تكــون تلــك حقبــة زمنيــة مختلفــة 
عمــا بعدهــا، فــي اطــار العالقــات العراقية-االيرانيــة، 
الطريــق  مهــد  بغــداد  فــي  النظــام  رحيــل  ان  اذ 
ومعالجــة  وحــل  الخاطئــة  المســارات  لتصحيــح 
الطرفيــن،  بيــن  الخالفيــة  والملفــات  القضايــا 
والتوجــه الــى بنــاء عالقــات قويــة ورصينــة  فــي 
واالقتصاديــة  واالمنيــة  السياســية  المجــاالت 
ــذ  ــة تأخ ــتراتيجية عميق ــة  اس ــق رؤي ــة وف والثقافي
والقواســم  المتبادلــة  المصالــح  االعتبــار  بعيــن 

والحقائــق  وطهــران،  بغــداد  بيــن  المشــتركة 
ــم، ولعــل  ــة والعال ــي المنطق ــات القائمــة ف والمعطي
هــذا مــا شــدد واكــد عليــه كبــار الساســة واصحــاب 

القــرار مــن الطرفيــن فــي مناســبات عديــدة.
والشــك ان االمــر المهــم الــذي ينبغــي االشــارة 
ــا  ــر انفتاح ــة  االكث ــت الدول ــران كان ــو ان اي ــه ه الي

ــى العــراق بعــد زوال نظــام صــدام، ووقفــت الــى  عل
جانبــه فــي الظــروف الصعبــة والحرجــة، الســيما 
حينمــا اجتــاح تنظيــم داعــش االرهابــي مســاحات 
مــن  حزيران-يونيــو  فــي  اراضيــه  مــن  واســعة 
ــأن  ــك ف ــن ذل ــال ع ــر، فض ــة عش ــن واربع ــام الفي ع
البلديــن  بيــن  االقتصاديــة  والروابــط  العالقــات 
ــك  ــر، وكذل ــى حــد كبي ــد تنامــت هــي االخــرى ال ق

العالقــات والروابــط الثقافيــة واالجتماعيــة.    
وقلــق  واســتياء  حفيظــة  كلــه  ذلــك  اثــار  وقــد 
واشــنطن وتــل ابيــب واتباعهمــا وعمالئهمــا، لــذا تحــول 
العــراق الــى بــؤرة اســتهداف اميركيــة اســرائيلية بطــرق 
ــح  ــاره اصب ــة، بأعتب واشــكال ووســائل واســاليب مختلف

ــة.  ــة المقاوم ــور او جبه ــن مح ــيا ضم ــا اساس طرف
قــوى  مقدمــة  فــي  اليــوم  تقــف  ايــران  والن 
الموجــه  الرمــح  رأس  وتعــد  المقاومــة،  محــور 
لواشــنطن وتــل ابيــب، فــأن مــن يتابــع ويدقــق فــي 
طبيعــة وجوهــر ومضمــون السياســات االميركيــة 
الغربيــة ضــد الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة فــي 

الوقــت الحاضــر يجدهــا التختلــف عــن سياســاتها 
التأريخــي  االنتصــار  بعــد  اي  اربعــة عقــود،  قبــل 
الكبيــر للثــورة االســالمية، فقبــل اكثــر مــن اربعيــن 
وتحشــيد  بتجنيــد  واشــنطن  شــرعت  عامــا 
العالــم  فــي  واصدقائهــا  وحلفائهــا  امكانياتهــا  كل 
ــور  ــادة االم ــورة واع ــة مــن اجــل افشــال الث والمنطق
الــى عــرش  الهــارب  الشــاه  الــوراء وارجــاع  الــى 
ــا افشــلت  ــك حينم ــي ذل ــا نجحــت ف الســلطة، كم
ــف وتســعمائة  ــام ال ــي ع ــد مصــدق ف ــة محم حرك
االمــر  ان  تتوقــع  وكانــت  وخمســين،  وثالثــة 
ــت  ــة مازال ــورة الفتي ــدا الن الث ســيكون بســيطا ج
ــات  ــى عناصــر ومقوم ــر عل ــم تتوف ــا ول ــي بداياته ف
القــوة المطلوبــة، لكــن حســابات ساســة واشــنطن 
كانــت خاطئــة بالكامــل، واالحــداث والوقائــع الالحقة 
اكــدت ذلــك، وابرزهــا الحــرب التــي شــنها نظــام 
حــزب البعــث المقبــور فــي العــراق علــى ايــران 
بتخطيــط ودعــم وتشــجيع غربــي عربــي. وقــد 
ممــا  اقــوى  الحــرب  مــن  الثــورة  ايــران  خرجــت 
ــا وقــف ضدهــا. ــم تقريب ــا، رغــم ان كل العال دخلته

