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البحث ملخص

والدولية اإلقليمية القضايا تجاه متعددة بسيناريوهات القادمة السنوات خالل المتحدة الواليات تتحرك
أمريكا. في الداخلي بالوضع السيناريوهات هذه وترتبط المختلفة،

أحكمت  فقط؛ وإنما الرئاسة بسباق بوش انتصار إلى األخيرة الرئاسية االنتخابات لم تؤد الداخلي الصعيد فعلى
في القاعدة نجح تنظيم سبتمبر ١١ أحداث ومنذ البالد،  في السلطات كل على الجدد» «المحافظين سيطرة
إضعافعامل القوة االقتصاديةبنسبة أكبرمنغيره؛لكونهاألكثرتأثيراً ضمنأهمثالثةمحاورتعتمدعليهاأمريكا

فيسيطرتهاعلى العالم وهيالسالح، واالقتصاد،والنفطوالمواداألولية.
فشلت فقد بها، الردع الخاص عامل فقدت الضخمة العسكرية القوى األمريكية فإن العسكري، وعلى الصعيد

فعلها. على حينه السوفييتي في االتحاد يتجرأ لم التي الواقعة في شخصًا مواجهة ١٩ في
بجعل األمريكية  المخططات  إفساد  من تمكنت العراق،حيث  في  أمريكا مأزق العراقية  المقاومة  وأكدت
الذي الشر محور بدول تصفهم ومن عالقة أمريكا ومثلت األوسط، الشرق استراتيجية في قاعدة أكبر العراق

الخارجية. األمريكية السياسات في هامًا محورًا إيران كوريا، العراق، يضم
إال النووي، الملف طريق عن الشر» «محور دول من كدولة إيران ابتزاز تريد المتحدة الواليات أن ورغم
أن ويبدو العراق، اجتياح وحتى سبتمبر ١١ منذ اإليرانية المصالح مع كثيرًا توافقت األمريكية المصالح أن
اعتماد أمريكا الخيار العسكري حال وفي نووية، قنابل عدة إنتاج إلى أوصلها البرنامج النووي الكوري قد

األمريكية. بالقوات كبيرة أضرارا تلحق أن كوريا فباستطاعة ضدها
ما تتباين  معها التعامل طريقة حول واشنطن في  انقسامات وجود  فيالحظ سوريا  مع  للعالقة بالنسبة أما
سياسة اتباع يرى ثالث فريق وبين العسكرية، استخدام القوى وبين االستخباراتية، قطع الشراكة عدم بين
الخيار هو المطلوبة الشروط كافة حد؛ إلمالء أقصى إلى إضعاف النظام السوري أن ويبقى العصا والجزرة،

أمريكيًا. األنسب
أمريكا إن إذ ألمريكا؛ القادم الهدف تكون ألن يرشحها المارقة الدول من كدولة السودان  وضع أن  ويبدو 
من القوية يقوي المركزية سودانية وانعدام السلطة داخلية وجود معارضة كما أن الضعيفة، الدول إال ال تهاجم

استهدافها. احتمال
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ومقتطفات أفكار

في العالم يشّك من لتأّكد شــيء كل ولإلنســانية قبل لمهنّيتهم اإلعالميين وخيانة وتواطؤ تقاعس ولوال *
عرفها أكبر ديكتاتورية هي العصور) مختلف في التاريخ عرفها مجازر أكبر أمريكا (مرتكبة بأّن بأســره

الكون.

وكالة المخابرات المركزية مقر في بالجملة تغييرات و اســتقاالت رافقتها قد كانت باول كولن اســتقالة *
وهو تينيت لجورج خلفًا آيه أي مديرا للسي السابق النائب الجمهوري جوس بورتر مجيء إثر CIA الـ

والّتطرف. التشّدد ذروة تشّكل تشكيلها تم التي الجديدة اإلدارة أّن يعني ما

لنوعّية جذرّيًا حتّوًال و أساســي�ا منعطًفا ١١/أيلول ٢٠٠١ يف وواشــنطن نيويورك اهلجامت عىل شــّكلت *
أّن خطر و يف أّهنــا املّتحدة الواليــات شــعرت فقد السياســة اخلارجّية األمريكّية. يف املامرســة و اخلطــاب
محاية جيب أّنه و واالقتصادّية األمنّية حرمتها اغتصاب تّم وأّنــه الواحد، القطب عامل يف يتحّداها من هنــاك

. من الفوىض حالة يف العاملي ودخوله النظام إىل اهنيار أّدى ذلك ولو حتى املّتحدة الواليات

هي األولى أساســّيتين: نقطتين على ســترتكز الشــمالّية كوريا مع التعامل في المّتحدة طريقة الواليات *
في الداخلي النظــام على يقال) (كما الطاولة لقلــب في محاولة اإلنســان حقوق هي و الثانيــة االقتصــاد

االنهيار. إلى دفعه و الشمالية كوريا

الســعي إلى هو اإلســالمية الدول مع تعاملهما في والصهاينة اســتراتيجية أمريــكا أساســّيًا من جزءًا إن *
كانتونات طائفية إلى اإلســالمية تجزئة الدول أو دويالت إلى بتقســيمهم إما وذلك وإضعافهم ، تفتيتهم

السودان. الحال في وكما هو العراق، وفي إندونسيا، في الشرقية لبنان وتيمور الحال في مثلما

حكومة ثابت مع مستقر مغادرة عراق في تكمن األمريكية للواليات المتحدة الحيوية القومية المصلحة *
وأفضل األوســع. المّتحدة الواليات لمصالح حتى أو أخرى دول أو ِقَبل جماعات لها من ال تهديــدات
جيد بشــكل وفّعالة حكومة تمثيلية لديه مّوحد فيديرالي عراق دعم هي في وإنجازه ذلك لتحقيق طريقة

األقليات. حقوق القانون وحماية وملتزمة بحكم معقول حد إلى

بوسائل إن أمكن، أو الدبلوماسية الطرق عبر (سواء النووي السالح قدرات امتالكها قبل إيران إيقاف إن *
الصدد هذا األمريكية، وفي للواليات المتحدة بالنســبة حيوية مصلحة هو اقتضت الضرورة) إذا أخــرى
تعبر أوروبا، وأن مع التوصل إلى إجماع في هو ذلك إنجاز من في منع إيران لواشــنطن األهم الدور فإن

والسلبية). (اإليجابية إيران تجاه المناسبة اإلجراءات التخاذ استعدادها عن ووضوح بصراحة
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أرادت إذا لوحدها تكون كافيــة لن فإنها وإلحاحًا ضغطًا أن أجندة األمن هي األكثــر من الرغــم وعلــى *
ديناميكية أيضًا لتغيير وإنما المنطقة، في تواجهها التي التهديدات محاربة فقط المتحدة، ليس الواليــات
السياســي اإلصالح تتابع أيضــًا أن األمريكية وعلــى اإلدارة التهديــدات، هذه مثــل تنتج التــي المنطقــة
إسرائيلي - عربي سالم ورعاية بتشــجيع تقوم وأن األوسط، الشــرق دول في واالجتماعي واالقتصادي

مضمون.
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مقدمة:
وعليه  عنوانه» من ُيقرأ «المكتوب يقول: مثل  هناك
بوش حكم من القادمة المرحلة إن نقول: أن نســتطيع
الجديدة حقبتها اإلدارة هذه بدأت عندما وإدارته بانت
ألف ٢٠ من أكثــر حشــد حيث تم الفلوجة، بمجــزرة
والذخائر، األســلحة أنــواع بــكل مدججيــن جنــدي
القتالية وطائرات والمروحيات ومدعومين بالدبابات
الممنوعة والحاويات الحارقــة طن وقنابل ٥ إف١٦
التي الذخائر وأشــكال أنواع وبكل دوليًا، والمحرمــة
خرقــًا اســتخدامها يشــكل والتــي تصورهــا، يمكــن
ذلك في بما ُيســّمى قانونــًا ما لكل وصريحًا واضحــًا
الســماوية. الشــرائع وجميع والكون الطبيعــة قانــون
ومتطفلة منافقــة أيضــًاً بضباع بشــرية معززيــن طبعــًا
السكان الفريسة وهم على االحتالل) مع (المتعاونين
والمقاومــون والشــيوخ والنســاء واألطفــال العــزل
وبلدهم. وأرضهــم وأهلهم عن أنفســهم المدافعــون

الجدد». «التتار بعودة ذكرتنا الوحشية المجازر هذه
لمهنيتهم  اإلعالميين وخيانة وتواطؤ تقاعس ولوال
العالم لتأكد من يشك في شــيء؛ كل قبل ولإلنســانية
التاريخ عرفها مجازر أكبر (مرتكبة أمريكا بأن بأســره
عرفها أكبــر ديكتاتوريــة هي العصــور) مختلف فــي
حتى البشــرية عرفته نظام وأفظع أشــنع وهي الكون،
من جعل الــذي اإلعــالم لألســف هــذا لكن اليــوم،
في متواطئًا كان أكبر طاغيــة؛ المثال ســبيل هتلر على

الشــنيعة هتلر أفعال من الرغم فعلى التاريــخ، تشــويه
إلــى بلده، وليس إليــه ُيحســب وُينســب ذلك أن إال
كذلك لهــا، ويحســب ألمانيا صورة ما يحســن وهــو
الذي فعله من أن الرغم فعلى لســتالين بالنســبة األمر
له، منافســًا يظهر لم أنــه إال هتلر فعلــه مما هو أســوأ
وليس شخصه إلى ُتنسب أيضًا فصورته العموم وعلى
التاريخية فالمجــازر الفــرس، وهنا مربط بلــده، إلــى
ترتكبهــا الواليات التي المتنوعة اليوميــة والمجــازر
بالشــخص ترتبط ال ونيــف عــام مائة المتحــدة منــذ
وعليه الحاكمة، الديمقراطية والمؤسسة بالنظام وإنما
لها، وليس كدولــة أمريــكا على ُتحســب نقطة فهــذه
اآلخرين تجاه تصرفــه وطبيعة بنظامه أن البلد وُتبيــن
على مســؤوليتها ال تقتصر المجازر وأن ديكتاتوري،
والقائــد األعلى لألوامر الُمصــدر الحاكــم الرئيــس
التي المؤسســات علــى وإنمــا المســلحة، للقــوات
ذلك من وأكثر عبرهــا، القرار يمر والتي إليهــا ينتمي
أيضًاً هم ذاك أو الرئيس لهذا صوتوا الذين الناس فإن
عبر مباشــرة غير بصورة المجازر هذه في مشــاركون
وآل وريجان مثل: إيزنهاور وترومان رؤساء انتخابهم
معنى إلى جنودًا أساؤوا وعبر إفرازهم وغيرهم، بوش
حقيقة أنفسهم كشفوا عندما وســمو اإلنسان؛ البشرية
توصف ال التي الشــنيعة أفعالهم في وطبائع مجتمهم
كوبا في وجوانتانامو العراق في غريب أبو في ســجن
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أفغانستان. في جانجي وقلعة
هذه  خالل دراستنا من نســعى فنحن وعلى العموم
آفاق الســتقراء منا محاولة في اليوم، واقع تحليل إلى
التي السيناريوهات مختلف عبرها لنرصد المستقبل؛
مختلف تجــاه المتحــدة الواليــات تتبعهــا أن يتوقــع
بوش حكم فتــرة خالل والدولية اإلقليميــة القضايــا
هذه في سنتحدث لذلك المقبلة، األربع السنوات في
المتحدة فــي الواليات الداخلي الوضع عن الدراســة
والقوة واالقتصــاد، الحاكمــة، التشــكيلة حيــث مــن
والضعف القــوة نقــاط لنبين األمريكيــة؛ العســكرية
ما على اســتمرت إذا إليه ســتؤول األحوال وما فيها،
في المأزق األمريكي عن للحديث ثم ننتقل هي عليه،
الوقائية الحروب عــن مبدأ للحديث وبعدها العراق،
من أمريكا وموقــف الشــر، محــور األمريكيــة ودول
وســورية والســودان الشــمالية وكوريا إيران مــن كل
االســتراتيجية المقبلة... ونختتم رؤيتنا المرحلــة في
الدراســة مجموعة لتقرير التنفيذي للملخص بعرض
معهد الصــادر عن لعام ٢٠٠٥م الرئاســية األمريكيــة

الشرق األدنى. واشنطن لسياسات

لفريــق إدارة  الداخلي  أوال: علــى الصعيــد
التطرف): يسيطر (عندما بوش:

إلى انتصار  األخيــرة الرئاســية االنتخابات تؤد  لــم
ســنوات ألربع وبقائه بســباق الرئاســة وفــوزه بوش
المتبع، للنهج مؤزرًا نصرًا حققت وإنما فقط(٢) أخرى
- الجدد» «المحافظون ُيســّمى ما وأحكمت ســيطرة
الســلطات في كل على - جدد» «صليبيون إال هم وما
الشــيوخ بمقاعد مجلس فوز الجمهوريين مع البالد؛
السياســة أن االنتصار على هــذا ُفســر وقد والنواب،
هناك فإن وبالتالي لإلدارة هي الحق، والحالية المتبعة
المنطلق هــذا ومن الناخبين، قبــل صــكًا مفتوحًا من
الســلطة في حصة «اآلخر» إلعطــاء مبرر هناك ليــس
الحمائم ببعــض الصقــور أو المتشــددين لتطعيــم أو
يجب والذي الصك في ظل هذا خاصة والمعتدليــن،

بوش قــام وعليه ممكــن، حد أقصــى اســتغالله إلــى
الخارجية، لمنصــب وزارة رايس كوندوليزا بترشــيح
الحمائم عناصــر أحد تــم اســتبعاد أنه مــا يعني وهــو
اآلن، نظرًا لتشــدد إليهــم ال حاجــة الذيــن الســابقين
الخارجية، السياســة في عنها معروف هــو رايس كما
الفخري الخارجية وزير بمثابة بليــر توني أصبح بينما
ولكن المحن، في كل االستراتيجي وشريكها ألمريكا
واألخير، هو األول التبديل هذا لن يكون العموم على
صقور عدة تعيين سيتم أنه إلى تشير الحالة فمعطيات
بولتون جون هؤالء: ومن متقدمــة، مواقع في إضافية
من للحد الخارجية وزارة وكيل منصب يشــغل الذي
الدفاع ومن أشــهر وزير نائب التســلح، بول ولفوفيتز
مستشــار ليبي األمريكية، لويس اإلدارة في الصهاينــة
في رايس نائب هادلــي ســتيف تشــيني،  الريس نائب

