
 

  



 مرسح الحرب اإلعالمية األمريكية يف العراق

 الجزء الثالث

 استث�ر اإلرهاب

 

 اإلدارة األمريكية والعراق واإلرهاب 

استخدم فيها صدام كل أنواع األسلحة املحرمة دوليًا،    ،اإليرانية يف أواخر الت�نينيات  –عندما انتهت الحرب العراقية  

اإليرانية   املدن  قصف  إىل  وعمد  الكيميائية،  استقبلتواألسلحة  استقبال   واملدني�،  حس�"  "صدام  العربية  األنظمة 

را�  الفاتح�. وتحّدثت أبواق دعايتها عن "صدام" البطل حامي الديار وقاهر األعداء الذي استطاع وقف الزحف اإلي

عىل األمة العربية. مل يكن أحد يتحدث آنذاك عن الديكتاتور "صدام حس�" الذي يحكم شعبه باإلرهاب ليكمم األفواه 

باملال والتهليل. وخالل العام� التالي� لنهاية    ونهساندوحلفاؤها العرب ياملعارضة لحكمه. بل كانت الواليات املتحدة  

"صدام حس�" كالرجل القوي األمرييك الجديد يف الخليج، ومّدت نظامه بشكل  الحرب عملت أمريكا عىل تعزيز مكانة

 سخّي باألسلحة واملعونة التقنية واالقتصادية. 

وحتى عندما قام نظام صدام بهجوم وحيش باألسلحة الكي�وية عىل األكراد يف "حلبجة" يف ش�ل العراق يف آذار مارس 

آالف آخرين، صمتت الواليات املتحدة عىل هذه املذبحة. بعد املذبحة   10ة  ف كردي وإصابآال   5، أدى إىل مرصع  1988

بأيام التقى وزير الخارجية جورج شولتز مع سعدون ح�دي وزير الدولة العراقي للشؤون الخارجية، يف واشنطن، وقال 

وبعد ذلك عارضت إدارة  لألخ� "نريد أن تكون لنا عالقة جيدة معكم، لكن هذه مذبحة جلبة تجعل هذا صعبًا جًدا".  

ريغان وحلفائها الغربي� إدانة النظام العراقي وفرض العقوبات عليه بحجة أن ما حدث أّن ما حدث "شأن داخيل".  

وقّع العراق عقًدا مع رشكة "بيكتيل" األمريكية لبناء مصنع بهدف إنتاج أسلحة كيميائية! وبعد شهرين من وقوع املذبحة  

 . 1املتحدة اآلخرين، مثل بريطانيا وفرنسا، بتسليح نظام صدام بكافة أنواع األسلحة ك� قام حلفاء الواليات

شعر صدام بالقوة الخارقة بعدما أُقفلت الجبهة اإليرانية بوقف إطالق النار. وهي جبهة كان قد استثمرها للحصول عىل 

بكفة، والرثوة النفطية التي ذلك    كانالحلفاء وعىل الدعم املادي من دول الخليج، وكّون جيًشا وترسانة عسكرية قوية.  

 عله أكرث شعوًرا بالنفوذ والبطش. كان �لكها العراق يف كفة أخرى. كل ذلك ج 

استشعر األمريكيون والخليجيون الخطر. بدأت دول الخليج مبطالبة صدام باألموال التي دفعوها لدعم حربه عىل إيران. 

اإلعالم األمرييك   يف  الحمالت اإلعالمية والنفسيةانطلقت  و ام ودول الخليج.  وبدأ األمريكيون بتأجيج الخالفات ب� صدّ 

الخليجيةوالصحا الثانية يف  .  فة  الخليج  الكويت، وبدأت حرب  يناير    16اجتاح صدام حس�  ثا�  ، يقول 1991كانون 

ألف قذيفة    940الكاتب الربيطا� جيف سا�ونز يف كتابه "التنكيل بالعراق": "تلقى العراق خالل حرب الخليج الثانية  

ألف قذيفة دبابات، وقُِصفت    14ب هي فقط مخلفات القصف، و  طنًا من اليورانيوم املنضّ   350يورانيوم، وهو ما يساوي  

 
 . 2002، العراق حرب أخرى من أجل النفط والھیمنة، مركز الدراسات االشتراكیة ،إبراھیم الصحاري  1