والدولــة  الثــورة   ايــران  اجتــازت  وبعدمــا  واليــوم 
الكثيــر مــن التحديــات الكبيــرة  وافشــلت المؤامــرات 
اقليميــة  قــوة  واصبحــت  وخارجيــا،  داخليــا  الخطيــرة، 
يشــار لهــا بالبنــان ويحســب لهــا الــف حســاب، وتمتلــك 
فــأن  والمؤيديــن،  واالصدقــاء  الحلفــاء  مــن  الكثيــر 
واشــنطن مازالــت تجــرب نفــس الوســائل واالدوات 
التــي عفــى عليهــا الزمــن علــى امــل اســقاط الثــورة 
والدولــة والنظــام فــي ايــران، التــي باتــت صواريخهــا 
تقــض مضاجــع واشــنطن وتــل ابيــب وعواصــم اخــرى.

االجنــدات  عــن  ببعيــد  ليــس  ذلــك  وكل 
ــن  ــراد م ــي ي ــراق، والت ــي تحــاك للع والمخططــات الت
ورائهــا ابعــاده بــأي ثمــن عــن ايــران ومحــور المقاومــة، 
ــى  ــوم عل ــا تق ــة القائمــة حالي فأالســتراتيجية االميركي
اســاس ضــرب واضعــاف حلفــاء ايــران واصدقائهــا فــي 
اي مــكان، فــي ذات الوقــت الــذي تواصــل ضغوطهــا 
ممــا  بعــض  ولعــل  عليهــا،  واالقتصاديــة  السياســية 
يجــري فــي العــراق مــن وقائــع واحــداث يعكــس جانبــا 
مــن تلــك االســتراتيجية، التــي اثبتــت التجــارب انهــا 

عقيمــة وغيــر مجديــة وال مثمــرة.

تتمثــل الطريقــة األساســية لتغييــر »المقتــول 
أثنــاء القتــال« إلــى »متــوفٍ تأثــرًا بجروحــه« فــي 

إبقــاء الجنــدي علــى قيــد الحيــاة بمــا يكفــي للوصــول 
إلــى المستشــفى أو غرفــة الفــرز فــي الطــوارئ.

أحــد  المؤلمــة«  الدمــاغ  »ارتجاجــات  تُعــد 
األســباب الرئيســية للوفــاة بيــن الجنــود األمريكييــن.

أكثــر  أن  أميركيــة  حكوميــة  مصــادر  كشــفت 
إيــران  100 جنــدي أميركــي قــد أصيبــوا فــي ردِّ  مــن 
الماضــي،  ينايــر  األول/  كانــون  فــي 8  »المحســوب« 
علــى اغتيــال الفريــق قاســم ســليماني، قائــد »قــوة 
القــدس« فــي »حــرس الثــورة« اإليرانــي. لكــن اســتمرار 
اإلعــالن عــن إصابــات، تتوافــق مــع طريقــة الواليــات 
ــة. ــي ســاحة المعرك ــى ف ــى القتل المتحــدة للتســتر عل

ــة أو  ــر مــن ثالث ــن بأكث وتضاعــف عــدد المصابي
أربعــة أضعــاف عــن التقاريــر األوليــة التــي كان الرقــم 
فيهــا أقــل مــن 30 مصابــًا. وعلــى عكــس اإلعالمَيــن 
اإليرانــي والعراقــي، لــم يبّلــغ اإلعــالم األميركــي فــي 
البدايــة عــن وقــوع إصابــات علــى اإلطــالق. ومــع 
ذلــك، ســارع اإلعــالم فــي المنطقــة إلــى اإلبــالغ عــن 