القومي. األمن مستشارة منصب
مهندس  ولفوفيتز بــول ترشــيح تم فقد (وبالفعــل
رئاســة لمنصب المتصهين العــراق واليمينــي حرب
الذراع بولتــن جــون ترشــيح وتــم الدولــي، البنــك
لمنصب يسمى - كما - الجدد الحديدية للمحافظين
تم بينما المتحدة، األمم في المتحدة الواليات ســفير
االنقالبات في افتعال نيغروبونتي والمتخصص تعيين
الجنوبية - أمريــكا ال ســيما الخارجية األنظمــة فــي
األمنية األجهزة المســؤول األول عن جميع لمنصب

المتحدة). الواليات في
قد  كانت كولن باول استقالة أن اإلشــارة إلى تجدر
وكالة مقر في بالجملــة وتغييرات اســتقاالت رافقتها
جوس بورتر مجــيء CIA إثر المركزية المخابــرات
أيه خلفًا آي للســي مديرًا الســابق الجمهوري النائب
الجديدة التي اإلدارة يعنــي أن ما وهو تينت، لجــورج
تبدو والتطرف؛ بحيث التشدد ذروة تشكيلها تمثل تم
الحال بطبيعة يعني ما وهو أمامها، ظل مجرد القديمة
والصهاينة الجدد» «المحافظين سيطرة وتعزيز تثبيت
ما وهو المستويات، كل على األمريكية اإلدارة داخل

الصعد. جميع على أبدًا بخير يوحي لن
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ضعف  (نقطــة األمريكــي: االقتصــاد ثانيــا:
المتحدة): الواليات

اإلمبراطوريات من العديــد أن انهيار التاريخ أثبــت
لهذه االقتصادي التداعــي ســببه كان الكبرى والدول
األولــى، وليس بالدرجــة واإلمبراطوريــات الــدول
قــد القاعــدة تنظيــم أن ويبــدو العســكري، التداعــي
الحرب إطار في جيدًا إدراكًا المهم العامل هــذا أدرك
االقتصادي الوضع ولتحليل أمريكا. وبين بينه الدائرة
ماهيتــه، نعــرف أن مــن بدايــة لنــا بــد ال األمريكــي
على خدمــي، يقوم اقتصاد هو األمريكــي فاالقتصــاد
هذا واالســتثمارات في المالية الصفقــات واألوراق
ما بقدر البالد اإلنتاجية قدرة على يعتمد وال المجال،
االقتصادي. الصعيد على وأدائها سمعتها على يعتمد
ال يعكس االقتصاد من النوع هذا فإن ذلك على وبنــاء
كان يتأثر وإن االقتصــادي الحقيقية للوضع الصــورة

جوانبه. ببعض
تستند األمريكية أن الواليات المتحدة المعلوم ومن
أساســية محاور ثالث على ســيطرتها علــى العالم في

هي:
السالح. قوة -

(االقتصاد). المال قوة -
من االســتدانة (بمعنى األولية والمــواد والنفــط -
مواقع علــى اســتثماراتهم واالســتيالء عبر اآلخريــن

العالمية). الثروات
حلقة  في ببعض بعضها متصلة المحاور هــذه كل  
تنهار العناصــر هــذه أحد ضــرب متكاملــة، فــإن تم
انهيار إلــى ذلك وتتداعــى، ويؤدي الحلقــة بأكملهــا
أيلول من عشــر الحادي أحداث فمنذ اإلمبراطوريــة.
إضعاف فــي القاعدة تنظيــم نجح هــذا يومنا وحتــى
من أكبر وبنســبة كبير بشــكل االقتصادي القوة عامل
الثالثة العناصر قائمة ضمن تأثيرًا األكثر لكونه غيــره؛
العاملين على تأثيره حيث ومن االستهداف، حيث من
أسامة وهناك مقولة مشهورة لزعيم التنظيم اآلخرين.
كبيرة شجرة تسقط فيها: «إذا أردت أن يقول الدن ابن

في تضربها فــي جذورها عليــك أن فيجب ضخمــة؛
كل في الضرب االقتصــاد)؛ ألن (يقصد واحد مــكان

سقوطها». إلى لن يؤدي الشجرة في مكان
رخيصة  أولية مــواد كاآلتــي: هــي إذًا فالمعادلــة  
= أكبر أربــاح = نســبة إنتاج أقل = كلفة زهيــد ونفــط

تكنولوجية وعسكرية. قوة = مالي كبير فائض

هجمات  إثر أن الفائض المالي تحول والمالحظ
علــى أفغانســتان الحرب ومــن ثــم أيلــول، مــن ١١
غير تاريخــي قياســي عجــز إلــى العــراق، واحتــالل
االقتصادية، القوة انهيار مبدئيًا يعني ما وهو مســبوق،
ومســائل االقتصادي العامل أن األمــر فــي والغريب
السوق وانتعاش الدوالر وقوة العمل البطالة وســوق
تداولها كان يتــم التــي من األمــور كلهــا ركــوده؛ أو
األمريكية الرئاســية االنتخابــات في بشــكل مســتمر
خطورة من الرغم أنه على الغريب أيضًاً لكن السابقة،
الحملة أن إال أمريكا االقتصادي الحالي فــي الوضــع
أو هــذا العامل الرئيســين أهملــت االنتخابيــة لــكال
الحرب بما يسمى وإشــغالهم الناس عنه إبعاد أرادت
حاليًا الواليات المتحدة أن حيــن في اإلرهاب، علــى
ســلبًا ينعكس ماليًا وانحدارًا اقتصاديــًا تخبطًا تعانــي
بيل كان ففي حين مسبوق، غير بشــكل االقتصاد على
حكمه المتحدة خالل فترة للواليات حقق قد كلينتون
أطــول -٢٠٠٠م) (١٩٩٢م دورتيــن متتالييــن فــي
العالمية منذ الحــرب اقتصــادي ورخاء ازدهــار فترة
بوش فــي عهد االقتصــادي الوضــع تدهــور الثانيــة؛

هو ــي ــك ــري ــاد األم ــص ــت االق
على يقوم خدمي، اقتصاد
المالية واألوراق الصفقات 
هــذا فــي واالســتــثــمــارات
المجال،واليعتمدعلىقدرة

اإلنتاجية البالد
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وقد أيلول، ١١ وهجمات القاعدة اســتراتيجية نتيجة
زيادة في بوش إلدارة السيئ األداء االقتصادي ســاعد

االقتصادي. التدهور هذا وتيرة وتسارع
تراجع االبــن رئاســة بوش من األولى الفتــرة ففــي
المحلــي للناتــج الســنوي النمــو معــدل متوســط
في سنويًا %٤٬٢ مقابل إلى ٢٬٢% ســنويًا اإلجمالي

إلى للتضخم السنوي المتوسط وارتفع كلينتون. عهد
١٬٦% في عهد كان أن بعد عهد بوش االبن في %١٬٩
لمعدل البطالة السنوي المتوســط ارتفع كما كلينتون.
%٤٬٤ كان أن بعــد االبن بوش عهد إلــى ٥٬٥% فــي
في الفائض أو بالعجز يتعلق وفيما كلينتــون. في عهد
التراكمي الفائض للدولة بلغ مجموع العامة الموازنــة

االبن وبوش كلينتون فرتة رئاسة يف املتحدة الواليات االقتصادية بني احلالة للمقارنة رسم احصائي
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الثانية فترة كلينتــون للدولة فــي العامــة الموازنة فــي
بوش االبن إدارة حققــت فيما دوالر، مليــار ٤٦٣٬٣
وهو األولى واليته في دوالر مليار ١٢٠٠ بلــغ عجزًا

مستمر(٣). تصاعد في
تقديم  بعد حساباته امليزانية  مكتب أعاد وقد هذا
املايض، شباط فرباير/ مطلع بوش ميزانية مرشوع 
احلايل العام  امليزانية عجز  يبلغ  أن املكتب وتوقع
يتوقع األبيض البيت لكن دوالر، مليار ٣٩٧ نحو
تنتهي التي السنة هذه  مليارًا  ٤٢٧ إىل يصل عجزًا 
الكونجرس توقع وقــد املقبل. سبتمرب/أيلول  يف
والتي بوش، قدمها التي  امليزانية عىل بناء األمريكي
يف العسكرية  للعمليات اإلضافية النفقات تلحظ ال
دوالر مليارات بخمسة (واملقدرة وأفغانستان العراق
أن االجتامعي، الضامن تعديالت لتنفيذ  أو  شهريًا)
٢٠١٥م) (٢٠٠٦م- عقد خالل العجز تزايد يستمر
بلغ كام  دوالر(٤). مليار  ٢٦٠٠ إىل إمجاليها ليصل 
األمريكية املتحدة الواليات يف املحيل االدخار مستوى
سنويًا بـ ٨٬٤% مقارنة االبن؛ بوش عهد ١٤٬٩% يف
فبلغ لالستثامر السنوي املتوسط أما  كلينتون، يف عهد
عهد يف %١٨٬٧ وأصبح  كلينتون، عهد  يف  %٢٠٬٧

باستمرار. االبن ويرتاجع بوش
أرقــام، ولكنها مؤشــرات على ليســت تلك مجرد
في كلينتون وفعاليتها إدارة انتهجتهــا التي السياســات
والسياســات التي األمريكي، االقتصــاد أداء تحســين
حالة في تدهــور وأثرهــا االبــن بــوش اتبعتهــا إدارة
أمريكا أن البعض ومع هذا يعتقد األمريكي. االقتصاد
تجارب على االقتصادية بنــاًء األزمــة هذه ســتتجاوز

سابقة.
ذكر لنــا من بد ال هذا الــكالم صحة مــدى ولتبيــان

وهي(٥): بتحليلها نقوم وأن الضعف مواطن
على القائمة السوق في خاصة المســتثمر، أوًال: أن
إال أموالــه يوظــف ال الماليــة والبورصــة، األوراق
وثانيًا: إمكانية الربح. األمان. توفر : األول بشرطين:

كانت أيلول ١١ األولى وحتى فمنذ الحرب العالمية

واســتقرارًا أمانًا هي المكان األكثر المتحدة الواليات
رؤوس الستقطاب جعلها مركزًا دوليًا مما العالم؛ في
مشتريات بلغت المثال سبيل فعلى األموال األجنبية،
عام األجانب المستثمرين قبل من األمريكية األســهم
دوالر، ١٩٢٬٧ مليار المجــال هذا في فقط ٢٠٠٠م
األمان، عامــل ١١أيلــول فقــدت أمريكا بعــد ولكن
المســتثمرين، نفســية في كبيرًا هذا تأثيرًا أثر وبالتالي
إلى أوروبا، اســتثماراته نقل إلى منهم كبير جزء ولجأ
أهــم دعاماته أحد األمريكي االقتصــاد فقد وبالتالــي

وتمويله.
دعم ال األمريكــي الــدوالر أن المعلوم ثانيــًا: مــن
مستوى من قيمته يســتمد فهو قيمته، له يوازي حقيقي
العســكرية العمليات أن وبمــا عليه، الطلــب وحجم
عبر يتــم تمويلها العالم أنحــاء جميع فــي األمريكيــة
القضاء في المخزي األمريكي اإلخفاق الدوالر، فإن
جّدًا بشكل سلبي أثر العراقية القاعدة والمقاومة على

وقيمته. الدوالر سمعة على
الدول معظم تجاه األمريكي التجاري ثالثًا: العجــز
عبئًا ويشكل يتزايد والذي أصبح المتطورة، الصناعية
على وبالتالي األمريكــي، االقتصــادي الوضــع على
بلــغ العجز ٢٠٠١م العــام ففــي األمريكيــة، الديــون
لحســاب الصين ٨٤ مليار دوالر، ولحساب التجاري
األوروبي االتحاد ولحســاب مليار دوالر ٦٨ اليابــان

دوالر. مليار ٦٠
أكبر مــن األمريكي االقتصــاد تحــول لقــد رابعــًا:
األولى العالمية الحــرب قبل ما منــذ العالم في منتــج
أكبر مســتهلك إلى العالمي) اإلنتــاج مــن %٤٤٬٥)
اليابان إنتاج تقريبًا ليســاوي انخفاض إنتاجه مع حاليًا
الموارد الواليات المتحدة بأشــواط في تفوقهــا التي
إلى بحاجــة أصبحــت أمريــكا ولذلــك والقــدرات،
مســتورداتها ومشترياتها لتمويل مباشــرة نقدية أموال
االقتصاد ضغــط على الذي األمر وهو االســتهالكية،

المديونية. من وزاد
سيعمق الشكل ارتفاع أسعار النفط بهذا أن خامسًا:
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ســوئها، من ويزيــد األمريكيــة، األزمــة االقتصاديــة
أمريكا، فــي كلفــة اإلنتاج في ارتفــاع إلى وســيؤدي
من التمكن عدم نتيجــة اقتصادي إلى ركود وبالتالــي
وجود منتج ظــل في بأســعار منافســة تصدير اإلنتاج

«الصين». منتج وهو العالم يجتاح ورخيص كبير
األولى النفط، السلعة االستراتيجية عن وبالحديث
غيــر فهــي المتحــدة األمريكيــة، للواليــات بالنســبة
بارتفاع وهو رخيصــًا، يعد لم حاليًا، والنفط مســتقرة
إن نقول أن نســتطيع المعطيات خــالل مســتمر، ومن
حقيقة في خارج النفط أسعار في الهائل االرتفاع هذا
الــدول المنتجة أو أوبــك منظمة ســيطرة عــن األمــر
عبر النفط بأسعار التحكم يتم كان السابق ففي ، للنفط
مع متطلبات لتتناسب إنتاجه كميات أو تخفيض زيادة
ممارسة أمريكا مصلحة دائمًا من كان وعليه الســوق،
مرتفعة إنتاجها معدالت لتبقى المنظمــة على الضغط
لم فاألســعار اليوم أما تكون األســعار رخيصــة، كي
وجود ُيفســر عدم ما المنظمة، وهذا بإرادة ترتبط تعد
وعلى المنظمة، على الصناعية الــدول من قبل هجوم
ســقف برفع قامت «أوبك» فمنظمة من ذلــك الرغــم
منها لتخفيض محاولة في القصوى طاقته إنتاجها إلى
العربية إن المملكة حتى دون جدوى، ولكن األسعار
نظريًا القصوى اإلنتاجية طاقتها تبلغ والتي السعودية،
زيادة عبر تســتطع لم يومّيًا، برميل ١١ مليون حوالــي
األســعار. تخفيض برميل يومّيًا مليونــي إلى إنتاجهــا
تصريحات عــن الزيادة هو مجــرد اإلعالن أن ونــرى
حصول قصور من خوف ال بأنه إليهام السوق نفســية
أن إال األســعار، خفض يجب وبالتالي في العــرض،
وبالتالي مكشــوفة، أصبحــت المنــاورات هــذه مثل
بالنفط الســوق إغراق من الرغم وعلى فإن األســعار
أسباب عديدة إلى يعود وذلك االرتفاع، في استمرت

