
ملخص البحث
مت���ر الوالي���ات املتحدة األمريكية اليوم مبنعطف فريد يف تارخيها. فلم يعرف البيت األبيض يف تارخيه الطويل 
رئيًسا أيديولوجيًّا كما هو جورج دبليو بوش، أو إدارة إمربيالية التوّجه كإدارته اليت سيطر عليها منذ البداية 
»احملافظون اجلدد«، واس���تغلوا توجه���ات الرئيس »اإلجنيلية« النبوءاتية، واختياراته »املثالية« البس���يطة لفرض 

أيديولوجيتهم وفكرهم على القطب األوحد يف العامل.

احتل املش����روع اإلمرباطوري للرئيس جورج بوش معظم س����نوات واليتيه الرئاستني، ومعظم حراك إدارته. ويف ضوء 
تكاليفه الباهظة ونتائجه اهلزيلة وآفاقه اجملهولة، يوشك هذا املشروع أن يصل منتهاه مع انطالق احلملة االنتخابية 

الرئاسية اليت بدأت انتخاباتها احلزبية التمهيدية الختيار مرشحي احلزبني املتنافسني ببداية العام اجلديد.

وخالل الس���نوات الس���بع العجاف املاضية طرأت تغريات وتبدالت عديدة عل���ى التجربة األمريكية ميكن من 
خالهلا رؤية مالمح، أو آفاق السنوات القادمة يف هذه التجربة، فقد ولَّدت »احلرب على اإلرهاب« ثقافة اخلوف يف 
الواليات املتحدة، وأحدثت تأثرًيا مدمًرا على الدميقراطية األمريكية والنفسية األمريكية، ومكانة الواليات 
املتحدة يف العامل، وأدت السياسات االقتصادية اليت انتهجتها إدارة بوش الضطرابات سياسية واجتماعية، فيما 

شكلت الفوضى اليت صنعتها سنوات بوش يف الشرق األوسط تهديًدا أساسيًّا لالقتصاد العاملي.

ومل يع���د ممكًن���ا جتاهل الفجوة املتزايدة بني أهداف أمريكا الكونية املعلنة وبني قدراتها العس���كرية على 
حتقيق هذه األهداف، خاصة مع تزايد تكاليف احلروب األمريكية وتفاقم أعباء جيشها، ووقوعها يف مأزق 
األحادية العس���كرية، وقصور مواردها عن الوفاء باحتياجات املشروع اإلمرباطوري، ما يقود لنهاية حقبة تفرد 

اهليمنة األمريكية يف الشرق األوسط »اجلديد«.

إن التحوالت اجلوهرية اخلطرية يف األولويات االسرتاتيجية األمريكية، من احتواء روسيا والصني إىل إخضاع 
الشرق األوسط ال يفسرها إال تسخري احملافظني اجلدد لالسرتاتيجية األمريكية خلدمة املشروع اإلسرائيلي، 
والتمكني له يف منطقة جيب أن ُيعاد صوغها لتصبح خاضعة له، وعاجزة أمامه. وميكن اعتبار مؤمتر أنابوِلس 
هو تدشني حتول جديد لطبيعة الصراع العربي اإلسرائيلي وقضية فلسطني. بعدما قدمها على أنها ساحة أخرى 
للحرب على اإلرهاب والتطرف األصولي، وليست قضية احتالل وطن وشعب يطالب باالستقالل وعودة الديار.

واقع ومستقبل املشروع اإلمرباطوري األمريكي
د. مازن النجار
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أفكار ومقتطفات
مل يعرف البيت األبيض يف تارخيه الطويل رئيًس���ا أيديولوجيًّا كما هو جورج دبليو بوش، أو إدارة  		•
إمربيالية التوّجه كإدارته اليت س���يطر عليها منذ البداية »احملافظون اجلدد« وأش���باههم وبرنامج 

اهتماماتهم وأولوياتهم. 

صنع���ت »احلرب عل���ى اإلرهاب« ثقافة اخلوف يف الواليات املتحدة. فقي���ام إدارة بوش بتحويل هذه  		•
الكلم���ات الثالث إىل ش���عار وط���ي، منذ أحداث 11 س���بتمرب/أيلول، كان ل���ه تأثري مدمر على 

الدميقراطية األمريكية والنفسية األمريكية ومكانة الواليات املتحدة يف العامل.

الدعم الذي تلقاه الرئيس بوش يف انتخابات 2004م الرئاسية يعود جزئيًّا إىل فكرة أن »أمة يف حالة حرب«  		•
ال تغري القائد األعلى لقواتها املسلحة يف منتصف املعركة. فاإلحساس باخلطر، وإن مل يكن حمدًدا أو 

دقيًقا، قد مت توجيهه حنو اجتاه سياسي نفعي من قبل النداء التعبوي؛ لكون البالد يف »حالة احلرب«.

العبارة الش���ائعة يف أروقة اإلدارة األمريكية هي أننا حنارب يف العراق؛ ألن هذا البلد هو »اجلبهة  		•
املركزي���ة يف احلرب عل���ى اإلرهاب«، بينما احلقيق���ة هي العكس متاًما. فنح���ن متورطون فعاًل 
حب���رب عبثي���ة ال ميكن كس���بها ضد اإلره���اب، وكان مطلوًب���ا اخرتاعها ذريعة لغ���زو العراق، 

هكذا خيلص إيان الستك، أستاذ العلوم السياسية جبامعة بنسلفانيا.

الفوضى اليت ولدتها س���نوات بوش يف الش���رق األوس���ط تش���كل أيًضا تهديًدا أساسيًّا لالقتصاد  		•
العاملي. فمنذ بدء حرب العراق يف 2003م مل يرتفع إنتاج نفط الش���رق األوس���ط، األقل كلفة يف 
الع���امل، كم���ا كان متوقًعا ليل���ي الطلب العاملي. وجتاوز س���عر برميل النف���ط املائة دوالر، رغم 

اعتدال منو الطلب، نظًرا لتباطؤ االقتصاد األمريكي، مما ميثل خماطر عاملية.

َذت يف بداية والية بوش األوىل؛ خاصة ختفيضات  ِ تعود جذور مشكلة االقتصاد األمريكي إلجراءات اختخُّ 		•
َمت لصاحل دافعي الضرائب األكثر ثراء.  ضريبية أخفقت يف حتفيز االقتصاد؛ ألنها ُصمِّ

يف محلة االنتخابات التش���ريعية األمريكية املاضية )2006م(، ملس مراقبون توجًها لدى الناخبني  		•
حنو »الوطنية االقتصادية« املتمثلة بدعم ومحاية اإلنتاج الوطي، ومحاية فرص عمل األمريكيني 
م���ن تهدي���د العمالة الوافدة، أو نقل مراكز اإلنت���اج إىل دول العمالة الرخيصة، وخفض العجز يف 

امليزان التجاري، وتقليص النزعة التدخلية وأعبائها اليت تفاقم عجز املوازنة واالستدانة. 

قدرات أمريكا العس���كرية، ليس���ت الغواصات أو حامالت طائرات أو قاذفات بي- 2 العمالقة،  		•
وإمنا قوات اجليش املوجودة على األرض، واملنتش���رة خبطوط طويلة تفوق قدراتها، ووحدات مشاة 
البحرية بالعراق وأفغانستان. ال حاجة لعبقرية عسكرية إلدراك أن هذه القوات وصلت آخر حدود 

قدرتها على االحتمال، بل غدت أقل كثرًيا بالنسبة للتوقعات واملهام املطلوب منها بأرجاء العامل.

يف نوفمرب/تش���رين الثان���ي 2006م، أعل���ن اجلنرال جون أبي زيد، أعلى قائد عس���كري مكلف  		•
بالع���راق، أن اجلي���ش غ���ري قادر عل���ى زيادة قوات���ه بالع���راق، كأول اعرتاف يصدر عن مس���ئول 

عسكري رفيع بأن القوات الربية األمريكية وصلت حدود طاقتها يف العمل العسكري. 
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يالحظ فوكوياما أن العقيدة العس���كرية األمريكية تعتمد اس���تخدام القوة املفرطة وبش���كل  		•
مفاجئ وحاس���م لدحر العدو. لكن القوة املفرطة، يف ظل غموض هوية امليليش���يات واملس���لحني، 
ستولد آثاًرا عكسية؛ وستعزل الذين حياولون دحر املسلحني ومنعهم من احلراك. فنوعية احلملة 
املطلوب���ة لدح���ر »امليليش���يات« و»اإلرهابي���ني« املؤقتني، تقتض���ي تقديم األهداف السياس���ية على 

العسكرية، وتؤكد على كسب القلوب والعقول ال ترويعها.

ساهمت الواليات املتحدة بزيادة قوة إيران إقليميًّا باحتالهلا للعراق وإسقاط نظام البعث، وإيصال  		•
أحزاب شيعية مؤيدة إليران للسلطة يف العراق. 

بنهاي���ة والي���ة بوش، ُيرج���ح أن يتحول مركز االهتم���ام األمريكي إىل احمليط اهلادي. وس���تتبنى  		•
اإلدارة القادمة سياس���ة خارجية أقرب لسياسات الرؤساء الدميقراطيني أو اجلمهوريني املعتدلني. 
وس���تصبح إدارة املخاط���ر حاكمة بدون مغامرات عل���ى منط غزو العراق. كما أن دور باكوم يف 
حوض اهلادي لن يكون مقيًدا بالسياسة الداخلية يف واشنطن، أو ما يشابه اللوبي اإلسرائيلي. 

املرجح أن الصني سوف تواجه خمططات االحتواء والردع بعدة طرق. فهي دولة ذات عقلية دفاعية،  		•
بتطوير أس���اليب وتقنيات تواجه التفوق العس���كري األمريكي، وجيشها شديد االجتهاد والتوق 
للتعل���م والتكي���ف. ودفعت حروب كوس���وفو والع���راق خمططي اجليش الصي���ي للرتكيز على 

مواجهة هيمنة التكنولوجيا األمريكية يف أرض املعركة.

التح���ول اخلط���ري يف أولوي���ات االس���رتاتيجية األمريكية من احتواء روس���يا والص���ني إىل إخضاع  		•
الشرق األوسط، ال يفسره إال تسخري احملافظني اجلدد لالسرتاتيجية األمريكية خلدمة املشروع 
اإلسرائيلي، والتمكني له، يف منطقة جيب أن يعاد صوغها لتصبح خاضعة له، وعاجزة أمامه. 

يالح���ظ اجلنرال ولي���م أودوم أن »تقديرات االس���تخبارات الوطني���ة حول العراق« الص���ادرة بداية  		•
2007م، حت���دد أبع���اد الفجوة بني أوه���ام الرئيس وواقع احلرب. ف���إن كان االنتصار، كما يراه 
الرئيس، يشرتط دميقراطية ليربالية مستقرة بالعراق وموالية ألمريكا، فتقديرات االستخبارات 
الوطني���ة تص���ف حرًبا ال ح���ظ هلا يف حتقيق تل���ك النتيجة. فه���ذه التقديرات، ال���يت تعكس رأي 
وكاالت االستخبارات األمريكية، متثل إعالن هزمية. فلم تكن هناك أبًدا طريقة صائبة لغزو 

العراق وحتويله حنو الدميقراطية، ويعلم معظم األمريكيني ذلك يقيًنا.

ش���هد مؤمتر أنابوِلس أواخر نوفمرب/تش���رين الثاني 2007م تدش���ني حتول جديد لطبيعة الصراع  		•
العرب���ي اإلس���رائيلي وقضي���ة فلس���طني، عل���ى جدول األعم���ال األمريك���ي اإلس���رائيلي، ورمبا 
»الفلس���طيي والعربي الرمسي« أيًضا. فالقضية الفلس���طينية مل تعد قضية احتالل وطن وش���عب 
يطالب باالستقالل وعودة الديار، بل هي ساحة أخرى للحرب على اإلرهاب والتطرف األصولي. 