وقــوع إصابــات، وحتــى عــن وفيــات. 
وبشــأن الوفيــات، قــد تكــون التقاريــر المحليّــة 
التــي حــددت أن جنــودًا أميركييــن قــد قتلــوا، دقيقــة 
بعــد كل شــيء. ومــن المهــم أن نذكــر، أن وســائل 
اإلعــالم المحليــة )وســائل اإلعــالم فــي منطقــة 
هنــاك  أن  بدقــة  ذكــرت  قــد  األوســط(  الشــرق 
إصابــات قبــل أن تنشــر ذلــك الحكومــة األميركيــة، 

ــة. ــالم األميركي ــائل اإلع أو وس
وورد حينهــا أنــه تــم نقــل الجنــود األميركييــن، 

أواًل إلــى الكويــت، ثــم إلــى ألمانيــا، وكان ذلــك دقيقًا 
أيضــًا. وهــذا يعنــي أن وســائل اإلعــالم المحليــة 
لــم تقــدم تقاريــر دقيقــة عــن حقيقــة اإلصابــات 
فحســب، بــل إنهــا كانــت خطيــرة لدرجــة كشــفِها 
أنــه تــم نقــل عــدد مــن الجنــود إلــى ألمانيــا. كمــا 
ذكــرت وســائل اإلعــالم المحليــة أن هنــاك حــاالت 
وفــاة، نفتهــا الحكومــة ووســائل اإلعــالم األميركيــة.
إلــى  وحقيقــة أن بعــض الجنــود قــد نُقلــوا 
ألمانيــا )نظــرًا ألن الكويــت يمكــن أن تعالــج إصابات 
صعوبــات(،  دون  مــن  الخفيفــة  الصادمــة  الدمــاغ 
تشــير إلــى أن هــؤالء الجنــود قــد أصيبــوا بجــروح 
ــوع اإلصابــات وكيــف تــم رفــض  ــرة. لكــن ن خطي
تقاريــر الوفيــات، قــد يكشــفان أن جنــودًا أميركييــن 

ــي. ــي الهجــوم اإليران ــوا ف ــد قتل ق
اإلصابــات  هــذه  المتحــدة  الواليــات  صنفــت 
بأنهــا »ارتجاجــات فــي الدمــاغ«، وهــذا مهــم للغايــة، 
فــي فهــم مــا قــد حــدث بالفعــل أثنــاء الهجــوم علــى 

ــة. القاعــدة الجوي
لقــد قللــت الواليــات المتحــدة كالعــادة مــن اإلصابــات، 
ولــم تبّلــغ عنهــا، وكذلــك عــن الوفيــات. وإذا بحثنــا علــى 
ــات المتحــدة  ــة »الوالي ــة اإلنجليزي ــل« باللغ ــع »غوغ موق
 )US hides war casualties( »تخفــي خســائر الحــرب
ــة  ــة األميركي ــاالت اإلخباري ــد مــن المق سنكتشــف العدي
مــن مصــادر رئيســية، مثــل صحيفــة »نيويــورك تايمــز« 

تفعــل  كيــف  بالتفصيــل  توضــح  والتــي  األميركيــة، 
ــط.  ــك بالضب ــات المتحــدة ذل الوالي

أحــد  المؤلمــة«  الدمــاغ  »ارتجاجــات  تُعــد 
الجنــود  بيــن  للوفــاة  الرئيســية  األســباب 
القتلــى  جميــع  مــن   ٪30 حوالــى  األمريكييــن. 
العســكريين المتوفيــن بســبب القتــال، ناتجــة عــن 

المؤلمــة«. الدمــاغ  »ارتجاجــات 
وكانــت الواليــات المتحــدة تغّطــي علــى الطريقــة 
وهــذه  عــدة،  ألســباب  جنودهــا،  بهــا  مــات  التــي 
األســباب هــي فــي األســاس سياســية. فــي حيــن 
أن العديــد مــن األميركييــن يحبــون فكــرة أن تبــدأ 
يريــدون  ال  أنهــم  إال  الحــروب،  بشــن  حكومتهــم 
القتــال إذا كانــوا ســيصابون بجــروح خطيــرة ووفيــات.