أضعاف القوة التدم�ية التي تعرضت لها    7ألف طن من القنابل، وهو ما يعادل   88ألف صاروخ و    50املنطقة بحوايل 

 .2ة الثانية"مدينتا ه�وشي� وناكازايك اليابانيتان بعد قصفه� بالقنابل النووية األمريكية يف نهاية الحرب العاملي

والواقع    ،"الرخاء ودعم الشعوب وتحقيق الد�وقراطية"  حجةأنها بالحروب التي تشنها الواليات املتحدة    الالفت يف مسألة

وزير الخارجية األمرييك األسبق جيمس بيكر قال قبل بداية حرب الخليج الثانية أن حروبها ال تنتهي إال مبعاناة الشعوب.  

رئيس البعثة التي انتدبتها األمم املتحدة بعد الحرب مبارشة لالطالع عىل آثار    .العراق إىل العصور الوسطى""إننا سنعيد  

وقف بوش األب عىل جثث  وأخ�ًا  الحرب يف العراق عّرب ع� رآه أن الحرب "أعادت العراق إىل العرص ما قبل الصناعي".  

فة الصحراء ستكون فاتحة للنظام العاملي الجديد"، واعًدا الشعوب مئات اآلالف من الضحايا العراقي� ليعلن أّن "عاص 

 بـ "السالم والرخاء والد�وقراطية وحق تقرير املص�".  

كان و بفرض عقوبات اقتصادية شاملة عىل العراق    1990يف السادس من أغسطس آب    661أصدر مجلس األمن القرار  

إلرغامه عىل سحب قواته من الكويت، لكن رغم االنسحاب من الكويت ظلت  الهدف املعلن لهذا الحظر هو التضييق  

،  إىل ح� سقوط صدام  ، الحظر  االعقوبات نافذة بذريعة التأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل. أسفر عن هذ

قط من سكان % ف50مرات،    5معدالت اإلصابة بالرسطان ب� األطفال تضاعفت  و مليون مواطن عراقي،   107  عن موت

ا تحت خط   همللمجاعة الحقيقية ومعظم  تعرّضواخمس السكان  و الحصول عىل مياه صالحة للرشب،    متكنوا مناملدن  

 الفقر. 

، بدأت 1991إىل ذلك مل تكن نهاية الحرب هي نهاية املعاناة بالنسبة للشعب العراقي، يف أواخر آذار مارس من العام  

ويف نفس الوقت قام األكراد يف الش�ل بتنظيم اق بعد أسابيع من انتهاء الحرب.  يف جنوب العر   شيعية  انتفاضة شعبية 

انتفاضة مسلحة يف كردستان العراق. استوىل املواطنون املنتفضون عىل مديريات الرشطة وثكنات الجيش والسجون،  

سجناء السياسي�. وألكرث  واقتحمت الحشود الج�ه�ية الهائلة الزنزانات وغرف التعذيب تحت األرض إلطالق رساح ال

مناطق بأكملها يف الجنوب والش�ل، وأعدمت جموع الج�ه� مسؤويل    من أسبوع� سيطرت االنتفاضة الشعبية عىل 

النظام عىل حافة السقوط، لوال حصوله عىل يد املساعدة من مصدر غ� متوقع: اإلدارة  حكومة صدام علنًا. وأصبح 

 !3األمريكية

يقول مستشار األمن القومي السابق برجينسيك: "إن مصلحة الواليات املتحدة تستدعي أن تكون اسرتاتيجيتها عملية، 

إذ أن مصالحنا يف الد�وقراطية، ليست هي وحدها التي ينبغي أن توضع يف االعتبار. فثمة مصالح أخرى تستوجب منا  

انتهى االقتباس وتم تربير املوقف،    .4ة ألسباب نافعة للطرف�" أن نكون أصدقاء، بل ومدافع� عن دول غ� د�وقراطي

 والواقع أنه ما فتئ �كن االستث�ر يف صدام حس�. 