بدا مؤخًرا أن موضع اخلالف األكرب بني واش���نطن وطهران هو دور األخرية وطموحاتها اخلطرة  		•
يف العراق، وهو خالف جيوسياسي بالغ األهمية، قد يفوق يف أولويته وأهميته الراهنة إلدارة بوش 

اخلالف حول امللف النووي.
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مت���ر الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة اليوم مُبنعَطف فري���د يف تارخيها. فاإلدارة اجلمهوري���ة الراهنة أكملت 
ة عرجاء مع انطالق احلملة االنتخابية الرئاس���ية خالل الش���هور  عامه���ا الس���ابع، وعلى وش���ك أن تصب���ح َبطَّ
القليلة القادمة، وهي فرتة ال تسمح عادة للحزب احلاكم بالدخول يف أعمال، أو حتركات كربى، خُيشى 
من تأثريها الس���لي على حظوظ مرش���حه للرئاس���ة يف السنوات األربع القادمة، أو تلزم الرئيس القادم مبا ال 
ينبغي له، كما أن اجلو العام يف البالد ال ُيْنبئ بتفويٍض كاٍف إلدارة تعيش شهورها األخرية، خاصة إذا ما 
كان���ت حتركاتها معّرضة لإلخفاق، أو االنتكاس، أو تتس���م بالطيش، أو املغامرة اليت ومست برناجمها 

وحراكها، بل إن قطاًعا كبرًيا من املواطنني يرتقبون بفارغ الصرب حلظة رحيل الرئيس وإدارته.

مل يعرف البيت األبيض يف تارخيه الطويل رئيًس���ا أيديولوجيًّا كما هو جورج دبليو بوش، أو إدارة إمربيالية 
التوّج���ه كإدارت���ه اليت س���يطر عليه���ا منذ البداي���ة »احملافظون اجل���دد« وأش���باههم، وبرنام���ج اهتماماتهم 
وأولوياته���م. بكلم���ات أخ���رى، أدى ذلك إىل صياغة إدارة »قناعات« وليس���ت إدارة »مصاحل«. اس���تغل هؤالء 
املس���توى العقلي والفكري املتواضع للرئيس وتوجهاته »اإلجنيلية« النبوءاتية، واختياراته السياس���ية »املثالية« 
البس���يطة لفرض أيديولوجيتهم وفكرهم على القوة العظمى والقطب األوحد يف العامل اآلن. وبتعبري ُكّتاب 
وُمَفّكري���ن أمريكيني، حمافظني وليرباليني، اختطفت ه���ذه الزمرة من احملافظني أقوى دولة عرفها تاريخ 
الدول، باجتاه أوهام إمرباطورية، ومصاحل أنانية، وغايات باطنية، وطموحات َخِطرة على بالدهم والعامل.

أدت رؤى وسياسات هذه اإلدارة يف السنوات السبع املاضية، خاصة بعد هجمات احلادي عشر من سبتمرب/
أيل���ول 2001م، وإعالن ح���رب عاملية ضد اإلرهاب، إىل تكاليف معنوية ومادية باهظة تركت آثاًرا غائرة 
على وجه التجربة واحلضارة األمريكية، حبيث ميكن القول بأن عهد هذه اإلدارة قد بّدل الثقافة العفوية 
وحياة االس���رتخاء واحللم األمريكي إىل األبد، وأنها لن تعود إىل س���ريتها أو س���ريورتها األوىل إطالًقا. يف 
ات والتبدالت اليت طرأت على التجربة األمريكية يف السنوات  هذا السياق، ال بد من استعراض تلك التغريخُّ
الس���بع العجاف املاضية؛ لكي ميكن رؤية مالمح أو آفاق الس���نوات القادمة يف هذه التجربة اليت استولت 

بشكل أو بآخر على خميلة وتطلعات شعوب وأمم كثرية.

ثقافة اخلوف وتقويض األمن
لق���د صنع���ت »احلرب على اإلره���اب« ثقافة اخل���وف يف الواليات املتح���دة. فقيام إدارة ب���وش بتحويل هذه 
الكلمات الثالث إىل شعار وطي، منذ أحداث 11 سبتمرب/أيلول، كان له تأثري مدمر على الدميقراطية 

د. مازن النجار :  باحث وأكادميي عربي 
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واقع ومستقبل املشروع اإلمرباطوري األمريكي
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مبك���ًرا ضد النازية والس���تالينية )بينم���ا تتجاهل أن 
كالًّ م���ن أملانيا النازية وروس���يا الس���وفييتية كانتا 
قوتني عس���كريتني عتيدتني من الطراز األول، وهي 
حال���ة ال متتلكها »القاعدة« وال تس���تطيع إجنازها، 
ق���د تك���ون اإلدارة بص���دد إعداد حرب عل���ى إيران. 
مث���ل هذه احلرب ميكن أن تغرق أمريكا يف صراع 
ُمطّول ميتد من العراق إىل إيران وأفغانس���تان، ورمبا 

باكستان أيًضا.

تشبه ثقافة اخلوف ِجنِّيًّا ُأْخِرج من قمقمه، وتستحوذ 
على زمنه���ا ودورة حياتها اخلاص���ة بها، وميكن أن 
يك���ون هلا وق���ع مدم���ر للمعنويات. فأمري���كا اليوم 
ليس���ت هي تلك األمة ذات الع���زم والتصميم والواثقة 
بنفس���ها عندما اس���تجابت هلجوم اليابان على قاعدة 
»بريل هاربر« البحرية؛ وهي ليست أمريكا اليت قال 
رئيس���ها فردريك روزِفلت يف حلظ���ة أزمة أخرى: »إن 
الش���يء الذي ينبغ���ي اخلوف منه هو اخل���وف ذاته«، 
وليست أمريكا اهلادئة اليت شنت حرًبا باردة مبثابرة 
وإصرار هادئ، رغم علمها بأن حرًبا حقيقية ميكن 
أن تنش���ب فجأًة خالل دقائق، وتؤدي إىل هالك حنو 

100 مليون أمريكي خالل ساعات.)3(

من يزرع التعذيب حيصد العداء
وكان اثنان من أبرز القادة العسكريني األمريكيني، 
تش����ارلز كرول����ك القائ����د الس����ابق لق����وات املارين����ز، 
وجوزيف هور القائد العام الس����ابق للقيادة املركزية، 
ق����د كتبا أن اخلوف وممارس����ة التعذي����ب هما مزرعة 
األع����داء اجل����دد. وح����ذر القائ����دان م����ن أن اخلوف قد 
يكون حاف����ًزا كبرًيا للفعل، فهو ال����ذي دفع الرئيس 
األس����بق »فرانكلن روزفلت« العتقال عشرات اآلالف 
م����ن املواطن����ني األمريكي����ني األبري����اء خ����الل احلرب 
العاملية الثانية، وهو الذي أدى أيًضا حلملة »املكارثية« 
الشرس����ة اليت دمرت بدورها يف اخلمس����ينيات املاضية 
حياة مئات األمريكيني. وهو اخلوف الذي أدى بأعلى 
دوائر ُصنع القرار يف أمريكا إىل التصريح مبمارس����ة 

التعذيب ضد السجناء.)4(

)3( املرجع السابق.
لوس  الزائف، خدمة  واألمن  التعذيب  هور،  وجوزيف  تشارلز كرولك   )4(

أجنلوس تاميز وواشنطن بوست خاص ب�)الوطن(، مايو/أيار 2007م.

األمريكية والنفسية األمريكية، ومكانة الواليات 
املتح���دة يف الع���امل. بل إن اس���تخدام عب���ارة »احلرب 
عل���ى اإلره���اب« ق���د َق���وَّض ق���درة أمري���كا عل���ى 
مواجه���ة التحدي���ات احلقيقية اليت تواجهه���ا من ِقَبل 
»متطرفني« قد يستخدمون اإلرهاب ضدها، هكذا 
خيل���ص الدكت���ور زبيغني���و برجينس���كي، املفكر 
االس���رتاتيجي األمريكي، وسكرتري األمن القومي 

يف إدارة الرئيس األسبق جيمي كارتر.)1(

أوقع���ت ه���ذه الكلمات الث���الث من اإلي���ذاء الذاتي 
ألمري���كا ما هو أعظم مما ق���د يفكر به املتورطون 
بهجمات س���بتمرب / أيلول . بل إن عبارة »احلرب على 
اإلره���اب« ذاته���ا ال معن���ى هل���ا؛ فهي ال تق���دم تعريًفا 
لس���ياق جغ���رايف حم���دد، كم���ا ال حت���دد األع���داء 
املفرتض���ني. ف�»اإلره���اب« ليس ع���دوًّا بذات���ه، وإمنا 
هو أس���لوب )تكني���ك( يف احلرب والص���راع. لكن 
غم���وض العب���ارة كان مقصوًدا على حن���و متعمد أو 
غري���زي من ِقَب���ل أصحابها. فاإلش���ارات إىل »احلرب 
عل���ى اإلره���اب«، والتنويه���ات املتواصل���ة بها أجنزت 
هدفها األساس: اس���تحثاث ثقافة اخلوف، فاخلوف 
يطم���س العق���ل، ويكث���ف العواط���ف واالنفعاالت، 
ويس���هل على السياسيني الغوغائيني تعبئة الرأي العام 

لصاحل السياسات اليت يسعون إليها.

فاحل���رب اليت اخت���ارت اإلدارة خوضها يف العراق مل 
تكن لتنال دعم الكونغرس بدون االرتباط النفس���ي 
ب���ني َصْدم���ة 11 س���بتمرب / أيل���ول، والوج���ود املزعوم 
ألسلحة الدمار الشامل العراقية. كذلك، كان الدعم 
الذي تلقاه الرئيس بوش يف انتخابات 2004م الرئاسية 
يع���ود جزئيًّا إىل فكرة أن »أمة يف حالة حرب« ال تغري 
القائ���د األعلى لقواتها املس���لحة يف منتصف املعركة. 
فاإلحساس باخلطر،  وإن مل يكن حمدًدا أو دقيًقا، 
قد مت توجيهه حنو اجتاه سياس���ي نفعي من ِقَبل النداء 

التعبوي؛ لكون البالد يف »حالة احلرب«.)2(

لتربير »احلرب على اإلرهاب«، صاغت اإلدارة سردية 
تارخيية زائفة، قد تصبح نبوءة ذاتية التحقق. وبادعاء 
أن حربها الراهنة مش���ابهة لكف���اح الواليات املتحدة 

قوضت  كيف  اإلره��اب:  على  باحلرب  الرتهيب  برجينسكي،  زِبغنيو   )1(
ثالث كلمات أمريكا، واشنطن بوست، 25 مارس/آذار 2007م.

)2( زِبغنيو برجينسكي، املرجع السابق.
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يلفت القائدان إىل أن اخلوف هو التربير الس���لوكي 
ال���ذي وف���ره ل���إلدارة احلالية ج���ورج تيني���ت، املدير 
السابق لوكالة االستخبارات املركزية األمريكية، 
وقد رّوج لذلك يف كتابه اجلديد »يف عني العاصفة«. 
جتاه���ل تينيت يف ه���ذا الكتاب، أس���اليب التعذيب 
اليت اس���ُتخدمت حبق معتقلي احلرب على اإلرهاب، 
يف إطار الربنامج السري لوكالته واخلاص بإجراءات 
التحقيق. وقد مشلت تلك األساليب والتقنيات »الغمر 
م���ن  باملي���اه«، و»احلرم���ان احلس���ي«، و»احلرم���ان 
الن���وم«، و»أوضاع القلق والتوتر«. ويف دفاعه عن هذه 
االنتهاكات، قال تينيت: »لقد تناسى اجلميع حقيقة 
جوهرية يف النظر إىل سياق األحداث اليت عايشناها 
خ���الل الفرتة املاضي���ة، أال وهي اخلوف الذي أمّل بنا 

نتيجة للشعور بغياب كثري من احلقائق عنا«.)5(

وحبكم عملهما السابق يف ميادين القتال واحلروب، 
ق���ال القائدان: إنهما يدركان جي���ًدا حقيقة اخلوف، 
وما ميك���ن أن يؤدي إليه من فوضى عارمة، يف حالة 
احه. ومما نعلمه أيًضا  عدم الس���يطرة عليه وَكْبح ِجَ
أن اخلوف يولد القلق، وأنه قد يدفع األمم والش���عوب 
إىل التصرف على حنٍو ال ينسجم مع ِقَيمها وطبيعتها.

سباق تبديد. املوارد
العب���ارة الش���ائعة يف أروق���ة اإلدارة األمريكي���ة هي 
أنن���ا حن���ارب يف الع���راق؛ ألن هذا البلد ه���و »اجلبهة 
املركزية يف احلرب عل���ى اإلرهاب«، بينما احلقيقة 
هي العكس متاًما. فنحن متورطون فعاًل حبرب عبثية 
ال ميكن كس���بها ض���د اإلره���اب، وكان مطلوًبا 
اخرتاعه���ا ذريعة لغ���زو العراق، هك���ذا خيلص إيان 
الستك، أستاذ العلوم السياسية جبامعة بنسلفانيا)6(

لكن بعد مخس���ة أع���وام تقريًبا على غ���زو العراق، 
جند أن أوه���ام »احملافظني اجلدد« بش���أن إمكانية 
حتقي���ق انتصارات رخيصة وس���ريعة، تب���ددت متاًما. 
ورغم ذلك ال ت���زال احلرب على اإلرهاب اليت أعلنت 

املرجع  ال��زائ��ف،  واألم���ن  التعذيب  ه��ور،  وج��وزي��ف  ك��رول��ك  تشارلز   )5(
السابق.