منها(٦):
إلى حرمان أدى الذي األمر العــراق، أوًال: احتالل
انعكس مما للنفط؛ أساســي منتج من النفطية الســوق
تتم الهجمــات التي إلى إضافة األســعار، على ســلبًا

وتصديرها. نقلها دون يحول مما النفط أنابيب على
النفط ممــرات بــأن الدولية شــعور الســوق ثانيــًا:
اإلرهاب، للحرب علــى نتيجة آمنــة تعد لم ومنابعــه
وال شــمالي إفريقيــا، أو العربــي ســواء فــي الخليــج
في الخام للنفط مصدر أكبــر التي تعتبر نيجيريا ســيما
هذه إن إذ أمريــكا الالتينيــة، في إفريقيــا، أو فنزويــال
خوف هناك وبالتالي توتــر، مناطق أصبحت المناطق

األسواق. إلى ووصولها النفط إمدادت على
للنفــط االســتراتيجي المخــزون ثالثــًا: انخفــاض
الطاقــة وزارة صرحــت إذ المتحــدة؛ الواليــات فــي
األدنى الحد فوق احتياطي النفط أصبح أن األمريكية
الكوارث المخاوف من هــذه وزاد بقليل، المطلــوب
ومنها المتحــدة األمريكيــة، الواليــات التــي ضربت
األمريكي الخليج ســاحل ضرب الذي إيفان إعصــار
النفط الخام خفــض إنتاج إلى وأدى أيلول، شــهر في
منذ له مستوى أقل إلى البنزين واحتياطيات األمريكي

١٩٥٠م. عام
االســتهالك العالمــي،  كميــات ارتفــاع رابعــًا:
خاصة ومشــتقاته النفط على الطلب ازديــاد وبالتالي
إلى الصين، أضف وال ســيما آسيا شــرقي مناطق في
شأنه أن من ما وهو الشــتاء، فصل اقتراب حلول ذلك
النفطية؛ المشتقات على والطلب من االستهالك يزيد
حده األقصى إلى وصــل النفطي اإلنتاج أن في حيــن
خالل من إال مجال لزيادته هناك من وليس مــدة، منذ

النفسية. التصريحات
أدرجت والتي العراقيــة، المقاومة أعمال خامســًا:
في اســتهدافه ســيتم ما الئحة النفطية ضمن األهداف
وذلك لحرمان االحتالل، قوات عدم انســحاب حال
قد التي العراقيــة النفــط مــن مســتخرجات المحتــل
مقارنة المنخفض ســعرها بســبب لنفسه يســتخدمها
أغراض فــي الســتهالكها أو الــدول األخرى، بســعر

به. خاصة
وفي العالمي النفطــي انخفاض المخزون سادســًا:
أو الســتنزافه، نتيجــة إمــا العالم؛ مــن عــدة مناطــق



٣٨

النظرية والفكر

٣٩

باكير حسين علي - والدولية اإلقليمية المتغيرات قراءة استراتيجية في

المفترضــة التوقعــات دون لكونــه
للمخزون بالنســبة األمــر هــو كما

قزوين. في النفطي
بهــذا أســعار النفــط إن ارتفــاع

كما - األمريكية االقتصادية األزمة الشــكل ســيعمق
في اإلنتاج كلفــة في ارتفاع إلــى ذكرنــا -، وســيؤدي
عدم نتيجة ركــود اقتصــادي وبالتالــي إلــى أمريــكا،
ظل بأســعار منافســة في اإلنتاج مــن تصدير التمكــن
منتج العالم وهو يجتــاح ورخيص كبير وجود منتــج
الواليات مــع (بلغ إجمالــي تجارة الصين «الصيــن»
العام هــذا من األولى التســعة في األشــهر المتحــدة
تقريــر حســب أمريكــى دوالر مليــار  ١٢٢٬٢٢٨
موقع ونقله الصينيــة، للجمارك الهيئــة العامة أوردته

على الصينيــة األنبــاء وكالــة
٣٤٬٤ بزيــادة اإلنترنــت،
العام من الفترة نفســها عن %
الصــادرات منهــا الماضــي،
%٣٤٬٤ بزيــادة  أمريكــى دوالر مليــار ٨٨٬٥٠٦
أمريكــى بزيــادة دوالر مليــار ٣٣٬٧٢٢ والــواردات

.(٧)(%٣٤٬٧
المتدهــور وكمعالجة لألزمة الوضع هــذ وفي ظل
قيمة بتخفيض األمريكيــة المتحــدة الواليات قامــت
حتى مــن قيمتــه %٣٥ الــذي فقــد حوالــي الــدوالر
عملية تحريك علــى أن يســاعد ذلك أمل علــى اآلن؛
الداخلي، الركــود االقتصادي من للتخفيف التصدير
المســتثمرين ولدفع االقتصادي، االنتعــاش وتحقيق

أسعار النفط ارتفاع أسباب استمرار
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مــن األمريكــي، وللحــد بالــدوالر االســتثمار إلــى
بشــكل هائل، النفط أســعار الرتفــاع الســلبية اآلثــار
جدًا خطيرة العملــة تخفيض في السياســة هذه أن إال
تؤدي وقد فترات قصيرة، في إال تنفع وحساســة، وال
انهيار وإلــى باالقتصــاد زمــام التحكم انفــالت إلــى
بديلة وجود عملة ظــل في خاصة نهائيًا، العملة قيمــة
موجودًا يكن لــم الذي األمر وهو اليــورو، في تكمن
عندما الســبعينيات في العالمية االقتصادية األزمة إثر
الدوالر دعم إلى األوروبيون بمــن فيهم الجميع هرع
عمالتهم وذلك الرتباط انهياره، األمريكي خوفــًا من
في مؤخرًا تأكــدت النزعة (وهــذه بــه واحتياطياتهــم
المصرفية للمنشورات المركزية اللجنة أجرته إحصاء
علــى ســبعة ، Central Banking Publications
األشــهر أنه خالل فيه تبيــن مركزيًا، مصرفــًا وســتين
ثلثي من أكثر عمد العام ٢٠٠٤م؛ من األربعة األخيرة
في الدوالر نسبة خفض إلى سئلت التي المؤسســات
المركزية المصارف أن المالية)(٨) بمعنــى محفظتهــا
الدوالر عن تتخلــى إن لم نقل تنــّوع بدأت العالميــة
يجرها لألول مفاجئ انهيــار من خوفًا اليورو لصالــح
االقتصادي االنهيار حصل وإن المــرة هذه وفي معه،
المتحدة الصــدف الواليــات تســاعد أن يتوقــع فــال
ظل التقارير في من قبل، خاصة حدث األمريكيــة كما
المركزية البنوك أكثر مــن نصف أن تفيد التي الدوليــة
الدوالر من احتياطياتهــا بالفعل قد حولــت العالميــة

اليورو. إلى
انهيــار  إلــى االقتصــادي التدهــور ســيؤدي فهــل
ازداد إن التأكيــد، ولكــن نســتطيع ال اإلمبراطوريــة؟
يتطلب التي المقاومة إزاء العراق في الغرق األمريكي
المزيد وتحمل األموال من المزيد القضاء عليها ضخ
للقاعدة عمليــة حدثت أي مــا وإذا الخســائر(٩)، من
ســيكون وبال شــك فإنه المتحــدة الواليــات داخــل

واقعًا. المريع السقوط

(عندما األمريكيــة: العســكرية القوة ثالثــا:
النحل): مواجهة في الفيل يفشل

تاريخيًا مســبوقة غير العســكرية األمريكية الموازنة
الموازنات وتفــوق دوالر، مليــار ٤٧٧ بـ تقــدر فهي
ســبع دول تلي الواليــات المتحدة ألقوى العســكرية
أنفقت أمريــكا أن العلــم القــوة؛ مــع فــي األمريكيــة
الدفاع على دوالر مليــار ٦٩٠ حوالــي عــام ٢٠٠٤م
وقوات عســكري آالف موقع ٦ المتحدة وللواليــات
للرئيس خطــاب في جاء لما وطبقــًا دولة، ١٣٥ فــي
بحلول القمر علــى أبحاث» «قاعدة إنشــاء فإنه ينوي
القواعد بنيــة عن تقرير آخــر ويوضح ٢٠٢٠م، عــام
للوزارة الماديــة األصــول الدفــاع أن وزارة أصدرتــه
من في أكثر وبنية مبنى ٦٠٠٬٠٠٠ من من أكثر تتألف
فدان، مليون ٣٠ مســاحة تزيد على على تقوم ٦٠٠٠
مقســمة إلى موقع ٦٧٠٢ إلــى عــدد المواقع ويصــل
،(١١٥) متوسطة ومنشآت ،(١١٥) ضخمة منشــآت
كل أن إال ،(١٠)(٦٤٧٢) صغيــرة مواقــع ومنشــآت/
الردع األمريكية فقدت عامل القوة وهذه األرقام هذه
أنفها اإلرهاب على الحرب غت مرَّ عندما بها الخاص
المزيفة أســقطت صورتها عندما وفضحتها بالتــراب
ونفاقها وعدم أخالقياتهــا أســاليبها وعدم وكشــفت
حماية تســتطع لم القوة بأكملها هذه أن عدالتهــا، كما
الواليات تشــهده امتحان أول في األمريكي الشــعب
حتى لم يتجرأ الواقعــة التي في تاريخها في المتحــدة
الواليات وبدت يفعلها، أن حينه في السوفييتي االتحاد
األعلى القائد الرئيس وفّر مشــلولة وقتها في المتحدة
الكونكريتي جحــره في األمريكية المســلحة للقوات
المســاعد والفريق هو األرض تحت األمتار مئات في
األمريكي لمواجهة مصيره الشــعب ترك حين في لــه،
وفشــلت كل هذه بمفــرده، معلومــًا يكــن لــم الــذي
فــي مواجهة والعنجهية والقوة والبلطجــة الغطرســة
يسيرون ومن وأعوانه بوش يصفهم ممن ١٩ شــخصًا
الحال هو هذا كان فإذا والفئران»، «بالمتخلفين خلفه
مصير سيكون فماذا والفئران؛ المتخلفين مواجهة في
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الفيلة؟! واجهت إذا أمريكا
العســكرية فهذه القوة - وكما ذكرنا - العموم على
رؤوس لوال وجــود لتكون كانــت ما والتكنولوجيــة
فيهــا، ويضــخ  يســتخدم كبيــر وفائــض  األمــوال،
شك ال العسكرية ســيحد من القوة فاالقتصاد الســيئ
المحللين مــن أغفله الكثيــر أمــر وهنــاك ذلــك. في
الواليات التي شــنتها والمراقبيــن بخصوص الحرب
أهــم فأحــد وأفغانســتان، العــراق علــى المتحــدة
ما باإلضافــة إلى الحــروب تلك لخــوض األســباب
إســرائيل؛ هو وحماية الخرائط وتغيير الثــأر عن قيــل
١١ أيلول، هجمات الذي خلفته االقتصادي التداعي
وهي حوالي ٥%، بلغت والتي انتشــرت التي والبطالة
الشركات كبريات من العديد وإشــهار مرتفعة، نســبة
وانهيار الموظفيــن، مــن وطردهــا للعديــد إفالســها
الواليات فــرض علــى ذلك كل شــركات الطيــران،
أن المعلــوم فمــن  للحــروب، خوضهــا المتحــدة
االقتصادية القطاعات في استنفار إلى تحتاج الحرب
أمريكا أملت وقد الثقيلة، الصناعات خاصة الصناعية
وســد االقتصادية الــدورة تحريــك خالل ذلــك مــن
نيويورك على الهجمات تركتها التي االقتصادية الثغرة
كانت المتحدة الواليات حســابات أن إال وواشنطن،

خسرانًا(١١). إال ذلك زادها وما خاطئة

العراقي: والمــأزق المتحدة الواليات رابعــا:
والسندان): المطرقة بين تكون (عندما

جاءت أن أمريكا اعتقــد من فادحًا خطــأ أخطأ لقد
تســتخدم المتحدة باتت فالواليات العــراق، لتحريــر
أجل مــن نفســها والمبــررات والمفــردات الحجــج
كمستودع إال الدول ال تنظر إلى فهي الدول، استباحة
لتصريف أو ســوق األولية للمــواد مخــزن للنفــط أو
مكان أو والصناعية لنفاياتهــا النووية اإلنتاج أو مزبلة
المبدأ ســبق لهــا وفق فقد العاملة، العبيــد واليد لبيــع
ماليين وراءهــا مخلفة فيتنــام «حــررت!!» أن نفســه
«حررت!!» أيضًا وشــامًال، وقــد هائًال ودمارًا القتلى

بأسلحة أفغانستان و«حررت!!» الطريقة، بنفس كوريا
العراق وأمطرت الشــامل، الدمار ذات طن ٧ وقنابــل
وطــوال واإلعمــار الســابقة(١٢)، التحريــر بــأدوات
باالحتالل «تحرر!!» كانت المنصرمة المائــة األعوام
لها يســبق ولم والدمار، والحصار والقصــف والقتل
واألخــالق والعدل العليــا بالمثــل بلــدًا حــررت أن
الثانية تدخل بلدًا منذ الحرب العالمية لم واإلنصاف،
ولديها باقيــة فهي منــه، وخرجت هــذا يومنا وحتــى
يدفعنا شيء وال العالم، في القواعد العســكرية مئات