  االبن لشن الذي أعلنه بوش    الثا�  فاملربر    .5يف اإلرهاب   االبنوك� استثمر بوش األب يف الد�وقراطية، استثمر بوش  

. لكن هل بقي يف لشامل لنظام صدام حس� حتى ال يهددها أو يهدد ج�انهالحرب عىل العراق هو نزع أسلحة الدمار ا

أعوام من التفتيش   7؟ وبعد  6العراق أية قوة عسكرية متّكنه من تهديد الواليات املتحدة وحلفائها بعد عاصفة الصحراء

 
 . 1998، مركز دراسات الوحدة العربیة، بالعراق العقوبات والقانون والعدالة التنكیلجیف سایمونز، 2
 . 2002إبراھیم الصحاري، العراق حرب أخرى من أجل النفط والھیمنة، مركز الدراسات االشتراكیة،  3
 المصدر السابق  4
 تحدثنا في الفصلین األول والثاني عن مسألة تبریر اإلرھاب إعالمیًا.  5
 سمیت حرب الخلیج الثانیة بعاصفة الصحراء.   6



عن أّن "العراق لديها اتصاالت   ووزيرة خارجيته  االبن  عام من الحصار القاتل؟ أما املربر األول فكان ما أعلنه بوش  12و

مع العلم أن اإلسالمي� املرتبط� بالقاعدة مل  "العراق دّربت كوادر القاعدة".  أن  عىل مستوى عاٍل مع شبكة القاعدة" و 

 لسيطرة عىل النفط العراقي.لوقت الحان  يكونوا يوًما أصدقاء لصدام حس�. كل ما يف األمر أنه

 

 "الزرقاوي" االستث�ر يف 

كان وحًشاأشعر باملسؤولية ولكني لست نادما عىل اإلطاحة بصدام حس�.  " أنه  . أعتقد أنه مل يهدد املنطقة أعتقد 

فقط بل العامل، ويف ظل الظروف التي واجهناها كان من األفضل التعامل مع تهديده وعزله من منصبه. ونتيجة لذلك، 

أفضل العامل  يقول  أصبح  رئيت".  بل�  تحقيق و�  لجنة  أمام  نفسه  عن  دفاعه  معرض  يف  السابق  الربيطا�  الوزراء  س 

 . 7تشيلكوت

صدام  إنه أبو مصعب الزرقاوي.  للحرب عىل اإلرهاب.  يستخدم ذريعة  واآلن حان دور صناعة وحش آخر، يسء السمعة،  

ولكن هناك   فقط،حس� وأبو مصعب الزرقاوي كاله� مناسب متاًما ألولئك الذين يخيفونهم ويفزعونهم. ليس هذا  

 .8فموت الوحش ينشط وينعش ويعيد الروح املعنوية   -أيًضا عالقة مقلقة ب� موتهم والحياة املتجددة للمجتمع 

أن يكون مثة معطيات   الوحش يجب  الغربيون يف فلسفاتهم لصنع  له  ينظّر  الصورة. مثة تصنيف د�واغرايف  لت�سك 

االجت�عية لناحية ربطه باإلرهاب: الفقر، التعرّض املبكر لصدمات نزاع مجاور، حياة من الجرائم الصغ�ة نتيجة الفقر  

تم استكشاف هذه الجوانب من س�ة الزرقاوي، وتم خ�ًا اإلفراج.  والحرمان. االعتقال، السجن، التعذيب، التطرف، وأ 

االلتزام بحركة أصولية ملعالجة األمل واإلذالل   اصدً اتحليلها وعرضها إعالميًا عىل نطاق واسع. خرج الرجل من السجن ق

ة، ولدى التمثيالت اإلعالمية يف وسائل اإلعالم املعارص املرتاكم� اللذين فرضته� هذه الظروف من خالل إنزال إرهاب أكرب.  

للقتلة واملغتصب�، يتّم العودة إىل املايض واملحيط االجت�عي والعائيل الذي زرع بذرة الوحشية لدى هؤالء األشخاص. 