)6( إيان الستك، أمريكا وحماربة اإلرهاب.. سباق داخلي على املخصصات، 
الثاني  يناير/كانون  بوست«،  وواشنطن  تاميز  أجنلوس  »ل��وس  خدمة 

2007م.

مربًرا هلذا الغزو، مستمرة على حنو أعنف من السابق. 
َبْيَد أن السؤال الذي يرد لألذهان هنا: كيف ميكن 
للحرب ضد اإلرهاب أن متنح لنفس���ها حياة جديدة، 
بتوري���ط الطبق���ة السياس���ية ومعظ���م األمريكيني، 
ودفعه���م لالعتقاد ب���أن هناك ض���رورة خلوض حرب 
ضد اإلرهاب على الس���احة العاملية، حتى ولو مل يقم 

دليل على وجود مثل هذا العدو يف بالدهم؟

وطامل���ا أن األمر كذلك، فماذا يربر إنفاق حنو 700 
ملي���ار دوالر اليت مت إنفاقه���ا على تلك احلرب؟ وماذا 
يربر هس���ترييا ال أس���اس هلا حول »اخلالي���ا النائمة«؟ 
وم���اذا يربر اإلجراءات املكارثي���ة اليت يتم اختاذها؟ 
وماذا يربر حاالت اإلدانة االس���تباقية اليت مل تش���هد 

البالد مثياًل هلا منذ اخلمسينيات املاضية؟

ينبغي النظر إىل طريقة استجابة الكونغرس للحرب 
ضد اإلرهاب. ففي صيف عام 2003م مت حتديد 160 
هدًفا حمتماًل أو معرًضا هلجمات اإلرهابيني، مما دفع 
نواب كل والية أو دائرة انتخابية حملاولة البحث عن 
أّي هدف حيتمل تعرضه هلجمات إرهابية؛ ليتمكنوا 
م���ن حتصيل على خمصصات مالي���ة إضافية يقررها 
الكونغ���رس. فم���ا نتيج���ة ذلك؟ لقد أدى إىل اتس���اع 
نط���اق تعريف األهداف املعرض���ة لإلرهاب، وبالتالي 
إىل زي���ادة هائلة يف عدد األصول واملوجودات الواجب 
محايته���ا؛ حيث ارتف���ع رقمها م���ن 1849 أواخر عام 
2003م إىل أكثر من 28 ألًفا أواخر 2004م، ثم إىل 
77 ألًف���ا أواخ���ر 2005م، ويتوقع أن يكون الرقم قد 

بلغ 300 ألف بنهاية 2006م.)7(

اليوم جند جمموع����ات الضغط وجاعات املصاحل يف 
كل والية، تعيد صياغة أهدافها التقليدية واحتياجاتها 
التمويلي����ة، حبيث تب����دو أهم مما كانت عليه س����ابًقا 

حبجة حتميات ومتطلبات احلرب على اإلرهاب.

انعطاف اقتصادي حنو الركود
من���ذ أكثر من عام، وهناك تقييمات غري س���ارة ملا 
جي���ري يف االقتصاد األمريك���ي، وهذا حيدث عادة 
عندما يكون االقتصاد يف مرحلة انعطاف، وعندما 

)7( إيان الستك، أمريكا وحماربة اإلرهاب.. سباق داخلي على املخصصات، 
املرجع السابق.
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رفع س���قف اس���تدانة احلكومة للمرة الثالثة يف عهد 
ج���ورج بوش. وأثارت اخلطوة أس���ئلة وقلًقا حول وضع 
الب���الد على مس���ار اقرتاض مس���تدام، وجتاوز الدين 
القوم���ي 8 تريلي���ون دوالر، نصيب الفرد منه 27 ألف 
دوالر. يؤكد بيرت بيرتس���ون، وزير التجارة األس���بق، 
أن السياس���ات املالية غري املس���ئولة ستقود البالد إىل 
عواقب وخيمة؛ عندما جتتمع أسعار فائدة متصاعدة 
مع مع���دالت تضخ���م متصاعدة؛ مما سيخس���ف قوة 
الدوالر الش���رائية يف وقت ترتف���ع فيه تكاليف كل 

شيء.)10(

إح���دى صيح���ات التحذير م���ن »انهيار 
الس���د«، ج���اءت يف 2007م من جوزيف 
الصي���ت  ذائ���ع  االقتص���ادي  س���تغلتز، 
احلائ���ز عل���ى جائ���زة نوبل، واألس���تاذ 
جبامعة كولومبيا، واملس���ئول الس���ابق 
ب���إدارة كِلنتون والبن���ك الدولي. الحظ 
س���تغلتز أن العامل قد ع���رب 2006م دون 
كارثة اقتصادية كربى، رغم ارتفاع أسعار النفط، 
وإفالت زمام الش���رق األوس���ط، لكن 2006م أسفر 
ع���ن دروس مس���تفادة بالنس���بة لالقتص���اد العامل���ي، 
ع���الوة على إش���ارات حتذي���ر عديدة ح���ول أدائه يف 

املستقبل)11(

فالفوض���ى ال���يت ولدته���ا س���نوات ب���وش يف الش���رق 
األوس���ط تش���كل أيًضا تهديًدا أساس���يًّا لالقتصاد 
العامل���ي. فمنذ بدء حرب الع���راق يف 2003م مل يرتفع 
إنتاج نفط الش���رق األوسط، األقل كلفة يف العامل، 
كم���ا كان متوقًع���ا ليل���ي الطلب العامل���ي، وجتاوز 
س���عر برمي���ل النفط املائ���ة دوالر، رغ���م اعتدال منو 
الطل���ب، نظًرا لتباط���ؤ االقتص���اد األمريكي، مما 

ميثل خماطر عاملية.

تعود جذور مشكلة االقتصاد األمريكي إلجراءات 
ِذت يف بداية والية بوش األوىل؛ خاصة ختفيضات  اختخُّ
َمت  ضريبي���ة أخفقت يف حتفيز االقتص���اد؛ ألنها ُصمِّ

)10( مازن النجار، حتوالت النظام النقدي العاملي وخماطره على الفوائض 
العربية، اجمللة، العدد 1374، 17 يونيو/حزيران 2006م.

سينديكت  بروجكت  2007م؟،  يف  السد  ينهار  هل  ستغلتز،  ج��وزف   )11(
Project Syndicate، يناير/كانون الثاني 2007م.

يكون التوس���ع االقتص���ادي على وش���ك الدخول يف 
حال���ة ركود )أو العكس(. فلدى االنعطاف، تش���ري 
املؤش���رات املختلف���ة، ال���يت ختربنا ع���ادة باجتاهات 
هب���وب الري���اح االقتصادي���ة. وآخر م���رة كانت فيها 
األمور تتس���م مبثل هذه احلالة من التشوش هي أوائل 
ع���ام 2001م، عندم���ا أخفق معظ���م االقتصاديني يف 

إدراك أن الواليات املتحدة تنحدر حنو الركود.)8( 

فب���ني أواس���ط عام 2003م وأواس���ط ع���ام 2006م، 
كان النم���و االقتصادي يف الوالي���ات املتحدة يتغذى 

بص���ورة رئيس���ة على ازده���ار هائل 
يول���د  ال���ذي  بقط���اع اإلس���كان، 
وظائ���ف بص���ورة مباش���رة، وأت���اح 
للمس���تهلكني اإلنف���اق باالقرتاض 
مقابل قيمة بيوته���م املرتفعة. يعاني 
قطاع اإلسكان اآلن انهياًرا ماليًّا؛ 
رغ���م االختالف حول م���دى الرتدي 
االقتص���ادي عموًم���ا الناج���م ع���ن 

انهيار قطاع اإلسكان.

من���ذ صي���ف 2006م، هبطت أس���عار الفائ���دة على 
سندات اخلزانة طويلة األجل بصورة حادة، ومردودها 
اآلن دون الس���ندات قص���رية األج���ل. لكن اس���تعداد 
املس���تثمرين لش���راء طويل���ة األج���ل، يع���ي توقعه���م 
الخنفاض أس���عار الفائ���دة. وذلك حيدث فقط عندما 
يك���ون االقتصاد ضعيًفا، ليج���د جملس االحتياطي 
الفيدرالي )البنك املركزي( نفس���ه مضطًرا خلفض 
أس���عار الفائدة. من يشرتون الس���ندات يراهنون على 

هبوط اقتصادي مستقبلي.)9(

اقرتبت كلفة احلرب واالحتالل يف العراق وأفغانستان 
من تريليون )1000 مليار( دوالر، ويتوقع هلا أن تتجاوز 
ذل���ك. وت���زداد ضغوط عجز املوازنة )600 مليار لس���نة 
2006م(، والعج���ز التج���اري )550 ملي���اًرا( على قيمة 

الدوالر؛ مما يفسر تراجعه مقابل عمالت أخرى.

وكان الكونغ���رس يف م���ارس / آذار 2006م ق���د 

خدمة  آخ��ر،  صعب  ع��ام  2007م  أمريكا:  اقتصاد  كروغمان،  ب��ول   )8(
»نيويورك تاميز«، يناير/كانون الثاني 2007م.

املرجع  آخ��ر،  صعب  عام  2007م  أمريكا:  اقتصاد  كروغمان،  بول   )9(
السابق.

اقرتبت كلفة احلرب واالحتالل 
م���ن  وأفغانس���تان  الع���راق  يف 
تريلي���ون )1000 ملي���ار( دوالر، 

ويتوقع هلا أن تتجاوز ذلك. 
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لص���احل دافعي الضرائب األكث���ر ثراء، وُأْلقي عبء 
حتفي���ز االقتصاد على جمل���س االحتياط الفيدرالي، 
الذي خفَّض أس���عار الفائدة ملس���تويات غري مسبوقة، 
وبينما كان أثر القروض الرخيصة على االستثمارات 
طفيًف���ا، فق���د أحدثت فقاعة بس���وق العق���ارات، مل 
تلب���ث أن انفجرت مه���ددة ُأَس���ًرا، اقرتضت بضمان 
قيم���ة منازهلا املرتفعة، الس���تدامة االس���تهالك. أي: 
أن ارتفاع أس���عار الفائدة واخنفاض أسعار املساكن 
ال يبش���ر خبري، وطبًقا لبع���ض التقديرات، فإن %80 
تقريًبا من الوظائف املستجدة، وحنو ثلثي منو الناتج 
احمللي اإلجالي يف السنوات األخرية، تتأتى مباشرة 

أو غري مباشرة من اقتصاد العقارات.

وزاد األمور س���وًءا اإلنفاق احلكومي غري املنضبط 
م���ا أدى لتعويم االقتصاد أكثر خالل س���نوات بوش؛ 
حي���ث حق���ق العج���ز املال���ي ارتفاعات جدي���دة، مما 
يصّع���ب عل���ى احلكوم���ة اآلن التق���دم لدع���م النمو 
االقتص���ادي، بينما تقلص األس���ر اس���تهالكها، بل 
إن بعض الدميقراطي���ني خاضوا محالتهم االنتخابية 
عل���ى وع���د بالعودة إىل سياس���ة مالي���ة عقالنية، أي: 
أنهم س���يطالبون بتخفيض عجز املوازنة، األمر الذي 

سيثبط النمو أكثر.)12( 

حتول السياسات االقتصادية
سادت سياسات حترير االقتصاد واألسواق، وإعادة 
وتفكي���ك  والدول���رة،  واخلصخص���ة،  اهليكل���ة، 
برام���ج الرف���اه االجتماع���ي، ورفع الدعم عن الس���لع 
واخلدم���ات املقدم���ة حمل���دودي الدخ���ل، وإس���قاط 
السياس���ات احلمائي���ة )لإلنت���اج الوط���ي(، وخفض 
ضرائ���ب الش���ركات واألف���راد، معظ���م مس���احات 
االقتصاد العاملي. وبناء عليها، مت صياغة برنامج عمل 
املؤسس���ات املالية واالقتصادي���ة الدولية اليت فرضته 
على الدول. أدى تطبيق هذه السياس���ات الضطرابات 
سياس���ية واجتماعي���ة، وتدهور عيش الفق���راء الذين 

ازدادوا فقًرا وازداد األغنياء غًنى.