وهنــاك ســبب ثانــوي يتعلــق بالميزانيــة وكيــف 
ــدي  ــن. إذا كان الجن ــالت المتوفي ــض عائ ــم تعوي يت
»مقتــواًل أثنــاء القتــال«، تكــون عائلتــه مؤهلــة لتقديــم 
»نمــوذج  DD Form 397«، وســتحصل علــى 100000 
دوالر، أي مــا يعــادل متوســط الراتــب لمــدة ثــالث 

ــًا فــي الواليــات المتحــدة. ســنوات تقريب
باإلضافــة إلــى ذلــك، إذا كان الجنــدي قــد حصــل 
علــى بوليصــة التأميــن علــى الحيــاة لمجموعــة 
البوليصــة  دفــع  فــإن   ،  )SGLI( الخدمــة  أعضــاء 

يصــل إلــى 400،000 دوالر.
ومــع ذلــك، إذا لــم يمــت الجنــدي أثنــاء القتــال، 
المستشــفى  إلــى  نقلــه  حــدِّ  إلــى  نجــا  لكنــه 
وتوفــي فيهــا، فهــو ال يعتبــر »مقتــواًل أثنــاء القتــال« 
مدفوعاتــه  علــى  للحصــول  يتأهــل  وال   ،  KIA
الخاصــة. بــداًل مــن ذلــك، فهــو يعتبــر »توفــي تأثــرًا 
بجروحــه« died of wounds(  DOW(. لذلــك، 
لــدى كل مــن الجيــش وشــركة التأميــن حافــز قــوي 
للغايــة لتحويــل أكبــر عــدد ممكــن مــن »القتلــى 
ــم«. ــرًا بجروحه ــن تأث ــى »متوفي ــال« إل ــاء القت أثن

تتمثــل الطريقــة األساســية لتغييــر »المقتــول أثنــاء 
 DOW  »ــه ــرًا بجروح ــوفٍ تأث ــى »مت ــال« KIA إل القت
يكفــي  بمــا  الحيــاة  قيــد  علــى  الجنــدي  إبقــاء  فــي 
للوصــول إلــى المستشــفى أو غرفــة الفــرز فــي الطــوارئ.

ــي  ــرات ف ــا ســهّل هــذا التســتر، هــو التغيي وم
المصطنعــة،  اإلنعــاش  أنظمــة  مــع  التكنولوجيــا، 
ــًا مــن  ــًا« قانوني فمــن الممكــن إبقــاء الجنــدي »حي
خــالل أنظمــة »دعــم الحيــاة« عاليــة التقنيــة. وعلــى 

الرغــم مــن أن هــذه األنظمــة كانــت موجــودة منــذ 
نصــف قــرن، إال أنهــا فــي العقــود األخيــرة أصبحــت 
طائــرات  فــي  تركيبهــا  وممكــن  حجمــًا  أصغــر 

الهليكوبتــر الطبيــة وســيارات اإلســعاف.
لكــن قصتنــا تــزداد ســوءاً، فعلــى الرغــم مــن أن 
»المتوفــي تأثــرًا بجروحــه« DOW قــد ال يكــون 
مؤهــاًل لنــوع الدفعــات التــي يتلقاهــا »المقتــول أثناء 
القتــال«، فإنــه ال يــزال يتــم تســجيل وفاتهــم كجــزء 
مــن إحصائيــة شــاملة إذا ماتــوا بينمــا ال يزالــون 
مســجلين كجنــود. ونظــرًا ألن أنظمــة اإلنعــاش 
واألعضــاء  الشــخص  قلــب  تبقــي  أن  يمكــن 
ــوت  ــن م ــم م ــى الرغ ــل، عل ــة األخــرى تعم الحيوي
الدمــاغ )هنــاك حتــى تقاريــر عــن وجــود جنــود بــال 
وألن  اإلنعــاش(،  أنظمــة  علــى  موضوعيــن  رأس 
الحيــاة القانونيــة فــي الواليــات المتحــدة تعتمــد 
علــى نبضــات القلــب وليــس نشــاط الدمــاغ، فلــدى 