تعّود الرأي العام وتربمجت العقول املفكرة عىل هذه الخلفية من خالل األفالم وغ�ها من الوسائط التي تشّكل الوعي  

مثة تحيّز إدرايك اد. واآلن، عندما سيقف كولن بأول أمام املتحدة ليعرض صور الزرقاوي وخلفيته الد�وغرافية،  لدى األفر 

لدى املجتمع الدويل والرأي العام حول الحجور التي تخرج منها الوحوش، وعىل الرغم من عدم وجود أي رابط عميل  

قانون تث� تلقائيًا رغبًة يف السعي لتدم�ه. من جهة أخرى، مثة إال أن صورة الوحش الخارج عن الب� الزرقاوي والخطر، 

هو إما معدي بشكل ميؤوس    شجاذبية للوحش هي إغراٌء للخضوع له، تش� الدراسات النفسية إىل أن الخضوع للوح

فيه ًرسا أو مرغوب  لناحية ، مثة جاذبية هائلة  9منه  إن  استث�ره،  األساط�. كل ذلك سيتّم  أيام  للوحوش منذ  ودامئة 

 تضخيم اسطورة الزرقاوي الذي سينضم إليه جيش من البائس�، أو لناحية صناعة الخطر القادم من الرشق. 

 
 Theأما االسم الرسمي لھا فھو تحقیق العراق (باإلنجلیزیة:  ) Chilcot inquiryویطلق علیھا أحیانا تحقیق تشیلكوت (باإلنجلیزیة:  نة تشیلكوتلج   7

Iraq Inquiry (   2009یونیو  15وھي عبارة عن لجنة تحقیق بریطانیة مستقلة مختصة بالتحقیق حول مشاركة بریطانیا في حرب العراق. تأسست في  
. یغطي التحقیق (كما أعلن السیر جون تشیلكوت رئیس  2009یولیو   30رئیس وزراء بریطانیا جوردون براون وباشرت عملھا رسمیا في  من قبل

 .2009وحتى نھایة یولیو من عام  2001اللجنة) الفترة الواقعة بین صیف عام 

8 Peter Chambers, Abu Musab Al Zarqawi: The Making and Unmaking of an American Monster (in Baghdad), 
ResearchGate,2012.  
9 Chambers, Abu Musab Al Zarqawi: The Making and Unmaking of an American Monster (in Baghdad). 



تّم   إىل ذلك، ال تظهر الوحوش يف األخبار عىل أنها وحوش، لكن عندما يصف شخص مثل تو� بل� صدام بأنه وحش

ك من خالل األخبار دون طرفة ع�.  لعن وحش آخر، سوف يتم نقل ذ  كولن باول  التخلص منه، ثم ما يلبث أن يعلن

أكرب  النهاية  يف  لها  يكون  قد  تصديقها  ال �كن  التي  االدعاءات  أكرث  أن  الواقع  املهمة.  باقي  اإلعالمية  اآللة  تتوىل  ثم 

حظى باالعرتاف الكامل كقوى تأسيسية لها آثارها السياسية، وذلك لشدة وأن العنارص الخيالية يجب أن ت   ،التداعيات

ليس فقط من أجل الدعاية والحرب النفسية، بل   ،وضوح استخدامها لدى املحور الغريب وعىل رأسه الواليات املتحدة

 يكرثون منها لصوغ سياسات أكرث تعقيًدا. 

 ب� الحقائق والتأكيدات 

واستقاللية شخصياتها   للرصاع،هي الخطوط غ� الواضحة    "لحرب عىل اإلرهابـ "ائيسية لإحدى الخصائص الر الواقع أن  

   وعدم اليق� من خصومها وشكلهم النهايئ الثابت. وتحركاتهم،الرئيسية 

بالعودة إىل صدام حس� وربطه بأسلحة الدمار الشامل، استهّل كولن باول عرضه بهذه الكل�ت: "زماليئ، كل بيان أديل  

به اليوم مدعوم مبصادر، مصادر قوية، هذه ليست تأكيدات، ما نقدمه هو حقائق واستنتاجات مبنية عىل استخبارات 

كل ما قدمه باول  .  10قوية". الواقع أنه مل يسبق أن متت إساءة استخدام االختالف ب� الحقائق والتأكيدات أكرث من ذلك 

يكن سوى كذبًا وكل ما مّر الوقت أصبح أكرث وضوًحا. أخذ باول    من "حقائق واستنتاجات مبنية عىل استخبارات" مل

بكوامن الجمهور وخياله واسقاطاته بخصوص اإلرهاب ليدعمه مبا مّهد له عىل أنه "مصادر قوية" وأنها ليست مجرد 

إلعالن" من "تأكيدات"، ذلك أنها آتية من االستخبارات، التي متلك سمعة حسنة ورهبة لدى الجمهور. هنا يكفي هذا "ا

الجمهور  "املصدر"متوسطًا هذا    "الشخص"هذا   لدى  الكامن  الرعب  مع  إىل جنب  جنبًا  اليومية  األخبار  دورة  لتبدأ   ،

 وضمن هذا اإلدراج والتسمية والربط إطاًرا تلو اآلخر، بدأ وحش الزرقاوي.  يتغذون وينزفون يف بعضهم البعض.