ذلك. من استثناء سيكون العراق بأن لالعتقاد

اســتخدام وبريطانيا عن أمريــكا تتــوان هــذا ولــم
والبروبجندا والنفاق الشــامل الكذب جميع أســلحة
للدخول النــاس عقول اإلعالمي وغســيل والتزييف
المســؤولين أقوال صّبت جميــع وقــد العــراق، إلــى
العراق بقائهــم في في خانة وتصّرفاتهــم األمريكييــن
أكبر فيها العــراق يكون األقــل، على مقبلــة ســنة ٥٠
بل األوســط الشــرق في ألمريكا اســتراتيجية قاعــدة
ما تضم هناك إرســاؤها المزمع فالســفارة العالم، في
مركز آالف موظف! أهذه سفارة أم ٣ إلى ٢٠٠٠ بين

العراق؟! في وبنتاجون آخر عمليات
خاصة المقاومة العراقية أفســدت لقد العموم على
وجعلت األمريكي، الحلــم هذا الســنّية المناطق فــي
لــم فأمريــكا منــه، التخلــص يصعــب كابوســًا منــه
ضخمت الضاربــة عندما القوة لهذه تحســب حســابًا
الغزو؛ بدء العــراق عند في وقوتهم الشــيعة أعداد من
اعتبار على للغــزو لديها ذلــك أحد المبررات ليكون
تدعي) (كما المظلومــة» «األكثرية لدعــوة تلبية أنهــا
لــدى بعــض وصــل التقديــر لتحريــر العــراق، وقــد

والتكنولوجية العســكرية  القوة
وجود لــوال لتكــون كانــت مــا
كبير األمــوال، وفائــض رؤوس

فيها. ويضخ يستخدم
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أن األمريكييــن والمســؤولين  األمريكيــة الصحــف
العــراق، ويبدو % من حوالــي ٨٠ الشــيعة يشــكلون
حقهم، فما الســّنة فبخســوا هذه كذبتهم أنهم صّدقوا
خططهم، كل عليهم أفســدوا أن إال األخيرين من كان
من كثيرة استباقية لضربات تخطط كانت التي فأمريكا
الشــمالية، وكوريا والســودان وســورية إيران ضمنها
ضربات من سريعة اســتباقية تفكر بهروالت أصبحت
لقمة سيكون العراق أن تعتقد كانت حيث المقاومين،
سيلزمها مقاومة في حال تشكيل حتى وأنه لها ســائغة
أكثر لتكون منظمة أو األقل ســنتان على إلتمــام األمر
قد أمريكا تكــون الوقت هذا وفعالة، وفــي ومســلحة
منشــآتها، نت وحصَّ العــراق، فــي أقدامهــا رســخت
شــكليًا، عراقية منتخبة ســلطة في رجاالتها وعينــت
الدرب، عــن شــاذون وكأنهــم المقاومــون فيصبــح

مقاومين. من كونهم أكثر ومخربون
إلى أمريكا فانتقلــت ينجح لم الســيناريو هذا لكــن
في مأزق اآلن األمريكــي الوضع لكن الخطــة (ب)،
االنســحاب وســندان البقــاء، فإن مطرقــة بيــن كبيــر
فوضى عارمة ستترك المرحلة فهي هذه انســحبت في
األموال فــي تكبدتها فادحة وخســائر متهالكًا وبلــدًا
االحتــالل شــهريًا تكاليــف مليــارات دوالر ٨٬٥)
واألرواح له سابقًا)، مخططًا ما كان ضعف وهو حاليًا
أخفقت قد أن خططها المستقبلية ذلك ويعني والعتاد
عليهم تطلــق من وانتشــار ســيطرة نهائيــًا، وســيعني

«اإلرهابيون» وحلفاؤها أمريكا
يمتــد وســوف العــراق، علــى
الــدول إلــى حتمــًا تأثيرهــم
أي ســينهي ما وهو المجــاورة،
وستخسر موجود، أمريكي نفوذ
المنطقة شــيء فــي كل أمريــكا
األمر هذا تداعيات نذكر أن دون
الداخلي الوضع على حصل إن
دولة مســتقبل وعلى األمريكــي
عليها اســم الواليات يطلق كان

ذلك تضع أمريــكا أن أظن وال األمريكيــة، المتحــدة
الراهــن(١٣)، الوقت األقل فــي علــى كخيــار أمامها
الخســائر وتحمل البقــاء علــى مجبــرة فهــي وعليــه
المسبوقة غير والبشرية الخيالية، والعســكرية المادية
المحتل فــي صفوف العراقية المقاومة التــي أوقعتهــا
ال العراق في المقاومين أن االعتبار بعين أخذنا ما (إذا
يساعد فيتنام السوفيتي االتحاد كان كما أحد يساندهم

الشمالية). كوريا الصين ساعدت كما أو
األمريكي للعراق بدء االحتالل منذ واضحًا بدا لقد
واتخــذت خياراتهــا حســمت الشــيعية الطائفــة أن
أم شــئنا الواقع هو االحتــالل (هذا بمهادنة قراراتهــا
الشيعة وأراد يحصل للعراق، شيئًا لم وكأن أبينا)(١٤)
في المهم والمنعطف التاريخي الظرف هذا اســتغالل
خصوصًا لصالحهم وتجييره والمنطقة العــراق تاريخ
ال يتكرر قد هذا الوضع أن االعتبار بعين أخذنا مــا إذا
ومن االستفادة منه، يجب وعليه المعاصرة، الفترة في
في مهادنة االحتالل المتمثل نبع الموقف الشيعي هنا
شذ وقد صالحهم، النتائج في طالما أن معه والتعاون
واضحًا قد بدا ولكــن الصدر، مقتدى الخط عــن هذا
موقفًا يكن أيضًاً لــم الصدر بعــد أن موقف جــدًا فيما
لمقارعة المحتل دينية مسوغات إلى مستندًا مبدئيًا أو
منها الهدف كان منــاورة االحتالل بقــدر ما وإخــراج
السياســية اللعبة في االمتيــازات من المزيــد إعطــاؤه
الكعكة مــن ممكن أكبــر قــدر على الحصــول وفــي
تحجيمه تم النهاية العراقية، وفــي

معًا. المقاومة والسلطة وخسر
إدارة  ســتحاول مــا وكل  
اآلن هو برؤيتنــا- - بــوش فعلــه
جميع على خســائرها التقليــل من
وشــن اإلمــكان، قــدر الصعــد 
علــى جماعيــة إبــادة هجمــات
تظهــر التــي واألماكــن المقاومــة
األســلحة نــوع  كان مهمــا فيهــا
ومهما ستســتخدمها أمريكا، التي

فعله بوش  إدارة ستحاول ما  كل
من التقليل هو اآلن برؤيتنا-  -
قدر الصعد جميع على خسائرها
إبــادة هجمات  وشــن اإلمــكــان،
واألماكن المقاومة على جماعية
نوع ــان  ك مهما فيها تظهر الــتــي
أمريكا. ستستخدمها التي األسلحة
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لن فهذا إليقاف المقاومة، ليس وذلك النتائج، كانــت
األجواء تهيئة يتم ريثما وتشتيتها إلضعافها يوقفها بل
السلطة(١٥)، في أمريكا أتباع تفزر مسرحية النتخابات
(هذا المحدد الوقت في االنتخابات بإجراء فااللتــزام
مؤخرًا التي حصلــت االنتخابــات كتــب قبل الكالم
التحليل) فــي الحقــًا نقوله مــا صحــة أثبتــت والتــي
طرف وهناك األمريكيــة، لــإلدارة كبيرًا إنجازًا يعتبــر
إلجراء الفوضــوي الوضع اســتغالل على يصر آخــر
مشاركة يؤّمن الوضع فهذا الشــيعة، وهم االنتخابات
في مســاندة، ومرجعية متراصة وبصفوف لهــم كبيرة
االحتالل، مقاومة اآلخر منخرط في الطــرف أن حين
والدمار تنشــر الفوضــى شــعواء لحــرب ويتعــرض
فخوضهم وعليه والخــوف، عدم األمان فيها ويســود
ممكنة، وغير للغاية صعبة مسألة سيكون لالنتخابات
الشيعة فيه يسيطر زائفًا وضعًا ستفرز االنتخابات فهذه
العراق فــي الســلطة جميــع مقاليــد معظــم أو علــى
بأنهم تقــول التي نظريتهم ســيدعم ما وهو الجديــد،
أوقفوا وأنهم في العراق (خاصــة األغلبيــة واألكثرية
الوضع اســتقرار عدم بحجة الحالية اإلحصاء عمليــة

األمني!.
ينافيها  والتــي إذًا؟)، ســيجرون االنتخابــات كيف
الدراســات العديد من أثبتــه الــذي المنطــق والواقع
ومنها والحيادية، الموضوعيــة والمنطقيــة والتقاريــر
يوم تقرير لها في وكالة قدس برس إحصائيات نشرتها
السّنة أن عدد إلى تشــير ٢٠٠٤/١/٢٨م في األربعاء
األكاديمي أشــار وقد العراق، في الشــيعة عدد يفــوق
العلوم علــي، رئيس قســم «الشــيعي» محمــد جــواد
حديث مع المبعوث فــي بغداد، جامعة في السياســية
أن إلى إلى العــراق، بــرس» «قدس لوكالــة الخــاص
الســّنة يمثل حين في و٤٥%، ٤٠ بين يمثلون الشــيعة
فيشكلون المسلمين غير من العراقيون أما ،% ٥٣ نحو

السكان عدد إجمالي من %٢
الدكتور المعروف العراقي األكاديمي ذكر حين في
سابقًا، العراقية جامعة النهرين عميد الرمضاني، مازن

«أول أن إلى الشيعة. وأشار تفوق نسبة السنة أن نســبة
كبيرة أغلبية الشــيعة يمثلون المزاعم بكون مــن أطلق

حنا بطاطو». اليهودي الكاتب العراق هو في
الرابط على هــذه اإلحصاءات الرجوع إلى ويمكن
http://wwwislamonlinenet/Arabic/:التالــي

news/2004-10/28/article12shtml
دراســة أصدر قد الدليمي حامد طه وكان الدكتــور
ذهبــت إليه ما تؤيــد مفصلــة عــن التعــداد الســكاني
دراســة وهي اإلحصائيــات الثالثــة الســابقة، جميــع
موجودة وهــي والقــراءة، تســتحق المراجعة مميــزة
http://wwwislammemocc/:التالي الرابط على

taqrer/one_newsasp?IDnews=56
أمريــكا أنصــار وفــوز االنتخابــات انتهــاء وعنــد
خلفّيــة، مراكــز األمريكيــة إلــى القــوات ســتتراجع
المقاومين، بضــرب الحكوميــة وســتقوم الجيــوش
رســمي «الشــرعية!!» بشــكل الحكومــة وســتطلب
الزمن لفترة مــن فــي العراق األمريكية القــوات بقــاء
بحجة لــه دورّيًا التجديد يتم اتفاق أو معاهــدة ضمن
وإعــادة إعماره، اســتقرار العــراق المســاعدة علــى
مثًال الحكومة فســتضرب ذلك على أحــد وإن احتج
أمريكية، قــوات فيها توجــد التي بالــدول المجــاورة
إمكانية إهمــال عدم مع األســلوب نفســه، والتي تتبع
ألفراد يتصــدى الجيــش حين أهليــة حــرب نشــوب
من عن خليط عبارة هو األول اعتبار أن على المقاومة
األمريكيين مع المتعاونة الشيعية الميليشــيات أعضاء
المتفاهمين الكرديــة البشــمركة أفراد إلــى باإلضافــة
ويعتبر قائم، والثأر عارمة الفوضى فتبقى أيضًاً، معهم
إنشــاء في يكمن لهم األنســب الحل أن األمريكيــون
ولتخليصهم «اإلرهابيين» لمواجهة قوية عراقية قوات

ورطتهم(١٦). من
قد يدفع أمريكا إلى  السيناريو عدم نجاح هذا إال أن
أو أخرى، حربًا بافتعالها وذلــك إلى األمام، الهروب
يتخلص كالهما من كي العنان إلســرائيل إطالق عبر
رؤية ويطرح ذلك يعد انتحــارًا لكــن الكبير، المــأزق
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مــن األحوال حال بأي تجاهلهــا يمكــن ال ســوداوية
كليًا، فشــًال العراق فــي أمريكا فشــلت إذا خصوصــًا
وعندها للتصــرف، أمامهــا الطــرق جميــع وســدت
الظروف هــذه ضمن جديدة حــرب شــن نســتبعد لن
األبيــض واليمين صقــور البيت عقيــدة أن ســيما وال
االســتباقية الحروب على تقوم المتصهين األمريكــي
الحرب صــرح «أن قد كان بــوش كمــا أن والوقائيــة،
ومكان، بزمان محدودة غير حرب هي اإلرهاب على
أظن األمد»، وال وطويلة نوعها من فريدة حرب وهي

ذلك اآلن. غير أننا نشهد

محور ودول الوقائية والحروب أمريكا خامسا:
بطريقة العالم تحكم أن تريد (عندما الشر(١٧):

خاطئة):
في وواشــنطن نيويــورك على الهجمــات شــكلت
وتحــوًال جذريًا أساســيًا منعطفــًا ٢٠٠١م ١١أيلــول
الخارجية السياســة في الخطاب والممارســة لنوعيــة
في أنها المتحــدة الواليات شــعرت فقد األمريكيــة،

القطب الواحد، عالم في يتحداها من وأن هناك خطر،
وأنه واالقتصادية، األمنيــة حرمتها تم اغتصــاب وأنه
إلى ذلك أدى لو حتى المتحدة الواليات يجب حماية
الفوضى؛ من حالة في ودخوله العالمي النظــام انهيار
القومــي اســتراتيجية األمــن ظهــور إلــى أدى ممــا
لحال بوش وخطــاب للواليــات المتحــدة األمريكية

والذي فــي ٢٠٠٢/١/٢٩م، ألقــاه الــذي االتحــاد
 .axis of evil الشر»  «محور أسس لمفهوم

األمريكي  المفهوم «محور الشــر» حســب ويضم
وإيــران، ويتــم توســيع والعــراق، كوريــا، مــن: كًال
يســمى ليضم ما الحاجة حســب دائما المحــور هــذا
باإلضافة اآلن حتى وهي المارقة»، «الدول بمصطلح
والدول سورية والسودان، من: السابقة كل الدول إلى
أن ترفض والتــي األمريكية، لألوامــر ال تمتثــل التــي
ال والتي (األمركة)، الجديد العولمــة نظام في تذوب
تجدر التعليمــات األمريكية، إزاء كاملــة طاعة تبــدي
ضمن قريب وقــت حتى كانت ليبيــا أن إلى اإلشــارة
فتم ووالءهــا، طاعتها أعلنــت أن إلــى القائمــة هــذه
على نجحت وقد نيتها، الختبــار منحهــا فترة تجريبية