ال تنحص���ر معارض���ة هذه السياس���ات باليس���ار، بل 
واليم���ني، خاص���ة احملافظ���ني القدامى الذي���ن يرون 

)12( جوزف ستغلتز، هل ينهار السد يف 2007م؟، املرجع السابق.

أنها س���تؤدي لتدهور القوة األمريكية، بسبب تدهور 
اإلنتاجي���ة والنوعي���ة، ومس���تويات املعيش���ة والتعلي���م 
واملهارات اإلدارية والقيادية، والتفوق التكنولوجي، 
وتدني اإلنفاق على البحث والتطوير، وارتفاع املديونية 

احلكومية، والعجز املزمن يف التجارة واملوازنة.

يف محلة االنتخابات التش���ريعية األمريكية املاضية 
)2006م(، مل���س مراقبون توجًها ل���دى الناخبني حنو 
»الوطني���ة االقتصادية«، املتمثلة بدعم ومحاية اإلنتاج 
الوط���ي، ومحاي���ة ف���رص عم���ل األمريكي���ني م���ن 
تهدي���د العمال���ة الوافدة، أو نقل مراك���ز اإلنتاج إىل 
دول العمال���ة الرخيص���ة، وخف���ض العج���ز يف امليزان 
التج���اري، وتقلي���ص النزعة التدخلي���ة وأعبائها اليت 
تفاق���م عجز املوازنة واالس���تدانة، ويتبنى هذا اخلط 
أهم مرش���ح دميقراطي رئاس���ي اآلن الس���ناتور جون 

إدواردز.

خالل احلملة االنتخابية، لوحظ أن مرشحني جهوريني 
خاضوا محالت انتخابية عسرية، ال يتبنون خط الرئيس 
بوش يف اتفاقيات التجارة احلرة يف أمريكا الش���مالية 
)نافتا( أو أمريكا الوس���طى )كافتا(، أو جعل الصني 
دول���ة أوىل بالرعاية )جتاريًّ���ا( أو العوملة. وكان اهلجوم 
ا يف اسرتاتيجية  على اتفاقات التجارة احلرة عنصًرا هامًّ

بعض الدميقراطيني أيًضا.)13(

قصور القدرات عن األهداف اإلمرباطورية
للوالي���ات املتح���دة سياس���ة خارجية معلن���ة وواضحة 
هي: »الدفاع ع���ن مصاحلها القومية بهزمية اإلرهاب 
يف  الس���الم  واس���رتداد  بالع���امل،  م���كان  كل  يف 
أفغانس���تان والعراق، وردع كوريا الشمالية وإيران، 
واحليلول���ة دون تطويرهم���ا أو امتالكهم���ا لق���درات 
نووية، واحملافظة على اس���تقرار شرق آسيا، وتعزيز 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف أّي مكان تستدعي 

فيه احلاجة ذلك«.

كوم  دوت  ه��ول  ت��اون  االقتصادية،  الوطنية  ع��ودة  بيوكنن،  باتريك   )13(
باتريك  أن  الثاني 2006م. يذكر  نوفمرب/تشرين   20 ،Townhall.com
بيوكنن سياسي ومؤلف وصحايف أمريكي كاثوليكي من احملافظني 
القدامى، عمل مستشاًرا رفيًعا وكاتًبا خلطابات ثالثة رؤساء أمريكيني: 
نيكسون، وفورد وريغان. سعى إىل تزكية احلزب اجلمهوري له مرشًحا 

يف االنتخابات الرئاسية سنيت 1992م و1996م.
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ال حاج���ة للقول، برأي املؤرخ ب���ول كنيدي)14(، أن 
ه���ذه األه���داف مبالغ���ة يف الطموح، وأن أول س���ؤال 
ينبغ���ي أن خيط���ر بالب���ال: »ه���ل تتواف���ر اإلمكانات 
الكافي���ة لتحقي���ق مثل ه���ذه األه���داف الطموحة«؟ 
ولإلجابة على الس���ؤال يف ضوء امل���أزق الذي تواجهه 
أمريكا يف العراق، وتفاقم األوضاع يف أفغانستان، 
وتعث���ر التعام���ل مع ملف���ي كوريا الش���مالية وإيران؛ 
ستكون اإلجابة »ال« بأعلى صوت. فال بد من أمرين 
ال ثال���ث هلما: تقليص االلتزام���ات اخلارجية أو زيادة 
الق���درات الذاتي���ة. أم���ا إذا مل ُيتخ���ذ ه���ذا وال ذاك، 
فستتعرض الواليات املتحدة حتًما ل� »كوارث ومهانة 

وتشويه مسعة الوطن«.

فق���درات أمريكا العس���كرية، ليس���ت الغواصات 
أو حام���الت طائ���رات أو قاذف���ات ب���ي- 2 العمالقة، 
وإمنا قوات اجليش املوجودة على األرض، واملنتش���رة 
خبط���وط طويل���ة تف���وق قدراته���ا، ووح���دات مش���اة 
البحري���ة بالع���راق وأفغانس���تان. ال حاج���ة لعبقري���ة 
عس���كرية إلدراك أن هذه القوات وصلت آخر حدود 
قدرتها على االحتمال، بل غدت أقل كثرًيا بالنس���بة 

للتوقعات واملهام املطلوبة منها بأرجاء العامل.

يق���ال: »ليس هن���اك أكثر خطورة يف السياس���ة من 
التعل���ق بأطالل اس���رتاتيجيات فاش���لة«، لكن حتى 
لو انس���حبت الق���وات األمريكية بنهاي���ة املطاف من 
العراق، فاملش���كلة األساسية املتعلقة باالسرتاتيجية 
األمريكي���ة الكربى، وحتتاج ملعاجل���ة هي: كيف 
ميك���ن ألحد جتاهل الفج���وة املتزاي���دة بني أهداف 
أمريكا الكونية املعلنة، وبني قدراتها العس���كرية 

على حتقيق هذه األهداف؟)15( 

واألستاذ  البارز  الربيطاني  املؤرخ  بول كنيدي،  أصدر  1988م،  عام  يف   )14(
القوى  وسقوط  »ظهور  الشهري  كتابه  العريقة،  األمريكية  ييل  جبامعة 
العظمى  وقواه  العامل  امرباطوريات  جتارب  كنيدي  استعرض  العظمى«. 
منذ القرن السادس عشر حتى التاريخ املعاصر، والتقط اخليط املشرتك 
بينها لعوامل الصعود واألفول. كان أبرز نتائجه أن القوى العظمى تدخل 
يف دور الرتاجع واألفول عندما تتجاوز تكاليف املشروعات اإلمرباطورية 
قدرات اإلمرباطوريات العسكرية واالقتصادية أي: عندما تفوق تكاليف 
اإلمربيالية عوائدها. من هذه اخللفية يستدعي كنيدي، مبقال نشر قبل 
عام، خربة لورد سالزبري، رئيس وزراء اإلمرباطورية الربيطانية يف العصر 

الفكتوري.
والقوة  الكونية  األه��داف  بني  الفجوة  وتنامي  أمريكا  كنيدي،  بول   )15(
األول  ديسمرب/كانون  سريفيس«،  ميديا  »تريبيون  خدمة  العسكرية، 

2006م.

مأزق األحادية العسكرية األمريكية
يالح���ظ كث���ري م���ن املؤرخ���ني واحمللل���ني املتابع���ني 
)السرتاتيجيات القوى الكربى ذات املاضي اإلمربيالي 
يف التاري���خ احلدي���ث( حتوالت جذري���ة بقدرتها على 
االحتفاظ بإمكانات عس���كرية ضخمة، ففي ضوء 
عج���ز التحال���ف األطلس���ي بأفغانس���تان، والتحالف 
متعدد اجلنس���يات بالعراق عن تأمني القوات الالزمة 
إلحكام الس���يطرة والتصدي للمقاومة فيهما، يقدم 
احمللل األمريكي ماكس بوت رؤيته ملأزق األحادية 
العس���كرية األمريكية، يف ضوء انكماش اإلنفاق 
الدفاعي، وتراجع القدرات العس���كرية لقوى حليفة 

هلا.

فقد عج���زت بريطاني���ا فعليًّا عن إبقاء س���بعة آالف 
جن���دي يف الع���راق، إىل جان���ب نش���ر ق���وة مماثلة يف 
أفغانستان. فتلك قوة عسكرية كبرية وغري متوافرة 
ل���دى دول���ة ال يزيد تعداد س���كانها عل���ى 60 مليون 
نسمة، واقتصادها هو اخلامس عامليًّا. فقد انكمش 
جيش���ها من 350 ألف جندي يف 1990م إىل 195 ألًفا 
اليوم، أي اجليش الثامن والعش���رين عامليًّا، واختفت 
تش���كيالت هلا تاري���خ، ككتائب »ب���الك ووتش« 
و»روي���ال س���كوتس«. وتراجعت »البحري���ة امللكية« 
العريقة ألصغر حجم هلا منذ القرن الس���ادس عش���ر. 
وُيتوق���ع اس���تبعاد ما بني 13 و19 س���فينة من اخلدمة 
الفعلي���ة، م���ن إجال���ي س���فن األس���طول البالغة 44 

سفينة.)16(

وميك���ن اس���تقصاء اجتاه مماثل ل���دى جيع حلفاء 
أمري���كا تقريًب���ا، باس���تثناء الياب���ان، وتعترب كندا 
املث���ال األب���رز. فقد كان هل���ا بنهاية احل���رب العاملية 
الثاني���ة، فوق املليون جن���دي يف اخلدمة، بينما كان 
أسطوهلا البحري الثالث عامليًّا، فكانت قوته أكثر 
من 400 سفينة. واليوم يبلغ عدد اجملندين الكنديني 
62 ألًف���ا فقط، وعدد الس���فن الكندية احلربية 19 

سفينة فحسب، إضافة إىل 23 سفينة إسناد أخرى.

تاميز«،  »نيويورك  خدمة  األمريكية،  القوة  تناقضات  ب��وت،  ماكس   )16(
مارس/آذار 2007م.



143

د.مازن النجار
يان

الب
لة 

جم

ه���ذا النق���ص احل���اّد يف ع���دد الق���وات الربيطاني���ة 
والكندي���ة، تط���ال آثاره الس���لبية الوالي���ات املتحدة 
نفس���ها، فمع نش���ر 165 أل���ف جن���دي أمريكي يف 
العراق وأفغانس���تان، وإرس���ال املزيد للعراق، فذلك 
يعي اس���تنزاف القدرة العس���كرية البشرية للجيش 
األمريكي. وأضحت أمري���كا بأمسِّ احلاجة لدعم 
عسكري من حلفائها، بينما مل يبَق هلؤالء ما يذكر 

من دعم وعون ميكنهم تقدميه هلا يف الواقع.

العام���ل الرئي���س وراء ذل���ك ه���و اخنفاض مس���توى 
اإلنف���اق الدفاعي يف الدول احلليف���ة؛ فقد اخنفضت 
نس���بة ميزاني���ات الدفاع م���ن إجالي النات���ج القومي 
ألعضاء حبلف مشال األطلس���ي، باستثناء أمريكا، 
م���ن 2.49% يف 1993م إىل 1.8% يف 2005م، وب���دون 
تصحي���ح ه���ذا االخت���الل، ليس من س���بيل لتصحيح 

األحادية العسكرية األمريكية.)17(

جيش إمرباطوري منكسر
يف نوفمرب/تشرين الثاني 2006م، أعلن اجلنرال جون 
أبي زيد، أعلى قائد عس���كري مكلف بالعراق، أن 
اجلي���ش غري قادر عل���ى زيادة قواته بالع���راق، كأول 
اعرتاف يصدر عن مسئول عسكري رفيع بأن القوات 
الربي���ة األمريكي���ة وصل���ت ح���دود طاقته���ا يف العمل 
العسكري. وبعدها بيومني، قال أبي زيد: إن اجليش 
األمريك���ي مل ُيَعّد خلوض ح���روب طويلة، وإمنا ُأِعّد 
لتحقيق النصر بس���رعة ودقة، ألن���ه جيش متمرِّس يف 

احلروب القصرية، ال خوض حروب طويلة.

وبعد أس���بوع، حذر رئيس هيئة األركان، اجلنرال 
األمريك���ي  اجلي���ش  أن  م���ن  ش���وميكر،  بي���رت 
»سينكس���ر« ب���دون ق���وات إضافي���ة. وأق���ر كول���ن 
ب���اول، رئيس هيئ���ة األركان األس���بق، بأن اجليش 
»على وش���ك االنكسار«، ويعتقد أن أمريكا ختسر 
احل���رب بالع���راق، ويع���ارض زي���ادة الق���وات، فليس 
»هناك قوات إضافية، وما ميكن فعله هو االحتفاظ 
بالقوات املوجودة هناك لفرتة أطول، وتس���ريع وصول 

قوات أخرى«.