ألمم املتحدة من خالل وصفه بأنه يف قلب "عالقة رمبا تكون أكرث ًرشا بكث� قدم باول الزرقاوي إىل مجلس األمن التابع ل

القاعدة اإلرهابية"  العراق وشبكة  يجمع ب� املنظ�ت  إذ  ا  كانت تلك رابطة جديدة وأكرث رشً   باول،وبكل�ت    .11ب� 

 ،الزرقاوي مجازيًا من هذا املوقع املركزي يف العالقةثم قام باول بتقييد    اإلرهابية الكالسيكية واألساليب الحديثة للقتل.

من خالل اإلشارة إىل أنشطة شبكته في� يتعلق باألحداث التي يُزعم أنها وقعت يف فلسط� واألردن وأفغانستان وبغداد 

الذات اآلمنة وامل  ،والسموم واملتفجرات  ،التي تضمنت معسكرات تدريب اإلرهابي�و واململكة العربية السعودية واألردن؛  

واصل باول وصف العمليات    هذا،بعد تأكيده  .  12واألموال واألسلحة والقتل والهجوم واملتفجرات ،واالغتياالت ،اإلقليمية

د أنه ورفاقه قد خططوا بالفعل ألع�ل إرهابية ضد فرنسا وبريطانيا وإسبانيا  أكّ  إذ  أوروبا،البعيدة لشبكة الزرقاوي يف  

"ألن املعتقل الذي قدم املعلومات حول األهداف قدم    معروفًا،وسيا. جادل باول بأن كل ذلك كان  وإيطاليا وأملانيا ور 

". واآلن، ستبدو القصة أكرث متاسًكا بوجود شبكة، مثة أس�ء وسيناريوهات لعمليات مخطط أيًضا أس�ء أعضاء الشبكة

سيعطي تأث�ًا بصدق االدعاء، ولن يتأكد أحد من صّحتها، ذلك أنها ومعقولة وقابلة للتصديق لها، فوجود قصة محبوكة 

 
10 Bruno Latour and Peter Weibel, eds., Making Things Public: Atmospheres of Democracy (Cambridge: MIT 
Press, 2005), 8. 
11 https://www.theguardian.com/world/2003/feb/05/iraq.usa 
12 Chambers, Abu Musab Al Zarqawi: The Making and Unmaking of an American Monster (in Baghdad)  
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تام.   استخبارايت  الدن. شأن  بن  أسامة  بعد  العامل  يف  رجل  أخطر  ثا�  الزرقاوي  أصبح  وهكذا 

 
 . املصدر: ويكيبيديا 2003 ،5فرباير -شباط  الدويل،شبكة الزرقاوي االرهابية املرتبطة بالعراق. رشيحة من خطاب كولن باول أمام مجلس األمن 

سخة من الخطاب الذي أرسله باول نلدي  كان  : "13يف إحدى املقابالت الصحفية  CIAتقول ندى باخوس وهي محللة يف  

والعمل عىل اللغة للتأكد من أنها تعكس تحليلنا وأنها   ذلك،تحرير  من البيت األبيض. كان أحد كبار محللينا يعمل عىل  

لكن يف الوقت الذي رأينا فيه خطاب باول عىل شاشة    .ال تضخم بشكل مفرط العالقة ب� الزرقاوي والقاعدة يف العراق

حريص� جًدا كنا    .ومل تعكس اللغة التي أرسلناها  أمامنا،كانت لدينا نسخة م� أرسلناه إىل البيت األبيض    التلفزيون،

 .ا"م وال تعكس تحليلنيوبدا أنها مفرطة يف التضخ رأيناها،جًدا جًدا عىل وصف العالقة ك� 

مثة واقع أن الزرقاوي مل يبايع بن الدن وليس له عالقة كان  ول،  اأما خارج سيناريوهات االستخبارات و"حقائق" كولن ب