األمريكية. المعايير وفق يبدو ما
التي األمريكي هذا والســتراتيجية األمــن القومــي
فــي دور ٢٠٠١م ١١أيلــول هجمــات إثــر صيغــت
الوثيقة هذه نصت فلقد المارقة، الدول مفهوم تلخيص
األســاطيل تمتلك «أن الدول التي :- معناه ما - على
في أمريكا باستطاعتها تهديد يعد الثقيلة لم واألسلحة
الضعيفة الدول باتت الذي الوقت في الراهن، الوقت
وتســعى لهم آمنًا مالذًا وتوفر تؤوي اإلرهابيين والتي
أكبر خطرًا تشــكل الدمار الشــامل؛ أســلحة المتالك
دليل وأفغانســتان خير األمريكي، القومي األمن على
واليمين عقيدة بــوش مع يتفق مــا وهذا ذلك»، علــى
انهيار االتحاد فبعد المتصهين، األمريكي المســيحي
كعادته المتوحــش، اليبيرالي النظــام كان الســوفييتي
ليستنفر آخر عدو إلى بحاجة المختلة، تركيبته وبسبب
التي الركود حالة من وليتخلص مواجهته، في قدراتــه
خصوصًا الخطر، الضعفاء مصــدر فبات به، عصفت
الشامل، الدمار أســلحة على الحصول تمكنوا من إذا
والجماعات المارقــة» «الــدول هم الضعفــاء هــؤالء
األمريكي القومي األمن استراتيجية اإلرهابية حســب
بـ عهــد ريجان في الشــر» «إمبراطورية غيــرت التــي
«االحتواء عهد بوش ومصطلحات في الشــر» «محور

كان السوفييتي االتحاد انهيار بعد 
كعادته المتوحش، اليبيرالي  النظام
بحاجة المختلة، تركيبته وبسبب
في قدراته  ليستنفر آخر عدو إلى 
حالة مــن وليتخلص مواجهته،
فبات ــه، ب عصفت  الــتــي  ــركــود  ال

الخطر مصدر الضعفاء
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االستباقية». أو «الوقائية بالحرب المزدوج»
بالعديــد  قامــت قــد الواليــات المتحــدة أن ومــع
مفهــوم «الحــرب أن إال االســتباقية، الحــروب مــن
«الحروب مفهوم من وأمنًا حماية أكثر يعتبر الوقائيــة»
مصطلح بأنهما البعض يعتقد كما وليس االســتباقية»،
أحد يقــوم عندما االســتباقية تقــع فالحــرب واحــد،
الثانــي وضربه، تحــركات الطرف باســتباق الطرفين
وتحضيــرات أو حتى بــوادر وجــود يعنــي وهــذا ما
اآلخر أو لضــرب أو كليهما الطرفيــن أحــد عنــد نيــة
على الحــرب الوقائية مفهــوم يقــوم بينما مصالحــه،
لديه يكن لم إن حتى «آخر» يســمى ما اســتهداف كل
يدرك كليًا تدميره يتم وبعد أن األول، للتحرك ضد نية
التحرك «اآلخر» قد نــوى كان إن المهاجــم الطــرف
تدميره تم فقــد نوى كان فإن ينوي، يكــن لم أم ضــده
يكن تهديده، وإن لم اآلن يســتطيع بعد ولن وتحطيمه
وســيتم محتمل، خطر من التخلص فقد تــم نوى قــد

لتأمين الحماية. آخر هدف إلى اآلن االنتقال
موقف الواليات عن اإلطار ســنتحدث هذا وضمن
وســورية الشــمالية وكوريا إيران من كل من المتحدة
كل مع للتعامل والسيناريوهات المختلفة والسودان،

منهم.

(دبلوماسية وإيران: المتحدة الواليات سادسا:
الخلفية)(١٧): األبواب

من الحال بطبيعة اإليراني النووي الملف ســيكون
أن من الرغم العراق، وعلى بوش بعد إدارة أولويــات
الملف بجريرة تريد ابتزاز إيــران المتحــدة الواليــات
أن مصالــح أمريكا ننســى يجب أال أنــه إال النــووي؛
من العديد فــي إيران وأهواء مصالــح مع توافقت قــد
مرورا ١١/أيلــول، أحداث منــذ والمســائل القضايا
يومنا وحتــى العــراق أفغانســتان واجتيــاح باحتــالل
وتصريحات مواقــف إيــران في ذلــك وتجلى هــذا،
جميعها طرحها ال يسعنا والتي فيها المســؤولين كبار
الذي تصريح أبطحي لكم ســننقل ولكن كثرتها، على

بالموضوع المتعلق خاتمــي وتصريح أولها، لــم يكن
أبطحي علي محمد قال فقد آخرها، يكون لن والــذي
للشــؤون منصبه) من (اســتقال اإليراني الرئيس نائب
المتأمركون، عليه يحســده بفخر والبرلمانية القانونية
وتحديات الخليــج مؤتمــر أعمــال ختام فــي وذلــك
للدراســات مركــز اإلمارات ينظمه الــذي المســتقبل
مساء ظبي أبو ســنويًا بإمارة االســتراتيجية والبحوث
الكثير «قدمت بالده إن قال ٢٠٠٤/١/١٥م الثالثــاء
أفغانســتان ضد فــي حربيهم لألمريكيين العــون مــن
لما اإليراني التعــاون «لــوال أنه ومؤكــدًا والعــراق»،
بهذه الســهولة»! واســتغرب وبغداد كابــول ســقطت
إيران بالشــيطان (التي تدعوها أن أمريكا مــن أبطحي

الخدمات اإليرانية! لم تثمن األكبر)
تشــخيص إليــه رئيس مجلس أشــار ما أيضًاً وهــو
علي أكبر اإليراني الســابق؛ النظام الرئيــس مصلحــة
ونقلته طهران بجامعة خطبته في رافســنجاني هاشمي
حيث قال: ٢٠٠٢/٢/٩م، األوســط الشرق صحيفة
وســاهمت في اإليرانيــة قاتلت طالبان، القــوات «إن
طالبان قواتهم في قتــال تســاعد لم لــو دحرهــا، وإنه
مضيفًا: األفغانــي»، المســتنقع في األمريكيون لغرق
الجيش اإليراني أنه لوال أن تعلم أمريــكا على «يجب
فيما طالبان»، ُتسقط أن أمريكا اســتطاعت ما الشعبي
٢٠٠٤/١١/١٨م «أن فــي خاتمــي الرئيــس أعلــن
من الخروج على واشــنطن لمســاعدة مســتعدة بالده
أّول كانت العلــم أن إيــران مع العراقــي»؛ المســتنقع
العراقي الحكــم مجلس شــرعية علــى وافقت دولــة
وأّول رأي الشــعب العراقي، أخذ قبــل حتى وباركتــه
المؤقتة، وقدمت عبر العراقية الحكومــة باركت دولة
التســهيالت من الكثير الخلفية األبــواب دبلوماســية

األمريكي». لـ«الشيطان والخدمات
النووي الملــف عن نتحــدث عندما العمــوم علــى
أن إليــران أطمــاع إقليمية ننســى يجب أال اإليرانــي
جزر تحتل زالت ما وأنها المنطقة(١٨)، فــي وتاريخية
العربية، الصغــرى وطنب الكبرى وطنب موســى أبو
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في (كيهان وصــف جريــدة حســب «االســتراتيجية»
مكانة لها إن قالت: والتي نفســها، ٢٠٠٤/٦/١٤م)
واحدة وسياسية، تعد واقتصادية اســتراتيجية جغرافية
ولهذا العالم، مستوى على اســتراتيجية منطقة من ١٤
إيران خاصة، واحتــالل عالميــة بأهمية تحظــى فهي
اإلســرائيلي عــن االحتالل يختلــف ال لهــذه الجــزر
ووجــود األمريكــي للعــراق واالحتــالل لفلســطين
إيران إعطاء يعنــي ال االحتالل محاربة أولويات فــي

الجزر(١٩). هذه في للبقاء الشرعية
واضحًا أصبح وعلى العموم فبعد ســقوط العــراق
الصعيد علــى المنطقة فــي اســتراتيجي فــراغ وجود
قــوات االحتالل أن واالقتصــادي، وبمــا العســكري
تســعى إيران فإن ســترحل عاجًال أو آجال؛ األمريكية
ووجود للمنطقــة، شــرطيًا لتعــود الفراغ هــذا لمــلء
ويعززه المركــز هذا ســيؤكد بحوزتها نــووي ســالح
أي في أمريــكا مــع التفــاوض من شــروط ويحســن
العرب ســُيدخل مــا وهو المواضيــع، موضــوع مــن
بعد ثانية عســكرية فجــوة اســتراتيجية حصــل في إن
وال األولى، الفجــوة صنعــت قد إســرائيل كانــت أن
المنطقة من الخروج أمريكا أرادت إن عندها نســتبعد
التسويات مقابل بعض عليها شــرطيًا إيران أن تنصب
نووي برنامج وجود يكون (كأن واالستراتيجية الهامة

نووية). إسرائيل قوة لبقاء مخفف ذريعة إيراني
إيران حصول أمريــكا تدرك أبعــاد أن الواضح مــن
وتهددها تارة لهذا فهي تبتزهــا على الســالح النووي
العراقية أحبطت خطط المقاومــة ولكن تارة أخــرى،
لكل مــن إيران خططهــا التهديديــة وشــلت أمريــكا
أصبحت تدافع المقاومــة فهذه والســودان، وســورية
شــغلت غير مباشــر؛ ألنها بشــكل الــدول هــذه عــن
أن تضطــره معها فادحة خســائر به وتوقــع االحتــالل
إيران تســعى فيما القادمة، مخططاته في التفكير يعيــد

والمماطلة. والمراوغة الوقت كسب إلى
الرؤوس باتجاه من العديــد اإليراني تقوده فالنظــام
وهناك خاتمــي، الجمهورية رئيــس فهناك متصــارع،

وهناك رافســنجاني، النظام رئيس مصلحة تشــخيص
األعلى خامنئي، المرشــد وهناك البرلمــان اإليراني،
لها عالقة التي والخبــراء التقنيين لجنــة أخيرًا وهناك
من مــع محتــارة فأوروبــا النــووي، وعليــه بالملــف
فما الموضوع، الحاســمة فــي الكلمة ولمن تتفاوض
إلى والتوصل خاتمــي جنــاح مــع التفــاوض يتــم أن
يعلــق الموضوع، أو البرلمــان يعتــرض حتى اتفــاق
حتى والخبراء التقنييــن لجنة مع االتفــاق يتم ومــا أن
أن ويبدو المرشــد األعلــى، أو يعترض رافســنجاني
الملف علــى بيــن الفرقاء والتضارب هــذا التصــارع
بالملف يتعلق فقط فيما إيران، ولكن مصلحة في هــو
يعطي إيــران القدرة شــأنه أن من ذلــك ألن النــووي؛
ُيســّمى بـ ما خــالل من الوقــت الكافي كســب علــى
اســتكملت قد هي تكون فــي حيــن «المفاوضــات»،
القنبلــة النووية بعد إلنتاج الخطــوات الالزمة جميــع
إيران اآلن، ملعــب في فالكرة اليورانيــوم، تخصيــب
تخســر كل أن وإما األوروبية إمــا أن تقبل بالعــروض
أوراق بعض تملك تزال أن إيــران ال مع العلم شــيء،
العراق في الوضــع تخريب إمكانية خــالل من اللعبة
تعول وهي أمريــكا، ضد الشــيعية الورقة أو تحريــك
ذلك ولكن أيضًاً، إيران في األوروبيــة المصالح على
الجهات جميع من إيران على الشــرور أبواب سيفتح

واألطراف.
للجميــع أنهــا اإليحــاء إيــران حاولــت هــذا وقــد
وأنها تســعى النووية، القنبلــة امتــالك تســعى إلــى ال
المســتخدمة النووية والطاقة المعرفــة المتــالك فقط
وقد الكهربائيــة، كالطاقــة الســلمية المجــاالت فــي
عجيبة غريبة وجهة نظرها هذه بفتــوى دعــم حاولت
خامنئي علــي اإليرانيــة العــام للجمهوريــة للمرشــد
محرم (الســالح النووي) الســالح هذا أن اعتبر الذي
للقوات الدفاعيــة البرامــج إطــار يدخــل ضمــن وال
يعد خافيًا لــم التمويه هذا أن إال اإليرانيــة، المســلحة
التعامل مع فــي اإليراني وهذا األســلوب أحد، علــى
عواقب إلى يفضــي قد والحساســة الخطيرة القضايــا
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يمكن لعاقل ال إنه حيث بأسرها، على المنطقة كارثية
من الطاقــة النووية المتالك تســعى إيران أن يقتنــع أن
كبيرًا مخزونًا تمتلك فهي الكهرباء، في توظيفها أجل
ناحية مــن بكثير أوفــر وهو والغــاز، النفط مــن جــدًا
النووية، الطاقــة مع الكهرباء مقارنــة فــي اســتخدامه
النووي اســتخدام الحجة تكون أن المســتغرب فمن
فتوى الخامنئي إلى بالنســبة أما الكهربائية! في الطاقة
تحريم األجدر أليس محرمًا، النووي السالح فإذا كان
والتي فتكًا األكثــر والجرثومية البيولوجيــة األســلحة
أن أم النووية!! القنبلة تحريــم من بدًال تمتلكها إيران

الوقت؟! لكسب أخرى أخرى مناورة مجرد هذه
أســلوب المماطلة المتحدة الواليات هذا وتــدرك
سوى ذلك تملك شــيئًا لمواجهة ال اإليراني، ولكنها
وتحديد مهــل زمنية إيــران، الضغــط علــى محاولــة
النية، حســن إظهار أجل من أخيرة لها كفرصة محددة
وســيكون األمن، مجلس ســيطير إلــى فالملــف وإال
وخصوصًا ومساعديه، بوش ســرور دواعي من ذلك
كل الضغوطات مــن تحرر قد األمريكــي الرئيــس أن
باالنتخابــات وضمانــه فــوزه المتراكمــة عليــه بعــد
األمر وهو والنــواب، الشــيوخ مجلس فــي لألغلبيــة
التصعيد أراد حال يسهل طريقه في أن شــأنه من الذي