ــتغاللها. ــرة الس ــي ثغ ــش األميرك الجي
ــدي مصــاب مــن الجيــش،  ويمكــن إخــراج جن
»المحاربيــن  إدارة  ســلطة  إلــى  نقلــه  يتــم  ثــم 
المحاربيــن  »شــؤون  وزارة  ولــدى  القدامــى«. 
القدامــى« شــبكتها الخاصــة مــن المستشــفيات، 
القدامــى«  »المحاربيــن  لعــالج  وميزانيــة 
األميركييــن. ومــع ذلــك، إذا كان الجنــدي فــي حالــة 
غيبوبــة بســبب »ارتجــاج دماغــي مؤلــم«، أو مــوت 
فــي المــخ )ومــا إلــى ذلــك(، وبعــد ذلــك قــرر أطبــاء« 
المحاربيــن القدامــى« فصلــه عــن أنظمــة اإلنعــاش، 
ــًا علــى أنــه متعلــق  قــد ال يتــم تســجيل ذلــك بتات
بالصــراع العســكري. وقــد ال يعتبــر »المحاربــون 
مــن  بعــد خروجهــم  يموتــون  الذيــن  القدامــى« 

الخدمــة كـ«متوفيــن متأثريــن بجروحهــم«.
الدماغــي  »االرتجــاج  تعبيــر  أن  حيــن  فــي 
المؤلــم« TBI قــد يكــون بســيطًا أو كبيــراً، إال أنــه 
وصــف واســع جــدًا وعــام. فــكل شــيء مــن ارتجــاج 
طفيــف إلــى مــوت الدمــاغ الكلــي يقــع ضمــن فئــة 

.TBI »االرتجــاج الدماغــي المؤلــم«
ماذا يعني كل ذلك؟

ــى  ــي الهجــوم عل ــون ف ــود أميركي ــل جن ــو قت ل
قاعــدة »عيــن األســد«، لمــا ســمعنا عــن ذلــك إال إذا 
ــران.  ــر مــع إي ــد أكث أراد الجيــش األميركــي التصعي
والماليــة  السياســية  الحوافــز  فــإن  خــالف هــذا، 

ــة. ــرة للغاي ــى كبي ــالغ عــن هــؤالء القتل لإلب
وبالنظــر إلــى أن »االرتجــاج الدماغــي المؤلــم« 
ــي  ــم ف ــذي يت ــد التشــخيص ال ــو بالتحدي TBI ه
ــة  ــات قاتل ــن إصاب ــود المصابي ــان للجن ــب األحي أغل
للحساســية  ونظــرًا  أوضحناهــا،  التــي  لألســباب 
السياســية لهــذا الهجــوم، هنــاك فرصــة قويــة للغايــة 
أن يكــون بالفعــل عــدد مــن الجنــود األميركييــن 
- لجميــع النوايــا واألغــراض – قــد قتلــوا خــالل 

ــة. ــن األســد« الجوي ــى قاعــدة »عي الهجــوم عل
إنهــا مســألة تكنولوجيــة فقــط، حيــث كان مــن 
الممكــن إنعــاش قلــوب ضحايــا اإلصابــات بأجهــزة 
الصدمــات الكهربائيــة، وإبقاؤهــم علــى قيــد الحيــاة 
فــي حالــة غيبوبــة حتــى يمكــن فصلهــم فيمــا بعــد. 
ومــن المحتمــل أن يكــون البعــض مســجاًل كـــ 

ــن  ــفى للمحاربي ــي مستش ــى« ف ــن قدام »محاربي
كـــ  أيضــًا  تســجيلهم  يتــم  ال  حتــى  القدامــى 

»متوفيــن متأثريــن بجروحهــم«. 
وإذا أخذنــا كل ذلــك بعيــن االعتبــار، فيبــدو أن تقاريــر 
ــراق،  ــران والع ــن إي ــي كل م ــة ف ــالم المحلي وســائل اإلع
فــي  قتلــوا  قــد  األميركييــن  الجنــود  مــن  عــدداً  بــأن 
الهجــوم، تتمتــع باحتمــال كبيــر فــي أن تكــون دقيقــة.

سياســي  باحــث  هــو  فلوريــس  *جواكيــن 
كاليفورنيــا،  واليــة  جامعــة  مــن  تخــرج  أميركــي، 
 ،»Fort Russ News« ورئيــس تحريــر صحيفــة
بلغــراد.  فــي  »التوفيــق«  دراســات  مركــز  ومديــر 
واالجتماعيــة  السياســية  تحليالتــه  نشــر  تــم 
والجيوسياســية بعشــرات اللغــات علــى المســتوى 

ترجمة: الميادين نتالدولــي. 