التوحيد والجهاد، وهي ج�عة    وقيادته لج�عةبدا الشخص األنسب لالستث�ر بناء عىل خلفيته  لكنه  .  14بتنظيم القاعدة 

أصبحت شبكة المركزية خاّصة بعدما انضّم لها عدٌد مَن املقاتل� األجانب ، و 1999دينية متشددة تأسست يف األردن عام  

مل يكن موجوًدا لكان ال بّد من لكنه لو  اوي معروفًا،  . قبل خطاب كولن باول مل يكن الزرقواملقاتل� العراقي� املحلي�

 
13 https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/nada-bakos-how-zarqawi-went-from-thug-to-isis-founder/ 
 
14 http://www.historycommons.org/ 
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اسمه يف محافل األمم املتحدة اخرتاعه. مل يلتِق أحد بالزرقاوي ليصنعه، كان عليهم فقط تسميته، والزرقاوي نفسه سمع  

 كز االهت�م،بدأ صعوده الرسيع من هوامش الج�عات اإلسالمية املتشددة إىل مر   وأصبح أيقونة دون أن يفعل شيئًا. ثمّ 

بدأت وسائل اإلعالم تبّث فيديوهات قطع الرؤوس، باإلضافة إىل التفج�ات واالعتداءات. حتى بدت  و   وازدادت جرامئه.

 وانتقاًدا، بالنسبة للصحفي� األكرث تشكًكا  وسائل اإلعالم يف تلك الفرتة متعطشة للفظائع التي كانت ترتكب بشكل مبتذل.  

الطبيعة عىل  و   ،التي تم تقد�ها   الروابطكان أبو مصعب الزرقاوي أيًضا دليًال وظيفيًا عىل هشاشة    ذلك،عىل العكس من  

بأن الزرقاوي كان االخرتاع   توحياملشحونة للعالقات التي اختلقت الحرب عىل اإلرهاب. حتى أن هناك مدرسة فكرية  

 .15غ� املطلق للجيش األمرييك

 إلرهاب الوحش ومرسح ا

يف تلك    لصالح التحالف  ، تأث� مذهل عىل جميع الجهات، فقد عّزز االصطفافات16غ نيكوالس ب� كان ملقاطع قطع رأس  

، بعدما كان كولن بأول قد اختلق 17املرحلة، ثم ورد أن أسامة بن الدن قد منح الزرقاوي أخ�ًا لقب "األم�" بشكل رسمي

الواقع أن ما قبل عملية قطع رأس ب�غ ليست ك� بعدها، إذ بدأ الصحفيون برسم الزرقاوي هذا الرابط يف وقت سابق.  

 ن الدن، القابع يف الكهف والذي يرسل اآلخرين ليموتوا من أجله. املستعّد للقتل بيديه، عىل عكس ب

 

 

  

 

 

 

 

 غوغل . املصدر: صور التي نفذها الزرقاوي محاكاة لقطع رأس نيكوالس ب�ج

هذه الصورة التي عرضها كولن بأول يف خطابه أمام األمم املتحدة، تلفت النظر إىل الطقوس يف إعداد اإلطار، كل الجالدين 

نيك   ه عىل أنهيقف الزرقاوي متوسطًا يف موقع مركزي فوق الشخص الذي ورد اسمالخمسة هم داخل إطار الصورة،  

ارة متعمدة إىل معتقيل غوانتنامو وأبو غريب. وعىل الرغم من تغطية ة برتقالية، قيل إنها إشب�غ، يرتدي الضحية حلّ 

لوجود   أسس  خلفيته  فاملشاهد يف  زمالئه.  الزرقاوي ضمن شبكة  التعرف عىل  تم  للجميع،  املجهولة  والهوية  الوجوه 

محّملة   صورة  سابقة.  مناسبات  يف  املذعورين    باإلسقاطاتالشخصية  لإلرهابيتقنع  الالمحدودة  هذا و   ،�بالوحشية 

 
15 http://www.flatearthnews.net/media-falsehoods-and-propaganda/zarqawi   

عقد يف مجال االتصاالت يف العراق  عىل) هو رجل أع�ل يهودي أمرييك سعى إىل الحصول 2004توىف  - 1978(ولد  )Nick Bergنيك ب�غ (باإلنجليزية:  16
 حدث. في� االبنوىل يف سلسلة لقتل األجانب يف العراق وقد ألقى والد نيك ب�غ باللوم عىل جورج بوش الحادثة هي األ  هذهأثناء الغزو األمرييك لها. كانت 