اإليراني(٢٠). الجانب مع
وإخفاق الدوليــة األحــداث لمجريــات فالمتابــع
من المرجوة أهدافهــا تحقيق في المتحــدة الواليــات
في مأزقها إلــى باإلضافــة اإلرهــاب، علــى الحــرب
جيد وضــع في وأفغانســتان يــرى أن إيــران العــراق
على امتصاص هذه الضغوط نسبيًا، مما يجعلها قادرة
لكن خارجية، حلــول أّية رفض عــدم التمادي في مع
بعد المنطقة في حصل الذي االســتراتيجي االنقالب
يد ألمريكا تكون قد (الذي لبنان في الحريري اغتيــال
الســوري النفوذ من الحد إلى أدى اغتياله)؛ في عملية
خســارة يعني وهذا حزب الله، تقوقع وإلى اإلقليمي،
ما يزيد وهــو المنطقة، فــي لهــا مهمــة ألوراق إيــران
خالل ومن القــول، نســتطيع أننا إال عليهــا، الضغــط

البرنامج إن األقل، على اآلن حتى المتاحة المعطيات
لم أنه بمعنى الالعودة؛ مرحلة دخل اإليراني النــووي
اإليراني النووي البرنامــج إيقاف أحد يعد باســتطاعة

طرق(٢١): باستثناء ثالث
المباشر، العسكري بواســطة الحل األولى: الطريقة

منها: عديدة ألسباب نستبعده ما وهو
أفغانســتان وعدم علــى األمريكيــة الحــرب ١- أن
أمريكا، قبــل من ســلفًا المعــدة المخططــات نجــاح
من نتيجــة ضربات العراقــي فــي المســتنقع وغرقهــا
النظام وأتبــاع باإلرهابيين، وأمريــكا إيــران تســميهم
أمريكا وقــدرات خطط أحبط (المقاومين)؛ الســابق

السودان أو أو سورية إيران سواء كان بلد، أي لضرب
األحوال. أسوأ في القصير المدى على غيرها، أو

األمريكــي االســتخباري اإلخفــاق أن -٢
دمار أســلحة بامتالك العراق اّتهام إزاء واإلنجليــزي
خانــة ضيقة فــي أمريــكا وحلفاءهــا وضــع شــامل؛
عليه؛ تحســد ال وضع وفي معها، المنــاورة يمكن ال
في جديد من األجهــزة بهذه الزج تســتطيع لن بحيث
عنه لديها تتوافــر ال (إيــران) آخر موضــوع عســكري

معلومات مؤكدة ودقيقة.
هذه مثل والصين على روســيا من كل ٣- اعتراض
لالســتثمارات إيران؛ نظرًا توجه إلى قد التي الضربــة
تدره وما لهذين البلدين تعود والنفطية التي العسكرية

الحاجة إليها. أمّس هائلة هما في أرباح عليهما من

أسلوب المتحدة الواليات  وتدرك 
تملك ال ولكنها اإليراني، المماطلة
محاولة سوى ذلك لمواجهة شيئًا
مهل وتحديد إيــران، على الضغط
من أخيرة لها كفرصة محددة زمنية

النية. حسن إظهار أجل
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إلى ال يميل أنه يبــدو الذي ٤- الموقــف األوروبي
إلى اإليراني النووي الملف إحالة في األمريكية الكفة
الحل إخفاق حال في العســكري والرد األمن مجلس
نظرًا مؤخرًا األوروبي االموقــف النهائي (اختلف هذ
وإقرارهم الخاطئــة، لحســاباتهم االوروبيين إلعــادة
األمريكي، وتقاســم الغطاء إلــى العودة أن الضمنــي
روســيا جانب إلى الوقوف من أجدى معه المصالــح
هدد الصدد هــذا وفي األمريكيــة، الهيمنــة ومقاومــة
فإن إيــران األمر؛ تحســم لم حال أنه في األوروبيــون
ضمنها من خياراتها بكامل تحتفظ المتحدة الواليات

القوة). أو استعمال األمن مجلس إلى الملف إحالة
وبشــكل النوويــة للمواقــع اإليرانــي ٥- التوزيــع
ما وهــو اإليرانــي، العمــق داخــل وشاســع متباعــد
القصف بواسطة استهدافها جميعًا خاصة دون يحول

بالطائرات.
األماكــن مــن النوويــة المواقــع بعــض قــرب -٦
من كبير عدد إيقــاع إلى يؤدي مما في إيران؛ المدنيــة
هذه على هجوم أي شــن تم القتلى المدنيين في حال
حملة استنكار إلى يؤدي أن شأنه من ما المواقع، وهو

عالمية.
بمكيالين، الكيل سياســية لتطبيقها أمريكا لــوم -٧
وواضــح بشــكل صريــح تمتلــك الشــمالية فكوريــا
أمن على خطــرًا أن تشــكل من شــأنها نووية قــدرات
باإلضافة غيرها، إيران أو تشكله كثيرًا مما أكثر أمريكا
واستثنائها من النووية إسرائيل بترســانتها تمسك إلى
من الشــامل أســلحة الدمار لنــزع الدوليــة الضغــوط

المنطقة.
المؤثرة الدوليــة الجهات جميــع اتفاق الثانيــة: الطريقــة
األوروبي االتحــاد ودول المتحدة تتضمن الواليــات التــي
مجلس إلى اإليرانــي النووي الملــف إحالة على وروســيا
ومن ضمنها على إيــران صارمــة عقوبات األمــن، وفــرض
لتضارب مستبعد أيضًاً الخيار هذا أن العســكري، إال الحل
الوقت توافر بانتظار مؤقتــًا؛ األطراف جميع بيــن المصالح

المشتركة. والمصلحة

وواقعية  منطقية األكثــر وهي الثالثة: الطريقة تبقــى
إيران علــى الدورة حصــول بمنع وتقضــي وعمليــة،
مرحلة أو عمليــة من خــالل إيقاف الكاملــة النوويــة
طوعيًا بذلك إيــران قامت اليورانيوم ســواء تخصيب
عبر قسريًا أو والدبلوماسية، السياسية الطرق خالل من
استثناء هناك ولكن العســكري، األمن والحل مجلس
الخيار هــذا في العســكري يتعلق بالعمل واحــد فيما
والواضح، مرتبط بموقف إيران النهائي وهو الثالــث،
يطرحها التي علــى رفضها للحلول أصرت إيران فإذا
وغير قاطع بشكل توضح ولم األوروبيون، الوســطاء
المتالك ســعيها وراء الحقيقي الهــدف للتأويل قابــل
إلى بنفســها أمريكا تضطر قد فعندهــا النووية؛ القــوة
دقيقة جراحية عملية بواســطة ضربة عســكرية توجيه
كأبو عام بشكل اإليرانية النووية للمنشــآت ليس جدًا
وتحصر اليورانيوم، تخصيب لمنشــآت وإنما شــهر،
ثالث، ويمكن قصفها بواســطة صواريخ أو بموقعين
في الدخول دون ذلــك شــابه أو مــا للقــارات عابــرة
العلم أن مــع أخرى، أو التــورط في جبهــات حــرب
فيما ألمريكا كبيرة مشــاكل يســبب أن شــأنه من ذلك
الحين؛ ذلك قواتها موجودة في العراق حتى بقيت إذا
ضد أمريكا، للحرب إيرانية ساحة إذ ســتصبح العراق
دول في الشيعية الورقة استخدام إلى إيران تضطر وقد

المنطقة. في األمريكية المصالح ضد الخليج
الســيناريوهات عــدد من وجود مــن الرغم وعلــى
إيران، لضــرب أمريكيــة عــن خطــط التــي تتحــدث
الصحفــي عنهــا كتــب التــي الســيناريوهات ومنهــا
بصحة ال نعتقــد إال أننا «ســيمون هيــرش»، الشــهير
اختبــار لمعرفة (بالونات) األرجــح على وهــي ذلك
تدخــل في اســتعداداتها، أو ومــدى إيــران فعــل ردة
في التنازالت من المزيد لتقديم عليها الضغوط سياق
إن أرادت أمريكا ونعتقــد أن هذا الملفــات، من عدد
الشــارع إلى لعبة إيران فســتلجأ فــي الوضع زعزعــة
على تعمل توليد ثــورة أمــل على لتحريكــه اإليرانــي
مثل: الدول من عدد حصل فــي كما اإلطاحــة بالنظام
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أقل السيناريو قيرغيزســتان، أوكرانيا، وهذا جورجيا،
أن خصوصًا ضمانــًا، وأكثر كلفــة وأقل عليها ضــررًا
جدًا صعبًا خيارًا ســيكون إيران مع القوة إلى اللجــوء
من مستفيدان الطرفين فإن الحين ذلك وإلى ومدمرًا،
حروب أمريكا تخوض بعضهم أن ذكــر األحداث بل

بالمجان. إيران

الشمالية: وكوريا المتحدة الواليات ســابعا:
عسكري)(٢١): بعمل التهديد ينفع ال (عندما

برنامــج امتــالك فــإن لكوريــا الشــمالية؛ بالنســبة
من جزء هو معزوًال وإنما حدثًا يكن نووي نشــيط لم
األول شقين: على تقوم بعناية مدروســة اســتراتيجية
هــو التصعيد والثاني النــووي. االبتــزاز سياســة هــو

المدروس.
اســتخدمت أن الماضي في يانج لبيونج ســبق وقد
النتزاع بنجــاح األزمات واســتغلت هذا األســلوب،
فإن وبالتالي مختلفة، واقتصادية سياســية دولية منافع
عمًال تكن اإلطار لم هذا في الشــمالية قرارات كوريا
اعتبره كما أو تهورًا ديكتاتوريًا مسؤول وغير ارتجاليًا
سياســة مدروســة بل الغربيين، المحللين من العديــد
والخارجية، الداخليــة العوامل مــن العديد حكمتهــا
الدولية، السياسية والمستجدات الظروف من والكثير
كوريــا أوصــل قــد النــووي البرنامــج أن وال شــك
فعلى وعليه نوويــة، عدة قنابــل إنتــاج إلى الشــمالية
بطرق كوريا الشــمالية مع المتحدة التعامل الواليات
إيران مع التــي تتعامل بها تلك عن تختلف وأســاليب
أن خصوصًا مــع ليبيا والعــراق؛ التــي تعاملت بها أو
اعتماد الواليات حال وفي الشمالية، باستطاعة كوريا
أضرارًا تلحق أن ضدهــا، العســكري للخيار المتحدة

األمريكية. بالقوات وفادحة كبيرة
على القــادرة الشــمالية كوريا صواريــخ وتســتطيع هــذا
إلى ســواحل أن تصل نظريًا على األقل نووية رؤوس حمل
بعين أخذه ما يجــب وهو الغربيــة(٢٢) المتحــدة الواليــات
الشمالية. على كوريا عسكري هجوم شن أي عند االعتبار

الخيــار احتمــاالت المراقبيــن مــن العديــد طــرح
العراق على الحرب انتهاء إن قال بعضهم العسكري،
أخرى، دولة الســتهداف أمريكا أمام البــاب تفتح قد
تكون أن الممكــن من أنه الشــمالية كوريا واعتبــرت
بعد خاصة األمريكية؛ الحروب الئحة على هي التالية
الدفاع وزارة قامت ســرية وثيقة(٢٣) أمريكية تسريب

٢٠٠٥/٠٢/٠٤م، فــي بتســريبها الجنوبية الكوريــة
معــدة بعناية أمريكيــة عســكرية خطــة عــن تكشــف
ما حالة في األحــداث تطورات مع الفوري للتعاطــي
الكورية الجزيرة شــبه على طاحنة اندلعــت حرب إذا
وثيقة فــي لما جاء يانج، ووفقــًا وبيونــج ســوول بين
النقاب ُكشــف التي الجنوبية الكوريــة الدفــاع وزارة
حوالي نشــر تعتــزم المتحــدة الواليــات عنهــا؛ فــإن
ألفــي مقاتلة إلى إضافــة أمريكي جنــدي ألــف ٦٩٠
مع الحــرب نشــبت حربيــة إذا ســفينة و١٦٠ حربيــة
ستتضمن التعزيزات الطارئة أن الشــمالية، كما كوريا
المضادة المقاتلــة، والوحدات الوحدات من العديــد
إلى تهدف تســليح وأنظمة جوية، للطائرات وقــوات
التي الشــامل الدمار العدو وأســلحة مدفعيــة ضــرب
%٧٠ الهائلة العســكرية وســتمثل التعزيزات يملكها،
و٥٠% األمريكيــة، البحريــة مشــاة قوة إجمالــي مــن
البحرية، قواتها الجوية، و٤٠% مــن قواتها مــن حجم
الخيار بهــذا باألخذ أمريكا تقــوم أن نســتبعد ولكننــا

أهمها(٢٤): القريب؛ لعدة أسباب المدى على
يصورها كما ضعيفة ليست الشمالية كوريا أن أوًال:
وهي والتقنية، العســكرية الناحية من خاصة اإلعــالم

الوضع  زعزعة أرادت إن أمريكا  إن
الشارع لعبة إلى فستلجأ إيران في
توليد أمل على لتحريكه اإليراني
بالنظام اإلطاحة على تعمل ثــورة

الدول. من عدد في حصل كما
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الواليات مواجهة علــى القادرة الدول القليلة إحــدى
خسائر وإلحاق عســكريًا المتحدة
أرادت إن كارثيــة بهــا بــل فادحــة
وعلى أعدائي»، «عليَّ قاعــدة على
السياســية اإلرادة تمتلك كما أنهــا
من العديد تفتقده ما وهو للمواجهة
عسكرية قدرات تمتلك التي الدول
الشمالية كوريا أن العلم مع تقليدية
وأســلوبها فســتفعل، هــددت إن
إيــران الذي أســلوب عن يختلــف

يعود ثم يتعاون أو أن يتراجع يلبث ثم ال يهدد ويتوعد
المساومة. أو االبتزاز بغرض جديد، وذلك من