)17( ماكس بوت، تناقضات القوة األمريكية، املرجع السابق.

يالحظ كيفن ري���ان، اجلنرال املتقاعد، أن األلوية 
املقاتلة السبعة والثالثني من قوة اجليش العاملة كلها 
َهَدة بس���بب حربي العراق وأفغانستان. ويف  تقريًبا جُمْ
ظل انتشار جيع الوحدات أو عودتها من االنتشار، أو 
استعدادها لالنتشار، ال توجد وحدات أخرى ملواجهة 
ح���االت طارئة أخ���رى. كما ال تتوف���ر األلوية املقاتلة 
سوى 14 شهًرا داخل الوطن قبل أن يعاد استدعاؤها 
لنش���رها فرتة 12 ش���هًرا أخرى. أما احلرس الوطي، 
فال ميكنه تعبئة س���وى لواءي���ن أو ثالثة من 15 لواء 
مدرًبا، بس���بب نق���ص العتاد. يف هذا الس���ياق، يرى 
اجلن���رال ش���وميكر أن أمري���كا على ش���فا مس���ار 
خط���ر يف���رض ض���رورة زي���ادة عمقها االس���رتاتيجي 

واستعدادها، وتقليل اخلطر امليداني.)18(

بدوره، يتس���اءل الكاتب واملرش���ح الرئاسي السابق 
ب���ات بيوكان���ن: ما ه���ذه القوة العظم���ى الوحيدة يف 
العامل اليت ميكن أن ينكس���ر جيش���ها حتت وطأة 
َدْيِن؟ وكيف ميكننا أن نقرتح محاية جهوريات  مَتَرخُّ
البلطيق، أو )كما يشتهي بوش واحملافظني اجلدد( 
أن حنم���ي أوكرانيا وجورجيا من روس���يا اليت تريد 
االنتقام منهما؟ وكيف ميكن خوض حرب كورية 

ثانية بعد خوض األوىل بثلث مليون جندي؟

ويستأنف: إذا كان جيشنا »على وشك االنكسار«، 
فهل فقد قائده األعل���ى عقله عندما يصدر تهديدات 
باحل���رب إلي���ران؟ وإذا كان جيش���نا مل ُيعّد خلوض 
حروب طويلة، فهل ُجن هؤالء الذين يتحدثون جبموح 

عن خوض احلرب العاملية الرابعة؟)19(

نهاية حقبة اهليمنة على الشرق األوسط
ي���رى رئي���س جمل���س العالق���ات اخلارجي���ة ومدي���ر 
التخطيط الس���ابق بوزارة اخلارجية، ومسؤول سابق 
مبجل���س األم���ن القوم���ي بث���الث إدارات جهوري���ة 

احلروب  خوض  على  القدرة  وافتقاد  األمريكي  اجليش  ري��ان،  كيفني   )18(
األول 2006م. جنرال  تاميز«، ديسمرب/كانون  »نيويورك  الطويلة، خدمة 
جبامعة  الدولية«  والشئون  للعلوم  بلفر  »مركز  وزميل  متقاعد  أمريكي 

»هارفارد«.
)19( باتريك بيوكنن، جيش منكسر إمرباطورية منكسرة، خدمة كرياتورز 

Creators Service، 20 ديسمرب/كانون األول 2006م.
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ودميقراطية، ريتش���ارد ه���اس،)20( أن حقبة اهليمنة 
األمريكية املتفردة على الشرق األوسط انتهت بغزو 
الع���راق واحتالل���ه يف 2003م، وابتدأت حقبة جديدة 
م���ن التاري���خ احلديث هلذا اإلقليم. وستتش���كل هذه 
احلقبة بواس���طة العبني جدد وق���وى جديدة تتنافس 
عل���ى النفوذ؛ ولكي تربز واش���نطن يف ه���ذه املرحلة 
اجلديدة، عليه���ا االعتماد أكثر على الدبلوماس���ية 

وليس القوة العسكرية.

عوامل نهاية احلقبة األمريكية يف املنطقة
 ق���رار إدارة بوش بغ���زو العراق وأس���لوب إدارته بعد 
احتالل���ه، واللج���وء غري امل���ربر لعس���كرة عالقاتها  
ب���دول وش���عوب املنطق���ة؛ إخف���اق عملية الس���الم يف 
الش���رق األوس���ط؛ فش���ل األنظمة العربية يف مواجهة 
شعبية املد اإلسالمي األصولي؛ دور العوملة يف تسهيل 
مهمة املتشددين يف حشد التأييد اجلماهريي والدعم 
املال���ي، ودور الفضائيات يف جعل العامل العربي قرية 

إقليمية ُمَسيَّسة.

يتوق���ع د. ه���اس ش���رًقا أوس���ط جدي���ًدا يرتاج���ع فيه 
النف���وذ األمريك���ي، كما يتوقع أن إيران وإس���رائيل 
س���تكونان فاعلني مؤثري���ن يف اإلقلي���م، وأن أطراًفا 
ليس���ت دواًل -كح���زب اهلل ومحاس- س���تتمتع بنفوذ 
ملموس. وستطغى على املرحلة قوى اإلسالم السياسي. 
فهو شرق أوسط جديد خمتلف ال يرحب به هاس، وهو 
إقليم غري مس���تقر فيه إمكانية ان���دالع الصراعات، 
ويك���ون وطًنا -على حنو ما- لإلرهاب، ورمبا يس���وء 
الوض���ع أكثر؛ نظًرا ملا جيري يف العراق. فهناك حقبة 
صعب���ة قادم���ة ال ُي���ْدَرى مداه���ا، األمر ال���ذي يؤكد 
احلاجة إلدراك أن الش���رق األوس���ط ق���د دخل بالفعل 
مرحلة جديدة، وم���ن الضروري أن يتكيف التفكري 

والسياسات األمريكية مع هذا الوضع اجلديد.

تتلخ���ص مالم���ح حقبة ما بع���د اهليمن���ة األمريكية 
املتفردة، كما يراها هاس، يف استمرار غلبة النفوذ 

)20( الدكتور ريتشارد هاس رئيس جملس العالقات اخلارجية ومدير مركز 
التخطيط السابق بوزارة اخلارجية األمريكية، واملسئول السابق مبجلس 
ودميقراطية، كتب  إدارات جهورية  األمريكي يف ثالث  القومي  األمن 
الدكتور ريتشارد هاس، مقااًل الفًتا بعنوان »الشرق األوسط اجلديد«؛ يقّوم 

فيه الدور األمريكي الراهن يف الشرق األوسط، ويستشرف مستقبله.

األمريكي يف املنطقة دون تفرد؛ ازدياد منافسة قوى 
خارجية أخرى على النفوذ؛ بروز إيران كإحدى أقوى 
دولتني يف املنطقة اسرتاتيجيًّا واقتصاديًّا، إضافة إىل 
إس���رائيل، رغ���م أن ح���رب لبنان بصي���ف 2006م قد 
أضعفت إسرائيل؛ وتراجع فرص إحياء عملية السالم 

يف املستقبل املنظور.

وسيس���تمر االضطراب يف العراق لس���نوات؛ وارتفاع 
أس���عار النفط مع ازدياد الطلب عليه؛ وسباق التسلح 
باملنطق���ة؛ و»اإلرهاب« س���ائًدا يف املنطق���ة؛ وتصاعد 
دور اإلسالم السياسي يف ملء الفراغ بالعامل العربي؛ 
واس���تبداد نظم احلكم العربية؛ وضعف املؤسس���ات 
اإلقليمية العربية، خاصة اجلامعة العربية، وسيستمر 
ك���ون الواليات املتحدة قوة ذات نفوذ هناك؛ لكنها 
ل���ن تس���يطر وحدها عل���ى ه���ذا اإلقلي���م، وعليها أن 
تش���اطر قوى داخلي���ة وخارجية أخ���رى النفوذ هناك؛ 
وه���و الوضع الس���ائد قب���ل عقدي���ن. والنتيجة ش���رق 

أوسط أقل استقراًرا.)21(

كوارث احملافظني اجلدد
يس���مي فرانس���يس فوكويام���ا، أح���د احملافظ���ني 
بك���وارث  الكب���رية  إخفاقاته���م  س���ابًقا،  اجل���دد 
الس���نوات اخلمس اليت مل يتعلموا دروس���ها. يتساءل 
فوكويام���ا ملاذا مل تنج���ح ق���وة ذات ميزانية دفاعية 
تع���ادل اإلنف���اق الدفاع���ي للع���امل كل���ه، يف حتقيق 
اس���تقرار بلد صغري ال يتجاوز أربعة وعشرين مليوًنا، 
أو قيادته باجتاه حك���م دميقراطي ناجح، رغم أنها 
حاولت لس���نوات وفق���دت آالًفا م���ن جنودها وأنفقت 

مئات املليارات؟)22(

يعتقد فوكوياما أن طبيعة السياسة الدولية يف العقد 
األول م���ن هذا الق���رن تغريت يف ن���واٍح هامة. فالعامل 
الي���وم، خاص���ة مش���ال إفريقيا والش���رق األوس���ط، 
وجنوب الصحراء اإلفريقية ووس���ط آسيا؛ حيث تعم 

نوفمرب/ أفريز،  فورين  دورية  اجلديد،  األوسط  الشرق  هاس،  ريتشارد   )21(
ديسمرب 2006م.

)22( فرانسيس فوكوياما، احملافظون اجلدد مل يتعلموا من كوارث السنوات 
الدكتور  أن  يذكر  2007م.  فرباير/شباط  الغارديان،  املاضية،  اخلمس 
فرانسيس فوكوياما، األستاذ جبامعة جونز هوبكنز، قد أصدر مؤخًرا 
مفرتق  على  املتحدة  الواليات  اجل��دد:  احملافظني  بعد  »ما  بعنوان:  كتاًبا 

الطرق«.
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القالقل، يتسم بوجود دول ضعيفة أو منهارة والعبني 
مؤقتني قادرين على احلراك عرب احلدود، مبساعدة 
الق���درات التقنية ذاته���ا اليت ولَّ���دت العوملة، وحازت 
الق���وة والتأث���ري جاع���ات كالقاع���دة، أو أح���زاب 
سياس���ية ذات ميليش���يات كحزب اهلل يف لبنان، أو 

جاعات ِعرقية طائفية أخرى.

العس���كرية  العقي���دة  أن  فوكويام���ا  يالح���ظ 
األمريكية تعتمد اس���تخدام القوة املفرطة وبشكل 
مفاجئ وحاس���م لدحر الع���دو، لكن القوة املفرطة، 
يف ظل غموض هوية امليليش���يات واملسلحني، ستولد 
آثاًرا عكسية؛ وستعزل الذين حياولون دحر املسلحني 
ومنعهم م���ن احلراك. فنوعية احلمل���ة املطلوبة لدحر 
»امليليشيات«، و»اإلرهابيني« املؤقتني، تقتضي تقديم 
األهداف السياس���ية على العسكرية، وتؤكد على 

كسب القلوب والعقول ال ترويعها.

م���ن دروس الس���نوات املاضي���ة أن مب���دأ ب���وش يف 
وس���يلة  تصل���ح  ال  االس���تباقية  احل���روب  اس���تخدام 
دائمة حلظر انتش���ار أس���لحة الدمار الشامل، ووفًقا 
لفرانس���يس فوكويام���ا، كان���ت خس���ائر الواليات 
ا؛ حبيث إن احل���رب على العراق  املتح���دة كبرية جدًّ
ج���اءت بنتائج عكس���ية، وضع���ف تأثري ق���وة الردع 
العس���كرية األمريكي���ة التقليدي���ة، وتض���اءل معه 
احتم���ال ش���ن ح���رب رادع���ة، إذا امتلك���ت دولة ما 

أس���لحة نووية. الدرس اآلخر من حرب العراق أن إدارة 
ب���وش أظهرت ضعًفا كبرًيا يف أدائه���ا. ومن مظاهره 
الب���ارزة: قدرتها املتدنية عل���ى مواصلة حتقيق أهداف 
الع���راق  يف  اإلدارة  وحترك���ت  لنفس���ها،  وضعته���ا 
كمري���ض يعان���ي من ضعف الرتكي���ز؛ فقد أخفقت 
يف تدري���ب الق���وات العراقية وتعيني الس���فراء وضبط 
العقود، وأخفقت باملقام األول يف حماس���بة املسئولني 
ع���ن اإلخفاق���ات. كان ميك���ن عالج ضع���ف األداء 
امليداني نظريًّا مبرور الزمن، لكنه أدى لنتائج هامة 
على املدى القصري بالنسبة لالسرتاتيجية األمريكية 

الكربى.