فقد كانت هذه فرصة مثالية لنب الدن للعودة   سبتمرب، 11يف املقابلة الصحفية أنه نظرًا ألن القاعدة مل تفعل أي يشء منذ  CIAاملحللة يفترى ندى باخوس  17
 إىل اللعبة من خالل الزرقاوي.

http://www.flatearthnews.net/media-falsehoods-and-propaganda/zarqawi


قد عرفت هويته، ثم تنترش فيديوهات اإلعدام  االستعداد لقتل أي شخص مد� مثل ب�غ، بشكل مبارش، بأيدي املرء، و 

بفضل األنظمة اإلعالمية، فيديوهات صادمة ومحزنة، حيث البرش يتوسلون من أجل حياتهم. إنه ليس فيلً� من إنتاج 

هوليوود تتألف لقطاته من مؤثرات برصية خادعة، فالقاتل هنا حقيقي والضحية قد قطع رأسه حًقا، ليس مثة تحّكم 

 ج. إنه تالعب من نوع آخر، يستهدف وعيًا آخر، وموقع التصوير هو مرسح اإلرهاب. يف اإلخرا 

 استث�ر الزرقاوي يف االنتخابات

، لقد كان العدو الذي 2004فقد كان الزرقاوي استث�ًرا مهً� يف حملته إلعادة انتخابه عام    بالنسبة للرئيس بوش،أما  

"له تاريخ طويل من    اته كان الزرقاوي: "الرجل الذي يقطع رؤوس الناس"، ووفًقا لتعب� و سيحمي األمة األمريكية منه،  

 حتى استخدامها".و  بيولوجيةالسعي وراء األسلحة ال

طلب من بوش اإلذن بقصف املعسكر الذي أشار له كان قد  الجيش األمرييك    نيف مسألة األسلحة البيولوجية أ الالفت  

أسلحة بيولوجية للزرقاوي، فرفض بوش تحت حجة انتشار السموم. وبعد الحرب نزل  كولن بأول، بأنه يعمل عىل بناء  

 . 18خرباء وصحفيون إىل منطقة املعسكر، ومل يجدوا أي آثار ألسلحة بيولوجية 

 االستث�ر يف قتل الزرقاوي

رطل عىل املنزل اآلمن   500أطلقت قنبلت� من  ، غارة جوية  2006حزيران يونيو    7من مساء  دقيقة    6:12إنها الساعة  

الذي ينزل فيه الزرقاوي، قتل مستشار الزرقاوي املدعو عبد الرحمن وزوجة الزرقاوي عىل الفور. لكن الزرقاوي نجا من  

 145االنفجارين. ذكرت صحيفة الغارديان أن "االختبارات أظهرت" أنه عاش ملدة ساعة بعد القصف. أحد أعضاء فرقة  

تم الكشف عن نتائج ترشيح جثة الزرقاوي جزئيًا يف محاولة ملواجهة ما وصفه ضابط أمرييك  املنطقة حاول إنعاشه.  يف  

بـ "الدعاية واملعلومات الخاطئة"، مبا يف ذلك االدعاء بأن القوات األمريكية قد رضبت زعيم القاعدة. ك� كانت محاولة 

للجيش الناجم عن تقرير أويل  االرتباك  الذي وصل فيه   لتوضيح  الوقت  الزرقاوي قد مات بحلول  بأن  األمرييك يفيد 

ىل منزل الزرقاوي اآلمن بالقرب من إمريكية وصلت  ن القوات األ "إ الجنود إىل املوقع. وقال امليجر ج�ال وليام كالدويل  

. حاول أحد "قاوي حيارطل عليه ووجدت الزر   500بإلقاء قنبلت� وزنه�    16دقيقة من قيام طائرة اف    28بعقوبة بعد  

املسعف� معالجته حيث سقط من وعيه وخرج الدم من رئتيه. ثم قام الطبيب بفحص النبض يف رقبته "الذي كان بالكاد  

وبالتايل قرر أن موت الزرقاوي وشيك "، قال الج�ال كالدويل. وأضاف أن تحاليل الحمض   تدهور؛واضًحا ورسعان ما  