حال القــوة في تمتلــك الشــمالية كوريــا أن ثانيــًا:
ينتشــرون أمريكي جندي ألف ٣٧ لضرب مهاجمتها
ســهولة، بكل اليابانية أو الجنوبية الكورية في القواعد
بصواريخ أمريكية مدن عدة استهداف على قادرة وهي
ما وهذا نووية، رؤوس حمل على قادرة المدى بعيدة
الشــمالية، كوريا مع التعامل في حذرة أمريكا يجعــل
أو ليبيا أو مع إيران به الذي تتعامل وليس باألســلوب
إال ال تهاجم فأمريكا الســودان، أو ســورية العراق أو
من الشــمالية وكوريا المأزوم، أو المتهالك الضعيف

كذلك. ليست العسكرية الناحية
عسكريًا، تابعة دولة الشــمالية ليست كوريا أن ثالثًا:
عسكرية وصفقات إمدادات على تعتمد ال أنها بمعنى
عنها اإلمــدادات هذه بقطع تقــوم قد أخرى دول مــع
معرفة قدراتها أو ابتزازهــا طلب أمريــكا أو بنــاء على
اتخــاذ فــي االســتقاللية يمنحهــا وهــذا العســكرية،
لن كوريا الشــمالية خطة أن كمــا عســكري، قرار أي
حتى إذا مع العراق عليه الحال كما كان تكــون دفاعية
تستهدف استباقية لضربات الشــمالية كوريا تعرضت
اســتخدام على هجوميًا قادرة فهي النوويــة، منشــآتها
وهي عنهــا، والجرثوميــة بدًال الكيماويــة األســلحة
فالضربات لذلــك األولى؛ عن خطرًا تقل ال أســلحة

المعايير. هذه ضمن فاشلة االستباقية

لمعلومات المتحــدة امتالك الواليات عــدم رابعًا:
كوريــا قــدرات  عــن دقيقــة
المياديين جميــع في الشــمالية
لطائرات أمريــكا امتالك برغــم
ومتطــورة حديثــة  تجســس 
على الشــمالية كوريــا تراقــب
امتالكها ورغــم الســاعة، مدار
التجسســية الصناعية لألقمــار
أن إال قمــرًا؛ ٧٠ تقــارب التــي
يصعب مــن األنظمة النوع هذا
المنظومــة أثبتــت عليــه، وقــد والتجســس اختراقــه
وبدت العــراق، في فشــلها األمريكيــة االســتخبارية
قدراتها لترويــج هوليوود أفــالم على تعتمــد وكأنهــا
ليســت األمر حقيقة في ولكنها وأســاليبها وتقنياتهــا
تكــذب بشــكل متعمد فيما لم إن أمريــكا إذ بشــيء؛
نقص إن بل العراقية، الشــامل أســلحة الدمار يخص
العراقي النظام اختراق على القدرة وعدم المعلومات
وهو يمكن حدوثه ما أســوأ تتصور جعلها اســتخباريًا
هذه أن خاصة ألســلحة دمار شــامل؛ العراق امتــالك
من اآلخر لديهــا «فوبيا» وبريطانيا أمريكا مثل الــدول
ترتكبها التي والبلطجــة والمجازر لالعتــداءات نظرًا
يقوم أن تتوقــع دائمــًا فهي اآلخر؛ لذلــك هــذا بحــق

باألسوأ تجاهها.
الشــمالية بكوريا المحيطة الجوار دول أن خامســًا:
الجنوبية وكوريــا واليابــان كالصين منهــا القريبــة أو
المتحدة الواليــات إقناع ســتحاول كروســيا وغيرها
تنوي القيام كانــت العســكري إذا الحل عن بالعدول
األطراف متعــددة لمحادثــات واشــنطن دفع (إن بــه
األطراف على النتائــج تبعات إلقــاء إلى فقط يهــدف
التملص في حركــة أمريكا حرية ويعطــي المشــاركة،
المســتقبلية تصرفاتهــا ويبــرر النهائيــة، النتائــج مــن
أنهــا اعتبــار المحادثــات؛ علــى فشــلت حــال فــي
بالطرق النزاع لحــل فرصة الدولي أعطت المجتمــع
ليس الحل العســكري ترفض فهذه الدول الســلمية)،

الوضع  زعزعة أرادت إن أمريكا  أن
الشارع لعبة إلى فستلجأ إيران في
توليد أمل على لتحريكه اإليراني
بالنظام اإلطاحة على تعمل ثــورة

الدول. من عدد في حصل كما
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المنطقة علــى خوفًا بل الشــمالية، كوريا علــى خوفــًا
وقعت المســتقبل ككل، فــإن وعلى أنفســهم وعلــى
العراق مع األمر كان كما محدودة فلن تكون الحــرب
هذه المحيطة، وســتؤدي الــدول ستشــمل جميع بل
هائلة اقتصادية إلى خســائر تقديــر أقل على الحــرب
العالم مصاف إلــى بها تدفع قد لهذه الــدول وفادحــة
والمحيطة العربية كالدول ليست الدول فهذه الثالث،
الحرب خــوض ســهولة بكل والتي قبلت بالعــراق،
شبر واحد دخول أمريكا لما اســتطاعت قبلوها ولوال
دفعت العربيــة قد الدول إن بــل العراق، أراضي مــن
بكوريا المحيطة فالدول لذلك أيضًاً، الحرب تكاليف

الشمالية تفضل الحل السياسي.
المتحدة الواليــات طريقــة أن نــرى لذلــك فنحــن
نقطتين على ســترتكز الشــمالية كوريا مع التعامل في
حقوق هي والثانية االقتصاد. األولى هي أساســيتين:
يقال) (كمــا لقلــب الطاولــة محاولــة فــي اإلنســان.
إلى في كوريا الشــمالية ودفعه الداخلــي النظام علــى
التابع اإلنســان ســجل حقوق بما أن ولكن االنهيــار،
أفغانســتان والعراق فــي خاصة المتحــدة للواليــات
وغيرها والفلوجة وتلعفر غريب جوانتانامو وأبو وفي
فلن وإجرامية؛ ديكتاتورية دولة أي ســجل ال يقل عن
دروسًا الشــمالية مجال إلعطاء كوريا من هناك يكون

حصلت. إن مهزلة وستكون األخالق، في
العامل علــى المتحدة الواليــات ســتعتمد لذلــك
نهائيًا الشــمالية كوريا عــزل وســتحاول االقتصادي،
واإلمدادات المســاعدات طرق كل وقطع العالم عن
فيها بما أخرى دولة وأي الشمالية كوريا بين والتعاون
جهود بذل أمريكا علــى ســيكون والتي الجوار، دول
كوريا مســاعدة عن بالتخلــي إلقناعها مضنيــة معهــا
طاولة إلــى ودفعها معهــا التعاون حتــى أو الشــمالية
خوف ال لذلك الصعوبــة، تكمن وهنا المفاوضــات،
هجمات عســكرية أمريكية، الشــمالية من كوريا على
كثير مع االنتظــار المتحدة على الواليــات وســيكون
انتظار حين إلــى المجاورة الضغــوط على الدول من

أوراقه جميع وتسليم الشمالي، الكوري النظام انهيار
تكــون مقابل أن الممكــن المرة مــن وهــذه طواعيــة

كبيرة. اقتصادية مساعدات

غير (لقمة وســوريا: المتحدة الواليات ثامنا:
سائغة):

من كبيرة لضغوط تتعرض ســورية اآلن أن شــك ال
االقتصادية األصعــدة جميع على المتحدة الواليــات
موقف أن أيضًاً شك وال وحتى العسكرية، والسياسية
األخيرة اآلونــة في كثيرًا ضعــف قد الســوري النظام
بعد خصوصًا وانكمشــت أوراقه العراق، احتالل بعد
من أيار / مايو في لبنان جنوب من إسرائيل انســحاب
القرار ضغط تحت مؤخــرًا وانســحابه ٢٠٠٠م، العام
المشــتركة فإطــار اللعبــة وفرنســا. وأمريــكا ١٥٥٩
جهة من وإسرائيل جهة من وإيران ســورية بين إقليميًا
قد بدأ التحرك ضمنه؛ الله والمســموح لحزب أخرى
الحزب وفعاليته، دور من همش مما شيئًا فشيئًا يضيق
الله حزب ورقة اســتخدام باســتطاعة سورية يعد ولم
تحول بعد أن سابقًا، خاصة كما كان نطاق واسع على
إلى منه واإلعالم» أكثــر إلــى منهج «الدعايــة األخير

والمؤثر. الفعال العمل

على ســورية االعتمــاد بإمــكان يعــد لــم أنــه كمــا
تبين أن بعد سيما وال (إيران) االســتراتيجي الحليف
مع المشــتركة واألهداف المصالح العديد من لهــا أن
تحل المصالح عندمــا فإيران األمريكي»، «الشــيطان
أيضًا إذا عن ســورية وســتتخلى المبادئ، تغيب عنها
حصل عند ومــا المواجهة، في ســتغرق وجــدت أنها

على االعتماد سورية بإمكان يعد لم
وال (إيران) االستراتيجي الحليف
من العديد لها أن تبين أن بعد سيما
مع المشتركة واألهداف المصالح

األمريكي». «الشيطان
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التي المقاتالت اإلسرائيلية قبل من ســورية استهداف
فقط؛ عدة كيلومترات دمشــق عن تبعد مواقع قصفت
االستراتيجي حليف سورية إن ذلك؛ إذ على دليل خير
من التنصل إلــى به أشــبه بتصريح كان عندها اكتفــى
علي األميرال اإليرانــي الدفاع وزير قال الدعم، فقــد
قادرة وهي إيران إلى تحتاج ال سورية «إن شامخاني:
بشــكل يعني وهو بمفردها»، نفســها عن الدفاع على
سورية وعلى من الموضوع، يده ســحب مباشــر غير

مصيرها. مواجهة
وجهها  دعــوة عقب مؤخــرًا نفســه وحــدث األمر
لنائــب العطــري» «ناجــي الســوري الــوزراء رئيــس
جبهة لتكوين عــارف» رضا «محمد الرئيــس اإليراني
لطهــران، فيما زيــارة خــالل البلدين تضــم موحــدة
أنه ألمانيا مــن اإليراني خــرازي الخارجيــة وزيــر رد
تعاون مجرد األمــر وإن ســورية، مع لجبهة وجود ال

المعتادة!! العالقات ضمن

عبر الســوري أن نالحــظ أن النظام ونســتطيع هــذا
أدخل قــد األســد ببشــار المتمثلــة الجديــدة قيادتــه
والخارجي، الداخلي الصعيــد على التغييرات بعــض
ويســتجيب اآلن، ما تبين حتى حســب مرن وهو نظام
نســبيًا، بطيء الحركة أنــه إال والضغوط للمتغيــرات
المواضيع بعض فهناك فاعليته، من الكثير يفقده وهذا
إغــالق ومــن بينهــا ألمريــكا، بهــا اســتجاب التــي
المتســللين لمنع دخول الحدود مــع العراق ومراقبــة

العراقي ألفراد النظــام الســماح وعدم (المقاوميــن)،
جنوب في اللــه حزب وضبــط لديه، الســابق بالبقــاء
للمنظمات السياسية المكاتب وإغالق ولجمه، لبنان
أكبر أن المطلــوب هــو إال فــي ســورية، الفلســطينية
عن يكون بإمكان ســورية التنازل لــن ذلك، لكن مــن
الدفاع حينها وباستطاعتها لها، استراتيجية احتياجات
زالت ما أرضًا لها بأن بالتذرع حاجاتها أو موقفها عن

(الجوالن). محتلة
األربع خالل الســنوات األمريكية اإلدارة دأبت لقد
بالســماح مرة الضغط على ســورية، إبقاء على الفائتة
بقانون والوعيد بالتهديــد وتــارة بالتطاول إلســرائيل
باســتصدار ومرة الكونجــرس، في محاســبة ســورية
منها ويطلب ســورية، يدين المتحــدة األمم فــي قرار
أن ويبدو باالسم، يسمها لم وإن لبنان االنسحاب من
مع تعاونت التي فرنسا بينها ومن الكبرى الدول اتفاق
الضغوط زاد من ١٥٥٩ القرار اســتصدار على أمريكا
حادثًا انقسامًا هناك أن نالحظ فيما هذا ســورية، على
وكالة بين سورية طريقة التعامل مع حول واشنطن في
جماعة CIA وبين األمريكية المركزية االستخبارات
حتى الســاعة ُيحكمــون الذيــن الجــدد المحافظيــن
الخارجية وزارة بوش الثانية، وبين إدارة على قبضتهم

أيضًاً.
يكون ال ربما أنه فترى االســتخبارات األمريكية أما
فيه لم تســتقر والذي الراهن، في الوقت الصالــح من
الواليات تقطــع أن العراق، بصــورة آمنة فــي األمور
االســتخبارات مجــال فــي الشــراكة صلــة المتحــدة
النظام الســوري أن خاصــة الســوري؛ الجانــب مــع
فتح كل قد ســبتمبر من عشــر الحادي أحداث عقــب
التعاون مــن قدر أكبر االســتخبارية، وأبــدى ملفاتــه
التي الزيارة المتحــدة، والجميع يذكــر الواليات مــع
تينت» الوقت «جورج ذلــك الوكالة في مدير بهــا قام
تلك ساعدت وقد األسد. الرئيس ولقاءه دمشــق إلى
من واعتقال عدد اإلرهاب، على الحرب في الشــراكة
لضرب خطط وتعطيل وكشــف القاعدة، تنظيم رموز

حول  واشنطن في حادث انقسام  هناك
وكالة بين سورية مع  التعامل طريقة
األمريكية المركزية االستخبارات
الجدد المحافظين جماعة وبين CIA

قبضتهم الساعة حتى ُيحكمون الذين
وزارة وبين الثانية، بوش إدارة على

أيضًا. الخارجية
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في األمريكية أو البحرية كنــدا في األمريكية الســفارة
من أشــاد بهذا المســتوى قــد تينــت البحريــن، وكان
شــهدت العام هذا من األشــهر األولى وفي التعاون.
على طفيفًا ولــو تقدمًا الســورية األمريكية العالقــات
في األمن جهــة األمريكي - الســوري الملف صعيــد
ألحد هذا العمل بتســليم دمشــق تكلل وقد العــراق،