س���اهمت الواليات املتحدة بزيادة ق���وة إيران إقليميًّا 
باحتالهل���ا للع���راق وإس���قاط نظام البع���ث، وإيصال 
أحزاب شيعية مؤيدة إليران للسلطة يف العراق. يتضح 
الفش���ل يف اس���تيعاب دروس حرب الع���راق يف طريقة 
مناقشة احملافظني اجلدد لتنامي قوة إيران اإلقليمية 
وبرناجمها النووي. متثل إيران حتديًّا كبرًيا للواليات 
املتح���دة وأصدقائه���ا يف الش���رق األوس���ط. وخبالف 
تنظي���م القاع���دة، إي���ران دول���ة هل���ا تاري���خ طوي���ل، 
وبعكس العراق اس���تفادت إيران كث���رًيا من ارتفاع 

أسعار النفط.)23(

)23( فرانسيس فوكوياما، احملافظون اجلدد مل يتعلموا من كوارث السنوات 
اخلمس املاضية، املرجع السابق.

ب���وش  إدارة  ق���رار 
بغزو

العراق وأسلوب
إدارته بعد احتالله

يف  العومل���ة  دور 
تسهيل

املتش���ددين  مهم���ة 
التأيي���د  ح���ش   يف 
اجلماهريي الدعم   

عملي���ة  إخف���اق 
السالم

يف الشرق األوسط

األنظم���ة  فش���ل 
يف  العربي���ة 
املد  شعبية  مواجهة 
اإلسالمي األصولي
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احتواء الصني
مل خُيِف جورج بوش وفريق سياسته اخلارجية، منذ 
محل���ة االنتخابات الرئاس���ية األوىل قناعتهم بضرورة 
احت���واء الص���ني، وكان أول تفك���ري منهجي لذلك 
ق���د صدر ع���ن كوندليزا راي���س وزي���رة اخلارجية، 
مبقال ذائع مبجلة »الش���ئون اخلارجية« رأت رايس أن 
الصني، كقوة صاعدة وطموحة، ستتحدى املصاحل 
احليوي���ة األمريكية، من جه���ة أنها قوة عظمى ذات 
مصاحل حيوية مشتبكة، خاصة فيما يتعلق بتايوان، 
وأنه���ا متقت الدور األمريكي يف احلوض اآلس���يوي 

للمحيط اهلادي.

فالصني - بالنسبة لرايس- ليست قوة تقبل بالوضع القائم، 
بل تريد تبديل توازن القوى لصاحلها؛ وهذا جيعلها منافًسا، 
ورأت رايس ضرورة اختاذ اسرتاتيجية متنع صعود الصني 
كقوة إقليمية؛ ولذا من املهم تكثيف التعاون االسرتاتيجي مع 
اليابان وكوريا اجلنوبية، واحلفاظ على وجود عسكري متني 
يف اإلقليم، واالهتمام بدور اهلند يف ميزان القوى اإلقليمي، 

وتشجيعها لدخول منظومة حتالف ضد الصني)24(

ينتظم الوجود العسكري للواليات املتحدة يف آسيا حتت 
قيادة احمليط اهلادي »باكوم«، وهي باستمرار أكرب قيادات 
املناطق األمريكية وأكثرها قوة ومهابة، وتضم أساطيل حبرية 
وجوية ومشاة حبرية وقواعد وجيوًشا تفوق ما لدى غريها. 
يف السنوات األخرية، أقام األمريكيون حتالفات متنوعة عرب 
التفاوض على اتفاقيات أمنية مع دول: كفيتنام وسنغافورة 
وتايلند وكمبوديا والفيليبني، مبقر قيادة باكوم يف هونولولو.

يرى احمللل األمريكي روبرت كابلن أن املصاحل التجارية 
والعسكرية األمريكية تتجه صوب سياسة ردع متحفظة 
للصني دون استفزازها بال داع، وهو ما يزيد من أهمية 
ودور باكوم. هذا املوقف جتاه الصني واحمليط اهلادي يؤكد 
بدوره فكرة احلرب الباردة اجلديدة اليت قد تدوم طوياًل 
ا، وستلعب باكوم يف هذه احلرب دور الناتو يف احلرب  جدًّ

الباردة مع االحتاد السوفيييت السابق.)25(

رغم خماطر  الصيي  احللم  طريق  الناعمة  والقوة  التجارة  النجار،  مازن   )24(
االحتواء، اجمللة، أغسطس/آب 2006م.

ستحارب  الثانية..هكذا  الباردة  احل��رب  سيناريوهات  كابلن،  روب��رت   )25(
أمريكا الصني، دورية وجهات نظر، العدد 77، يونية/حزيران 2005م، 

ص 49-44.

بنهاية والية بوش، ُيرجح أن يتحول مركز االهتمام 
األمريكي إىل احمليط اهلادي، وستتبنى اإلدارة القادمة 
سياسة خارجية أقرب لسياسات الرؤساء الدميقراطيني أو 
اجلمهوريني املعتدلني، وستصبح إدارة املخاطر حاكمة 
بدون مغامرات على منط غزو العراق، كما أن دور باكوم 
يف حوض اهلادي لن يكون مقيًدا بالسياسة الداخلية يف 
واشنطن، أو ما يشابه اللوبي اإلسرائيلي. كذلك، يبدي 
ضباط باكوم قلقهم من أن تعلن تايوان استقالهلا، وهي 
خطوة قد تقود الواليات املتحدة حلرب مع الصني، يف غري 

املصلحة القومية األمريكية.

يقول مايكل فيكرز ضابط االستخبارات السابق: إن الدخول 
يف حرب مع الصني سهل، فهناك سيناريوهات غري تايوان؛ 
خاصة مع قيام الصني ببناء قدرات غواصات وصواريخ يف 
أحناء احمليط اهلادي. ولكن املعضلة هي كيفية إنهاء احلرب مع 
الصني؛ فقد يعي ذلك تغيري النظام؛ ألننا ال نريد أن نرتك 
يف املكان نظاًما جمروًحا وغاضًبا، وإلنهاء احلرب، قد يضطر 
األمريكيون إىل تقليص القدرة العسكرية الصينية حلد كبري، 
مما يهدد إمدادات الطاقة، وقبضة احلزب الشيوعي على 
السلطة. ولن يكون العامل هو ذاته بعد احلرب؛ إنه طريق من 
اخلطورة الكبرية السري فيه، وفًقا حمللل من البنتاغون.)26(

يبقى خيار باكوم األفضل لردع الصني بناء حمور عزل ميتد 
من مقر باكوم جبزر هاواي إىل كبار احللفاء: اليابان وكوريا 
اجلنوبية وتايلند وسنغافورة وأسرتاليا ونيوزلندا واهلند. 
هدف هذا الرتتيب إعاقة الصني برباعة على حنو حتييد 
الناتو لالحتاد السوفيييت، َبْيَد أن حتول األولويات على يد 
احملافظني اجلدد عقب هجمات 11 سبتمرب/أيلول، واحتالل 
أفغانستان والعراق شغلت إدارة بوش ومواردها، ومل تدع 

جمااًل للفعل ضد الصني. 

املرجح أن الصني س���وف تواج���ه خمططات االحتواء 
وال���ردع بع���دة طرق. فه���ي دولة ذات عقلي���ة دفاعية، 
بتطوير أس���اليب وتقنيات تواجه التفوق العس���كري 
األمريك���ي،)27( وجيش���ها ش���ديد االجته���اد والتوق 

ستحارب  الثانية..هكذا  الباردة  احل��رب  سيناريوهات  كابلن،  روب��رت   )26(
أمريكا الصني، املرجع السابق.

منظومات  دراس��ة  على  الصينية  العسكرية  املؤسسة  دأب��ت  عقود  منذ   )27(
األسلحة األمريكية، وتصميم تقنيات ومنظومات تسليح تستهدف إحباط 
جامعة  وكانت  مواجهتها،  وسائل  وتطوير  األمريكية  املنظومات  فاعلية 
والكتيبات  الدراسات  من  عدًدا  ترجت  قد  األمريكية  الوطي  الدفاع 
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للتعلم والتكيف. ودفعت حروب كوس���وفو والعراق 
خمططي اجليش الصيي للرتكيز على مواجهة هيمنة 

التكنولوجيا األمريكية يف أرض املعركة)28(

معامل اسرتاتيجية إدارة بوش
بع���د س���قوط دعاوى أس���لحة الدمار الش���امل لتربير 
احلرب على العراق واحتالله، ودعاوى إقامة النموذج 
الدميقراط���ي يف الع���راق، رّج���ح أكث���ر املتابعني أن 
اهلدف هو الس���يطرة عل���ى ثروة النف���ط، وعزز ذلك 
عالق���ة إدارة ب���وش بش���ركات النف���ط، واحلدي���ث 
النظ���ري ع���ن أهمية الس���يطرة على النف���ط لتحقيق 
اهليمن���ة األمريكي���ة عل���ى الع���امل، والضغ���ط على 

املنافسني كالصني وأوروبا.

وس���وغت ُأطروح���ة احملافظني اجلدد حت���ّول أولوية 
االسرتاتيجية األمريكية إلقامة نظام شرق أوسطي، 
بدال من احتواء روس���يا والصني، بأن الس���يطرة على 
الش���رق األوس���ط ته���دف إىل تطويق الصني وروس���يا 
الحًقا. جاء هذا التس���ويغ مدعاة للس���خرية؛ ألنه أدى 
فع���اًل إىل مهادن���ة روس���يا والصني، إلجن���اح أولويات 

احلروب اليت ُشنت على بالد عربية وإسالمية.

وأتاح تغيري األولويات األمريكية للرئيس الروسي فالدميري 
بوتني ست سنوات ذهبية لبناء دولة قوية متماسكة؛ فروسيا 
تقف اآلن على قدميها، بينما غرقت اإلدارة األمريكية يف 
مشروعها شرق األوسطي، كما أتاح ذلك للصني غزو 
أسواق العامل بتجارتها واستثماراتها النفطية طويلة األمد 
خارجيًّا، فضاًل عن مستوى القوة العسكرية والتكنولوجيا 

العالية داخليًّا.

التحول اخلطري يف أولويات االسرتاتيجية األمريكية من احتواء 
روسيا والصني إىل إخضاع الشرق األوسط، ال يفسره إال 
تسخري احملافظني اجلدد لالسرتاتيجية األمريكية خلدمة املشروع 
اإلسرائيلي، والتمكني له، يف منطقة جيب أن يعاد صوغها 
لتصبح خاضعة له، وعاجزة أمامه. وهذا ما ُيرجح من خالل 
تتبع السياسات األمريكية خالل السنوات املاضية، حتديًدا 
بعد أن قدمت أحداث 11 سبتمرب/أيلول الذريعة لصهاينة 
أمريكا يف إدارة بوش وخارجها لتغطية االنقالب يف أولويات 

االسرتاتيجية األمريكية.

اليت يتداوهلا اجليش الصيي.
)28( روبرت كابلن، املرجع السابق.

مل يع���د دور اجملموع���ة الصهيوني���ة األمريكي���ة يف 
ص���وغ أولويات االس���رتاتيجية األمريكي���ة، وتوجيه 
سياس���اتها التنفيذي���ة موضوًعا قاباًل للش���ك، كما 
أن والءهم للمش���روع اإلس���رائيلي وخدمت���ه يفوق أيَّ 
والء آخ���ر؛ وهل���ذا ش���هدت السياس���ات األمريكي���ة 
واإلس���رائيلية متاهًيا ال س���ابق ل���ه يف تاريخ العالقات 

األمريكية اإلسرائيلية.