هو الزرقاوي. وقال شاهد محيل لقناة الجزيرة إن جنودا أمريكي� حاولوا إحياء الزرقاوي.  النووي أكدت أن الرجل بالفعل  

وأحرضوا زجاجة ماء لكنه مل يأخذها". وزعم شاهد آخر    يرد،يريدون منه أن يتكلم أو    صدره،قال: "كانوا يضغطون عىل  

نفى ذلك    العراق،عىل للقوات األمريكية يف  القائد األ   كييس،لكن الج�ال جورج    الزرقاوي،أن القوات األمريكية رضبت  

 .19ووصفه بأنه "هراء"
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(بعد أن أصابته ما وصفه الج�ال كييس بـ "الهراء"، ليس إال دعاية بأن الواليات املتحدة مل "تسئ معاملة" الزرقاوي  

العدّو العام  "طرح أمام هذه الرسدية، ملاذا يُبذل أي جهد يف محاولة إنعاش  . فالسؤال البديهي الذي يُ رطل)  500بقنبلت�  

خصيًصا   145تنظيم الفرقة  تّم  قد  و   دوالر،مليون    25للواليات املتحدة بعد بن الدن، وعىل رأسه مكافأة بقيمة    "الثا�

 لقتله؟ 

وبالقتل   20ألمريكية "تؤمن حًقا بالحرب الفاضلة"مثة تفس�ين اثن� تم تداوله� يف الصحافة العاملية، األول أن القوات ا

يش� التفس� الثا� إىل إمكانية وجود منطق  والنظيف وهو ما �يّزها عن أعدائها اإلرهابي� الذين يقتلون دون رحمة.  

ب يف وفاة سيايس بيولوجي يف العمل، تتجىل فيه قوة الواليات املتحدة من خالل إظهار العامل ليس فقط قادًرا عىل التسب

ولكنها قادرة أيًضا    ،Raytheonالذخ�ة املوجهة من قبل رشكة  و   ،الليزر املميتة ولكن النظيفة والجراحية الزرقاوي بدقة

ومعالجته بحذر طبي، والقدرة عىل التأكد من اللحظات التي كان املوت وشيًكا، والحكم   الحياة، عىل إبقائه عىل قيد  

 . 21ختبارات والبيانات التي يديرها الخرباءعىل عملية الوفاة، من خالل اال 

لقد جاء القرار للتخلص من الزرقاوي، بعدما أصبح الوحش عبئًا عىل األمرييك، فاستثمرت اإلدارة األمريكية يف القبائل 

هو من    2008إىل    2006ديفيد بيرتايوس قائد القوات األمريكية يف العراق يف فرتة ذروة املقاومة العراقية من  السنية.  

زرقاوي ثم استخدمها في� بعد يف مواجهة فصائل املقاومة قبل أن يتم حلّها أسس قوات الصحوات السنية للقضاء عىل ال

وإعادة إحيائها عندما ّرصح يف إحدى املقابالت الصحفية "أن الخطر الحقيقي   عنها  ث يفي� بعد، ثم عاد بيرتايوس للحد

 . 22لة اإلسالمية"عىل العراق يأيت من ميليشيات الحشد الشعبي املدعومة من إيران وليست من تنظيم الدو 

 صناعة الوحوش وحروب القرن

الواقع أن الرسديات التي أعلنت عنها اإلدارة األمريكية ووسائل إعالمها هي طريقة لفهم إحدى العمليات السياسية 

 القرن الذي تال قرن اكتشاف الدعاية والحروب النفسية، وهو قرن الرئيسية التي ستدير بها الواليات املتحدة حروبها يف 

الواحد والعرشين  – الوسائط االتصالية املعوملة  -أي  لناحية  إن  التكنولوجي  التطور  إليه  لناحية تكنولوجيا    يضاف  أو 

االستخبارات والقدرة عىل الخرق األمني. خاصة وان اإلدارة األمريكية ال بّد أنها قد انبهرت هي نفسها بقدرة التضليل 

الد�وقراطية وحقوق اإلنسان وصناعة عىل إنجاح اسرتاتيجياتها، وهي تسطّر نجاًحا بعد آخر ستبقى تستخدم أوراق  

   حتى تثبت انتهاء صالحيتها.وساحات اإلرهاب  أعداء األمة األمريكية
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