وذل���ك ألن هدف السياس���ات األمريكي���ة احلقيقي 
خ���الل الس���نوات املاضي���ة هو املش���روع اإلس���رائيلي 
باملنطق���ة أي: جتزئته���ا مب���ا ينس���جم مع نظري���ة أنها 
فسيفس���اء طائفية وعرقية وجهوية ودينية، وتس���قط 
عنها هويتها العربية واإلسالمية؛ وهلذا مُسي املشروع 
»الش���رق األوس���ط الكبري«؛ ألن هدفه إقامة ش���رق 
أوسط مؤلف من دويالت متعادية ومشلولة وعاجزة، 
مبا يسمح إلسرائيل بإخضاعها هليمنتها. فاهلدف من 
حرب العراق إسرائيلي بالدرجة األوىل، وليس النفط 

أو حتى حتقيق سيطرة أمريكية تقليدية.)29(

خيارات إدارة بوش يف العراق
ضب����اط  خنب����ة  توص����ل  2007م،  فرباير/ش����باط  يف 
وخرباء مكافح����ة التمرد ومستش����ارين لقيادة القوات 
األمريكية بالعراق، لقناعة بأنه مل يعد أمام أمريكا 
سوى ستة أشهر لالنتصار يف حرب العراق، أو مواجهة 
انهي����ار عل����ى طريقة فيتن����ام؛ س����يكون أواًل يف التأييد 
الشعي والسياسي، وقد يضطر اجليش لسحب قواته 
بص����ورة متعجلة. توقع الضباط مساع املزيد بواش����نطن 
االنس����حاب حبل����ول  )ب����ي( أي: خط����ة  ح����ول اخلط����ة 
اخلريف، وه����و ما مل حيدث بعد، بل مسعوا معجزات 
عن جناحات جمال����س الصحوة؛ مما يعي أن ال فرصة 

لرتاجع الرئيس وإدارته عن املسار الراهن.)30(

يالحظ اجلنرال وليم أودوم أن »تقديرات االستخبارات 
الوطنية حول العراق« الصادرة بداية 2007م، حتدد أبعاد 
الفجوة بني أوهام الرئيس وواقع احلرب، فإن كان االنتصار، 
كما يراه الرئيس، يشرتط دميقراطية ليربالية مستقرة بالعراق 

)29( منري شفيق، يف فهم االسرتاتيجية األمريكية إلدارة بوش، موقع اجلزيرة 
نت، وجهات نظر، 30 سبتمرب/أيلول 2007م.

)30( تقرير بصحيفة الغارديان، 1 مارس/آذار 2007م.
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وموالية ألمريكا، فتقديرات االستخبارات الوطنية تصف 
حرًبا ال حظ هلا يف حتقيق تلك النتيجة. فهذه التقديرات، 
اليت تعكس رأي وكاالت االستخبارات األمريكية، متثل 
إعالن هزمية. فلم تكن هناك أبًدا طريقة صائبة لغزو العراق 
وحتويله حنو الدميقراطية، ويعلم معظم األمريكيني ذلك 

يقيًنا.)31(

َبْي���َد أن هناك حقيقتني أساس���يتني ال بد من 
توضيحهما:

األوىل: فك���رة أن الوالي���ات املتحدة تس���تطيع خلق 
دميقراطية دستورية ليربالية يف العراق، تتحدى كل 
ما يعرفه اخلرباء واملختصون. فمن بني الدميقراطيات 
األربع���ني ال���يت قام���ت منذ احل���رب العاملي���ة الثانية، 
هن���اك أق���ل م���ن 10 دميقراطيات ميك���ن اعتبارها 
ا »دس���تورية« أي: نظامها الداخلي حممي بسيادة  حقًّ
القان���ون، وميكنه االس���تمرار جليل على األقل، وال 
يوجد بلد عربي أو إسالمي بني هذه الدميقراطيات، 
وه���ذا ال يعي عجز العرب عن التح���ول دميقراطيًّا، 
ب���ل يعي أن البالد العربي���ة، وأغلبية دول العامل ترى 
أن إقام���ة دميقراطية دس���تورية مس���تقرة أمر يتجاوز 

إمكاناتها.

الثانية: أن نتوقع زعيًما عراقيًّا حيافظ على متاس���ك 
بالده ويكون موالًيا للواليات املتحدة، يناقض العقل 
واملنط���ق، فق���د احتاج���ت الوالي���ات املتح���دة أكثر 
م���ن ق���رن لتتج���اوز عداءه���ا لالحت���الل الربيطاني، 
ومبرور كل ش���هر من االحت���الل األمريكي للعراق 
تس���جل اس���تطالعات الرأي تصاعد عداء العراقيني 
للواليات املتحدة، فحتى أنصار الوجود العس���كري 
األمريكي يقول���ون: إنه مقبول مؤقًتا، وألجل جتنب 

انتصار إحدى الفصائل املتصارعة يف العراق. 

ولك���ن، مل���اذا مل يتحرك الكوجن���رس بعد أكثر 
من ع���ام على خس���ارة اجلمهوريني ألغلبية جملس���يه 
لتغي���ري ه���ذا الواق���ع؟ كثري م���ن أعضائ���ه يصدقون 

)31( وليم أودوم »االنتصار«.. خيار بوش األسطوري، خدمة »لوس أجنلوس تاميز 
أودوم،  وليم  املتقاعد  اجلنرال  فرباير/شباط 2007م.  بوست«،  وواشنطن 
األسبق،  القومي  األمن  وكالة  ومدير  العسكرية،  االستخبارات  رئيس 

وزميل معهد »هدسون« حالًيا.

أساطري تروج ألهداف اسرتاتيجية الرئيس اجلديدة، 
وأكثرها أهمية وتكراًرا:

»ينبغي مواصلة احلرب ملنع حدوث مرحلة ما بعد   -1
احلرب اليت قد تقع إذا انس���حبت قواتنا بسرعة«. 
لنتأمل مغالطات ومفارقات هذا االدعاء؛ فالواقع 
أنن���ا خن���وض الي���وم حرًبا ألج���ل تفادي م���ا جعله 
غزُونا أمًرا حمتًما! وبالتالي، ال ش���ك أننا سنرتك 
وراءنا فوضى تس���ببنا فيها، وتتفاقم مع كل عام 
منكث���ه هناك. الن���واب األمريكيون يعربون عن 
معارضته���م للحرب، ولكنهم أيًض���ا يعربون عن 
خش���يتهم م���ن أن ي���ؤدي التخلي ع���ن احلرب إىل 
���ام دم، أو ح���رب أهلية، أو م���أوى لإلرهاب،  مَحَّ
أو »دولة فاش���لة«، أو غري ذلك من األمور املفزعة. 
غ���ري أن »مرحلة ما بعد احل���رب« واقعة ال حمالة. 
وبالتالي، فإن احتالاًل أمريكيًّا مطواًل ال ميكن 

منعه أمر واقع بالضرورة.
»ينبغ���ي مواصل���ة احل���رب ملن���ع إيران من توس���يع   -2
ال  أخ���رى  وه���ي فك���رة  الع���راق«.  نفوذه���ا يف 
تق���ل غراب���ة، فأحد أه���داف الرئي���س األوىل من 
احل���رب، أي إقام���ة دميقراطي���ة يف الع���راق، هو 
ال���ذي أت���اح تزاي���د النف���وذ اإليران���ي يف الع���راق 
واملنطقة. فمن ش���أن الدميقراطي���ة االنتخابية أن 
توصل اجملموعات الشيعية للسلطة. ثم ملاذا يتبنى 
الكثري من أعضاء الكوجنرس الرأي الذي يرى 
أن متدي���د احلرب من ش���أنه منع ما تس���ببت فيه 
احل���رب أص���اًل؟ الواقع أن اخلوف م���ن أن يواجه 
الكوجن���رس ه���ذا التناقض يفّس���ر مناداة بعض 
أعض���اء اإلدارة األمريكي���ة واحملافظ���ني اجلدد 

بتوسيع احلرب لتشمل إيران.
»ينبغ���ي من���ع ظه���ور م���الذ جدي���د للقاع���دة يف   -3
الع���راق«، واحلقيق���ة أن الغ���زو األمريك���ي ه���و 
ال���ذي فتح أب���واب العراق للقاع���دة، وكلما طال 
وجود القوات األمريكية هناك، كلما أصبحت 
»القاع���دة« أكثر ق���وة. أما إن كان���ت العناصر 
األجنبي���ة س���تبقى وتزده���ر يف العراق بع���د نهاية 
احلرب األهلية فهو موضع تس���اؤل، وخالل ذلك 
لن خُترج مواصل���ة احلرب »القاعدة« من العراق، 
بل العكس صحي���ح، فالوجود األمريكي ميثل 
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صمًغا حيافظ على »القاعدة« هناك اليوم.

واحلقيق���ة أن إع���ادة تنظي���م قدراتن���ا الدبلوماس���ية 
والعس���كرية لتحقي���ق النظ���ام يف الع���راق، س���تقلل 
أعداءن���ا وُتكس���بنا حلف���اء ج���دًدا؛ لك���ن هذا غري 
ممكن قبل بدء انس���حاب قواتنا من العراق، ثم ملاذا 
عل���ى إيران أن تتفاوض من أج���ل ختفيف آالمنا طاملا 

نقوم بزيادة نفوذها يف العراق وغريه؟

خ�ات�مة
احت���ل املش���روع اإلمرباط���وري للرئيس ج���ورج بوش 
معظ���م س���نوات واليتيه الرئاس���تني، ومعظ���م حراك 
إدارت���ه، مت إخراج هذا املش���روع عل���ى خلفية أحداث 
11 س���بتمرب/أيلول، بعنوان »احل���رب على اإلرهاب«. 
مل يك���ن ختطيط هذا املش���روع، وطريق���ة إخراجه 
وتس���ويقه من اختي���اره، بل يع���ود للمحيط���ني به من 
احملافظني اجلدد، الذي���ن قاموا يف عهد إدارة ريغان 
بتس���ويق أكاذي���ب هائلة ح���ول االحتاد الس���وفيييت 

السابق لتصعيد احلرب الباردة وسباق التسلح.

يف ض���وء تكاليفه الباهظة ونتائج���ه اهلزيلة وآفاقه 
اجملهول���ة، يق���ف مش���روع ب���وش اإلمرباط���وري على 
مف���رتق طرق، ب���ل يوش���ك أن يصل منته���اه بتصاعد 
احلمل���ة االنتخابية الرئاس���ية اليت بدأت يف األس���بوع 
األول م���ن ه���ذا الع���ام انتخاباتها احلزبي���ة التمهيدية 
الختيار مرش���حي احلزب���ني املتنافس���ني. وأمام بوش 
بضعة أش���هر إلطالق آخر ما يف جعبته من نريان لشن 

حرب أخرى، ميكن إشعاهلا دون التنبؤ بنهاية هلا.

خلق���ت »احل���رب عل���ى اإلره���اب« ثقاف���ة اخلوف يف 
الوالي���ات املتح���دة، فقي���ام إدارة ب���وش بتحويل هذه 
الكلم���ات الثالث إىل ش���عار وطي من���ذ أحداث 11 
سبتمرب/أيلول كان له تأثري مدمر على الدميقراطية 
األمريكية والنفسية األمريكية، ومكانة الواليات 
املتح���دة يف الع���امل، بل إن اس���تخدام عبارة »احلرب 
عل���ى اإلرهاب« قد قوض قدرة أمريكا على مواجهة 

التحديات احلقيقية اليت تواجهها.

وكم���ا حي���دث يف كل دول���ة مسح���ت مبمارس���ة 
التعذي���ب، انتش���رت االنته���اكات انتش���ار الن���ار يف 

يتع���رض  وس���جني  أس���ري   ويتح���ول كل  اهلش���يم، 
للتعذي���ب لفتي���ل انفجار قنبلة موقوت���ة؛ ولذلك يواجه 
اجلن���ود األمريكي���ون بالعراق، قناب���ل موقوتة فعلية 
ُت���زرع يوميًّا جبوان���ب الطرق. فالتس���اهل يف التعذيب 
جيعل هذا الس���لوك سائًدا يف اهلرم القيادي من قمته 
إىل قاعدته هناك؛ حيث حلت االس���تثناءات )النادرة( 

حمل القاعدة الراسخة.

تن���اول هذا العم���ل خمتلف مناح���ي التجربة واملوقف 
األمريك���ي يف س���نوات إدارة بوش الس���بع املاضية، 
خاص���ة احلرب عل���ى اإلرهاب، وما ترت���ب عليها من 
حتوالت جوهرية يف األولويات االسرتاتيجية للواليات 
االقتصادي���ة،  والسياس���ات  واألوض���اع  املتح���دة، 
وتكاليف احلرب وس���باق تبديد امل���وارد الناجم عن 
س���عار وأوهام اخلوف، ومعامل االس���رتاتيجية إلدارة 
ب���وش، واجلهد األمريك���ي الحت���واء وردع الصني، 
وخي���ارات إدارة ب���وش يف الع���راق، وتناقض���ات القوة 
األمريكي���ة، وتفاق���م أعب���اء اجلي���ش األمريكي، 
وم���أزق األحادية العس���كرية األمريكي���ة، وقصور 
املوارد عن الوفاء باحتياجات املش���روع اإلمرباطوري، 
ونهاي���ة ِحقب���ة تف���رد اهليمن���ة األمريكية يف الش���رق 

األوسط اجلديد.

 وأخرًيا معامل مؤمتر أنابوِلس:
ش���هد مؤمتر أنابوِلس أواخر نوفمرب/تش���رين الثاني 
2007م تدش���ني حتول جديد لطبيع���ة الصراع العربي 
اإلس���رائيلي وقضية فلس���طني، على ج���دول األعمال 
األمريكي اإلس���رائيلي، ورمبا »الفلسطيي والعربي 
الرمس���ي« أيًضا. فالقضية الفلس���طينية مل تعد قضية 
احتالل وطن وشعب يطالب باالستقالل وعودة الديار، 
بل هي س���احة أخرى للحرب عل���ى اإلرهاب والتطرف 
األصول���ي. فخطابا الرئي���س األمريكي جورج بوش، 
ورئيس الوزراء اإلس���رائيلي إيهود أوملرت، مل يذكرا 
شيًئا عن »احتالل«، أو»إنهاء االحتالل«، أو »انسحاب« 
أو »إنه���اء االس���تيطان«، أو »إعادة مس���توطنات«، أو 
»إزال���ة حواج���ز اإلذالل«، أو وقف اغتص���اب أراضي 
الق���دس وتهويده���ا، أو »وقف بن���اء اجل���دار العازل« 
ال���ذي يلتهم أراض���ي الضفة الغربي���ة، ويفصل منازل 
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واقع ومستقبل املشروع اإلمرباطوري األمريكي
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التالميذ الفلس���طينيني عن مدارس���هم، ويغلق األزقة 
املؤدية ألبواب منازل أهل القدس العتيقة.

بدا مؤخًرا أن موضع اخلالف األكرب بني واش���نطن 
وطهران هو دور األخرية وطموحاتها اخلطرة يف العراق، 
وهو خالف جيوسياس���ي بالغ األهمي���ة، قد يفوق يف 
أولويته، وأهميته الراهنة إلدارة بوش، اخلالف حول 
املل���ف الن���ووي، فالربنام���ج النووي اإليراني س���يبقى 
ش���غاًل ش���اغاًل لإلدارة األمريكي���ة القادمة واالحتاد 
األوروبي؛ ألنه يتعلق جبزء هام من مكونات منظومة 
الس���يطرة الغربية على العامل، »نظام أو معاهدة منع 
االنتش���ار« النووي )NPT(، لك���ن إدارة بوش حالًيا 
َمْعِنيَّ���ة أكثر بالفش���ل واملصاع���ب يف العراق، وذلك 
ما تس���تطيع إيران دائًما أن تفاقمه، ويبدو أحياًنا أن 
التصعي���د األمريك���ي للعقوبات ضد إي���ران )بذريعة 
الربنامج الن���ووي( هو يف احلقيقة انعكاس ملصاعب 
يس���ببها فيلق »قدس« التاب���ع للحرس الثوري اإليراني 
يف العراق، وهذا ما يفسر العقوبات األمريكية ضد 
احل���رس الثوري وإعالن���ه »منظم���ة إرهابية«، لكن 
احتم���االت احل���رب ستس���تمر مرتاوح���ة ب���ني الزيادة 
والنقصان حتى نهاية ربيع 2008م، حني يكون مزاج 
الرأي العام غري مهيئ حل���رب أخرى، وتهدد بدورها 

فرصة املرشح اجلمهوري للرئاسة. واهلل أعلم.
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معلومات إضافية

احملافظون اجلدد:
يطلق هذا املصطلح يف الواليات املتحدة األمريكية على اجتاه سياس���ي برز منذ الس���تينيات من القرن 
العش���رين يضم بني صفوفه عدًدا كبرًيا من املفكرين اليهود، وظهر تأثريه واضًحا على إدارة كل من 
الرئيسني األمريكيني: رونالد رجيان وجورج دبليو بوش، ويتصف مبيله إىل اليمني املسيحي املتطرف، 

وإميانه بقوة أمريكا، وضرورة هيمنتها على العامل، ودعمه القوي إلسرائيل.

التأسيس:
كان منش���أ ه���ذا االجت���اه م���ع خ���روج جمموعة كب���رية من املفكري���ن اليه���ود واليمينيني م���ن احلزب 
»الدميقراطي« إبان والية »جيمي كارتر«، وحتوهلم إىل احلزب »اجلمهوري«، متبنني سياسة متشددة تدعو 
إىل تعزيز القوة العسكرية، ومواجهة السوفييت، وزادت هيمنتهم على السياسة اخلارجية األمريكية يف 

عهد رونالد رجيان، الذي آمن بفكرة التصعيد، ورفض نقد اليسار الالذع للثقافة األمريكية.

َخَفَت تأثري هذا التيار مع أواخر فرتة حكم رجيان يف نهاية مثانينيات القرن العشرين، ولكنه عاد بقوة 
بعد تولي جورج بوش االبن رئاسة الواليات املتحدة مطلع القرن احلالي، وازداد نفوذه وتأثريه بعد أحداث 
11 س���بتمرب 2001م؛ حي���ث وجد احملافظون اجل���دد فرصتهم املواتية لألخذ بناصية القرار السياس���ي، 
يف عه���د وإدارة ب���وش االبن، الذي أوكل إىل أفراد مؤثرين منهم مناصب يف مواقع س���يادية مثل وزارات 
الدفاع والعدل والبيت األبيض، ويف مواقع أخرى هلا تأثريها املباش���ر بالسياس���ات اخلارجية والدفاعية 

واالجتماعية يف الواليات املتحدة.

أهم أفكار احملافظني اجلدد:
احملافظون اجلدد ليسوا ساسة فقط؛ حيث تكمن خطورتهم يف أنهم ُكّتاب ومفكرون ومثقفون، أصحاب 
ز احملافظون اجل���دد منذ وصول بوش إىل البيت األبيض  فك���ر متج���دد، وقدرة ال تنتهي على اجلدل، وركَّ
عل���ى جزئية صناعة السياس���ات، والتحك���م يف املناصب احليوية، وحتديًدا منص���ب نائب الرئيس، وخالل 
السنوات األخرية ساند احملافظون اجلدد بقوة عدًدا من األفكار اليت اكتسبت رواًجا واسًعا يف واشنطن.

عل���ى رأس األفكار اليت يس���اندها احملافظون اجل���دد: اإلميان بأن أمام أمريكا فرصة غري مس���بوقة 
إلع���ادة صياغ���ة النظام العاملي، نابع���ة من حالة الفراغ اليت يعش���يها النظام العاملي الراهن بعد س���قوط 
االحتاد السوفيييت، كما ارتبط احملافظون اجلدد ببعض املفاهيم االسرتاتيجية اليت طبقتها إدارة بوش 

ة( على العامل. مثل مفاهيم احلرب الوقائية، وتغيري النظم، وهيمنة أمريكا )اخَلريِّ

يؤمن احملافظون اجلدد بأن اخلطر األساسي الذي يهدد أمريكا حالًيا هو خطر ما يسمى »اإلرهاب«، 
الذي تقوم به -على حد قوهلم- جاعات مس���لمة يف األس���اس خيتلف احملافظون اجلدد على تس���ميتها، 
ولكنه���م يتفق���ون على أن العامل اإلس���المي عموًما، والش���رق األوس���ط خصوًصا، هم���ا نقطة انطالق 

أمريكا يف سياستها إلعادة بناء النظام العاملي الراهن.
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وُيِك���ّن احملافظون اجلدد قدًرا كبرًيا من الرفض لدور املنظمات الدولية، والقانون، وجهود احلّد من 
التسلح، وبشكل خاص يناصبون »األمم املتحدة« العداء؛ حيث يرون أن القوة العسكرية جيب أن تبقى 

أساًسا رئيًسا للسياسة اخلارجية.

تعد الس���مة املميزة اليت ظلت جتمع احملافظني اجلدد هي حبهم ودعمهم ووالؤهم إلس���رائيل ،  واتهامهم 
م���ن خيال���ف مواقفهم يف تأييد الدول���ة العربية بتهمة »العداء للس���امية« . فاحملافظون اجل���دد يعتربون أن 

املصاحل األمريكية واإلسرائيلية جيب أن تكون متماثلة. 

للمحافظني اجلدد حتالف وثيق مع الصهيونيني املسيحيني، وجاء يف دراسة للربوفيسور القس دونالد واغنر 
-من جامعة نورث بارك يف شيكاغو- عن الصهيونية املسيحية أن دعمها للمحافظني اجلدد وإلسرائيل هو 

دعم حتركه املشاعر املعادية لإلسالم، والتعصب الديي أكثر من املشاعر الدينية املسيحية.

ويرى واغنر أن التحالف بني احملافظني والصهيونيني املسيحيني استطاع، بعد أحداث 11 سبتمرب/أيلول 
2001م، توسيع ما يسمى احلرب على اإلرهاب ليشمل حرب إسرائيل على الفلسطينيني.

بعض أبرز رموز احملافظني اجلدد:
الفلسفة  وأستاذ  أملاني،  األمريكي من أصل  اليهودي  يعترب سرتاوس   :Leo Strauss ليو ستراوس   -
السياسية الراحل جبامعة شيكاغو األمريكية، هو األب الفكري للمحافظني اجلدد؛ حيث أثرت 
أفكاره يف العديد من املثقفني الذين أصبحوا من رموز احملافظني اجلدد، مثل بول وولفويتز، ووليام 
كريستول، وغريهم، وكان سرتاوس يدعو إىل بناء أمريكا كقوة كربى حتارب الشر يف العامل.

- إرفنج كريستول Irving Kristol: ُيعد املفكر اليهودي األمريكي »إرفنج كريستول« من أهم مفكري 
أو مستشاًرا يف  تأسيس هذا االجتاه، وقد عمل كريستول خبرًيا  ينسب  وإليه  احملافظني اجلدد، 
الواليات  يف  القرار  صنع  مؤسسات  من  القريبة  اخلربة،  ومؤسسات  البحثية  املؤسسات  من  كثري 
املتحدة، وهو أحد مؤسسي جملة كومنرتي، الصادرة عن »اللجنة اليهودية األمريكية«، والناطقة 

باسم احملافظني اجلدد، ويدعوها البعض »إجنيل احملافظني اجلدد«.

البعض  يصفه  السابق،  الدولي  البنك  ورئيس  السابق،  األمريكي  الدفاع  وزير  نائب  وولفويتز:  بول   -
ًرا من الطراز األول   بأنه »دماغ احملافظني اجلدد«، وكان احملافظون اجلدد يفخرون به؛ باعتباره منظِّ
للسياسة اخلارجية األمريكية، كما يعد من أبرز مهندسي احتالل العراق، وأكثر املتحمسني للغزو. 

- ريتشارد بيرل: يعترب اليهودي »بريل« امللقب ب�»أمري الظالم« -والذي كان يشغل منصب رئيس جملس 
الغزو، وهو  الرئيس يف قرار  العراق، وصاحب األثر  ر احتالل  ُمَنظِّ الدفاع األمريكي- هو  سياسة 

أيًضا صاحب نظرية استخدام القوة األمريكية لتدمري أعداء إسرائيل.

- دوجالس فيث: شغل منصب وكيل وزارة الدفاع األمريكية للشئون السياسية، واستقال لتورطه يف 
سلسلة فضائح استخباراتية، ويعترب »فيث« من أكثر مؤيدي اليمني الصهيوني محاسًة، وكان من 
أنصار تزويد إسرائيل بالنفط العراقي عرب إعادة خط أنابيب حيفا، ودعا منذ عام 1996م لإلطاحة 

بصدام حسني ك�»خطوة أوىل إلعادة تشكيل احمليط االسرتاتيجي« إلسرائيل .

- جون بولتون: ينتمي السفري األمريكي السابق يف األمم املتحدة »جون بولتون« إىل صقور احملافظني، 



153

ويعترب من أبرز رموز احملافظني اجلدد، وكان عضًوا يف إدارة اجمللس االستشاري ل�»املعهد اليهودي 
لشئون األمن القومي«، وقد ُعرف عنه احتقاره للقوانني الدولية. 

املصادر:
- عماد مكي، حتالف الصهيونية املسيحية مع احملافظني اجلدد، اجلزيرة نت، 2006/12/27.

- عالء بيومي، احملافظون اجلدد وصقور واشنطن باقون، اجلزيرة نت، 2006/11/28.

- عزت إبراهيم، كيف صعد احملافظون اجلدد يف إدارة جورج بوش... العامل أبيض أم أسود عند احملافظني اجلدد، تقرير 
واشنطن، العدد الثامن عشر، 8/6/ 2005.

- علي عبد العال، احملافظون اجلدد.. حلف الشيطان، شبكة األخبار العربية »حميط«، 2007/9/27.