األمريكية. إلى القوات صدام حسين الرئيس إخوة
المحافظين جماعة فــإن اآلخر؛ الجانب على لكــن
جديدة هديــة الماضية األيــام تلقــوا والذيــن الجــدد
الصقور خالل تعييــن صقــر مــن بوش الرئيــس مــن
ألمريكا مندوبًا بولتــون» «جون لهم الحديديــة واليد
إليه تذهــب خالف مــا يــرون المتحــدة، األمــم فــي
استخدام ضرورة يرون وهم األمريكية، االستخبارات
وأعدوا األمر، لزم إذا احتاللها وحتى سورية القوة مع
الخارجية وزارة أمــا المجــال(٢٥)، هــذا في الخطــط
اتباع ضــرورة النمــوذج وذاك، وترى هــذا بيــن فهي
تقديم يتم وأن ســورية، مع «العصا والجزرة» سياســة

أمريكا. مع للتعاون لزم األمر لها إذا حوافز
مرفــوع إلــى الكونجرس في تقرير ذكــر فيما هــذا
األوضــاع «ســورية بعنــوان ٢٠٠٥م ثانــي كانــون
األمريكية المتحدة الواليات مع والعالقات السياسية
مواضيــع الخالف مع على العــراق» أن بعــد الحرب
«اإلرهابية»، الحــركات اســتمرار دعــم هي: دمشــق
سعي في العراق، الوضع استقرار المساعدة على عدم
أســلحة وامتالكها العســكرية قدراتها لتطوير ســورية
في السالم عملية بالتعاون مع روسيا، الشــامل الدمار

لبنان. في السوري الوجود الشرق األوسط،
من عددًا الكونجرس على النهاية في التقرير واقترح

وهي: سورية، مع فيها التعامل يمكنه التي الخيارات
وعدم سورية على األمريكية العقوبات تشــديد -١
الذي ســورية محاســبة قانون تطبيق علــى اقتصارهــا
يفرض ٢٠٠٣/١٢/١٢م والذي فــي وقعه الرئيــس
والمواد ســورية إلــى األســلحة تصدير علــى حظــرًا
أخــرى عقوبــات و٦ المــزدوج، االســتخدام ذات

حظر بالفعل وقد اختــار منهــا، اثنتين الرئيس يختــار
الدواء ســورية باســتثناء إلــى األمريكيــة الصــادرات
أو المــرور من الســورية الطائــرات والغــذاء، ومنــع
هــذه العقوبات يقول أمريــكا، (التقريــر فــي الهبوط

مؤثرة). وليست نافعة وغير ضعيفة
سورية. في تمويل مجموعات اإلصالح -٢

أو عليها للضغط األوروبي االتحــاد مع العمل -٣
أوروبا عالقات أن أســاس الضرورة؛ على عند عزلها

وكبيرة. مهمة بسورية
في لالنخــراط لهــا مــن الحوافز عــدد تقديــم -٤
واســتئناف من الملفات، في عدد األمريكية السياســة

األوسط. عملية السالم في الشرق
تنفيذ إمكانيــة المحللين مــن عــدد طرح وقد هــذا
غرار واحتاللها علــى ســورية علــى أمريكي هجــوم
الفرنســية األمريكيــة الحملــة بعــد خاصــة العــراق،
أداة األمــن مجلــس واســتخدام عليهــا، المحمومــة
المعطيــات خــالل مــن أننــا إال  عليهــا، للضغــط
اجتياح أو الســوري النظام تغييــر أن نــرى والتحليــل
الحال بطبيعة ســنعرض ولكننا جدًا، مســتبعد سورية
في األمريكية المتحدة المستقبلية للواليات الخيارات

وهي: سورية، مع التعامل
فيهــا واجتياحها النظام وإزالة ســورية ضرب أوًال:

واألفغاني: العراقي النموذج في كما
إلى مســتبعد وهو صعب جدًا، الخيار هذا أن نعتقد
الموضوعية العوامل من لعدد وذلك وبعيد، كبير حــد

منها: واالستراتيجية،
والتصاقهــا الجغرافــي مــع ســورية موقــع أن -١
ضعف عامل قــوة وليس عامل هو فلســطين المحتلة
عبر عملية السوري إطاحة النظام وأن هذه الحالة، في
الموجود من أكبر فراغًا يخلق أن شــأنه من عســكرية
جماعات المالئم الجتذاب الوضع وهو العراق، فــي
إسرائيل، على وباًال ذلك وســيكون إسالمية، مقاومة
الذي المحكم لكســر الطــوق منفذًا هؤالء ســيجد إذ
منهم، إســرائيل بحدودها العربيــة الدول فيــه تحمي
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واألفغانية بالعراقية متصلة السورية الساحة وستصبح
إلى ســيؤدي مما الحقــة، مرحلــة والفلســطينية فــي
لبنان ومصر فــي أن الوضع ونشــك المنطقة، إشــعال
ال ما وهذا المتوقع، الهيجــان أمام ســيصمد واألردن

وال إسرائيل. أمريكا ال تريده
وجود بديل تفترض السوري بالنظام االطاحة أن -٢
غير السورية إال أن البديل في الحالة األمريكيين، لدى
من المحاوالت األمريكية على الرغم اآلن إلى متوفر
بعض من يسمون «المرتزقة العرب في أمريكا» لصنع
الديمقراطي اإلصــالح حزب مثل معارض في إطــار
الغادري، والذي فريد يرأسه الذي أمريكا السوري في

العراقي. الجلبي أسلوب يتبع
بالنظام اإلطاحة من أن يؤدي خوف األمريكيين -٣
في المسلمين لإلخوان الســلطة انتقال إلى الســوري
واألقــدر كما تقول األقوى أنهم اعتبــار على ســورية
فاألفضل استمرار ولذلك نفســها، التقارير األمريكية
هؤالء يأتي - على أن قولها - على حد علماني نظــام
تهديدًا فيهــم ألنها تــرى الحكــم؛ إلــى اإلســالميون

لمصالحها. خطيرًا
يوجــد تيار فــي داخل ال -٤
للتحــركات داعــم ســورية
يوجــد فــال األمريكيــة،
االحتــالل يدعــم  «سيســتاني»
يؤيد «الجلبي» يوجــد دينيًا وال
فالمســألة سياســيًا االحتــالل
شــيء ال ومعقدة، كما أنه صعبة
األمريكي الجيش انهيار يضمن
إنــه إذ الوضــع؛ هــذا فــي كليــًا

فكيف العــراق في أقلية يســميهم من علــى قادر غيــر
ال األمريكي في العراق فالمأزق سوريا، في باألكثرية
أخرى اجتياح حــرب لخوض مؤهلــة يجعــل أمريكا
العراق فاحتالل وانتشــار، اســتنزاف من تعنيه بكل ما
لعدة األمريكية العسكرية اآللة من وسورية إيران أنقذ

على األقل. أعوام مقبلة

تثير لعاب نفطيــة تمتلــك مــوارد ال ســورية أن -٥
خوض دور في لها كان األمريكية (والتــي الشــركات
اســتراتيجي يخدم موقــع وال العــراق، الحــرب ضد
العالم على الســيطرة في المتحدة الواليــات أهــداف

العراق. في األمر كما
حد؛ أقصــى إلى الســوري النظــام إضعــاف ثانيــًا:

يذكر: جهد دون منه المطلوبة الشروط كافة إلمالء
بالنســبة معقــول وخيــار ممكــن احتمــال وهــذا
يحمل ولكنه المتاحة، والظروف األمريكية للقدرات
االنتحار إلى الســوري النظام قد تدفع عديدة مخاطــر
قد وبالتالي قصــوى، بأولوية مســتهدف شــعر أنــه لو
لبنان جبهة واحدة علــى الملفــات دفعة يفجــر جميع
إســرائيل، مع ويرفض الســالم والعــراق، وفلســطين
ولن ألمريــكا، بالنســبة فعًال األمــور عندها ســتتعقد

حيال ذلك. شيء فعل يكون باستطاعتها
تكون: قد السوري النظام إضعاف أدوات ولكن

وتوسيع وتشــديدها تفعيل العقوبات األمريكية -١
العام أول نــواب الكونجــرس بعض (طرح إطارهــا،
تبحثه والذي ســورية»، لـ«تحرير ٣٢ الرقــم القانــون
فــي الدوليــة العالقــات لجنــة
إلى القــرار ويدعــو الكابيتــول،
المســؤولين أمــوال تجميــد
الواليــات داخــل الســوريين
مع العالقات وقطــع المتحــدة،
«في المصرف الوطني الســوري
ســورية دعم وقــف عــدم حــال
يستعجل كما إرهابية»، لشبكات
فــي الــواردة  العقوبــات إنــزال

المحاسبة). قانون
منبوذة، واعتبارها ودوليًا، إقليميًا ســورية ٢- عزل
الدول علــى واالعتماد أوروبــا مــع بالتعاون وذلــك
المنطقة في نشــطًا أمريكيًا محورًا التي تشــكل العربية
سورية على الضغط واألردن، من أجل مصر ســيما ال

منها. يطلب ما بتنفيذ وإقناعها

داعم سورية داخل في تيار يوجد ال
يوجد فال األمريكية،  للتحركات
دينيًا االحــتــالل يدعم «سيستاني» 
االحتالل يؤيد «الجلبي» يوجد وال

ومعقدة. صعبة فالمسألة سياسيًا
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أال (شــرط ســورية معارضــة جماعــات دعــم -٣
الوطنيين؛ المعارضين أو اإلخوان المســلمين تشمل
بعد)، فيمــا األمريكية األهــداف يخدمــوا لــن ألنهم
ســورية داخل مدنية إيجــاد مؤسســات علــى العمــل
يتم اكتشافها، ال حتى ذلك أحد أن يعلم دون ودعمها

دورها. شعبيًا وينتهي القوى تسقط هذه وبالتالي
المنظمات الئحــة البعــث علــى حــزب إدراج -٤
في األســاس، علــى هــذا اإلرهابيــة والتعامــل معــه
أن وتخويفهــا من الســورية القيــادة البتــزاز محاولــة
به لــم تقم إذا المتحدة الواليــات به تقــوم قد التغييــر
الموضوع؛ هذا حول والمساومة معها بنفسها ســورية

أخرى مقابل تسوية البعث قبول حزب بمعنى
على اســتفزاز وتشــجيعها إســرائيل اســتعمال -٥
من وقت الســوري الجوي المجــال دمشــق باختراق
المقاومة لفصائــل تابعــة وقصــف أهداف آخر، إلــى
كبيرًا سيســبب حرجًا ما وهو ســورية في الفلســطينية
وضع أنها في خصوصًا شــعبها، أمام السورية للقيادة
على حريصة عربيــة آخر قيــادة وهي سياســيًا، حــرج
اإلســرائيلية دون أن الغطرســة أمام وجهها حفــظ ماء

عليها. العسكري الرد وسائل تمتلك
األمريكية مــن جديد المطالــب الئحــة تأتي هنــا و
من الضعف: شديدة حالة في بتنفيذها لمطالبة سورية
تعلق ســواء العراق، شــؤون في تدخلها وقــف -١
أي باحتضان تعلــق أو معينــة، أطــراف بدعــم األمــر
توابعه أو األمريكي الوجود مقاومة من أشكال شــكل
وال دورها اإلقليمي، من للحد في محاولة وذلك فيه،
العراقي (االستراتيجية الشأن تقرير مستقبل في ســيما
جميع نفوذ تحجيــم تهــدف إلى األمريكيــة الجديدة
تجاوزها وعدم الداخلي إطارها في وحصرها الــدول
إلعادة رســم أمامها الطريق ذلك يســهل كي لحدوده
الحســابات في تعقيــدات أيــة دون المنطقــة خريطــة
النفوذ اســتبعاد في ذلــك ورأينا للــدول، المتشــابكة
الخليــج فــي  والســعودي الســودان فــي المصــري
ولعل الباقي لبنان، في والســوري الجوار في والتركي

بين حالية لمصالــح وذلك في العــراق، اإليراني هــو
الطرفين).

الفلســطينية، الســاحة في قضايا تدخلها وقــف -٢
من أو المعارضــة للفصائل دعمهــا خــالل من ســواء
فــي ســيما وال التســوية، لعمليــة معارضتهــا خــالل
خطة تســوق األمريكية فيه اإلدارة كانت الذي الظرف
اإلســرائيليين بين الوضع لتهدئــة الطريق»، «خريطــة

المحتلة. في األراضي والفلسطينيين،
حد لنشــاط ووضــع بإيــران، عالقاتهــا تقييــد -٣
لبنان، في ترتيباتها أمــام المجال إلفســاح حزب الله،
وانتشار منه، القوات الســورية انســحاب تشــمل التي
التوتير وضمان عــدم الجنوب، فــي اللبناني الجيــش

اإلسرائيلية. ـ اللبنانية الجبهة على
اإلقليميــة الترتيبــات فــي لالنخــراط دفعهــا -٤
ممانعتها عــدم لضمــان علــى األقــل أو المســتقبلية،

أوسطية. الشرق األمريكية للترتيبات
العســكرية قوتها تعزيز محاوالتهــا مــن الحــد -٥
ألســلحة االدعــاء بامتالكها عبر جيشــها، وتحديــث
بعيدة وصواريخ وكيماويــة) (بيولوجيــة شــامل دمار

المدى.
المجال فــي للديمقراطيــة ٦- إتاحــة مجــال أكبــر
االقتصادي، وتقليص المجال في ولليبرالية السياسي
التغييرات بعض وإدخال المجتمع، على الدولة هيمنة
واالقتصادي، في والتعليمــي السياســي النظــام على

سورية.
مراجعة إلى ويحتاج دقيق الخيار هــذا العموم على
الســورية القيادة تصلــب إلى قد يــؤدي ألنــه دائمــة،
تم إذا كبيــرًا؛ خصوصًا والتفافًا شــعبيًا دفعًا وإعطائها

الموضوع. في إسرائيل إقحام
«العصــا وسياســية الحوافــز نظــام اتبــاع ثالثــًا:

والجزرة»:
اإلدارة ســتتبعه ومــا ســيحصل أنــه نــرى ما وهــو
واستمرت جيدة، الثنائية العالقات إذا كانت األمريكية
العديد في أمريكا إفادة تجاه الفعال نشاطها في سورية
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أي في قّصرت لــو وعقابها والملفات، المســائل مــن
القيادة أن يبدو لكن أمريكي، اقتناع دون المطالب من
معه التكيف تحاول وهي الواقع، لهذا مدركة السورية

عليه. والتغلب

(الهدف والسودان: المتحدة تاسعا: الواليات
األرجح): على القادم

مليون كيلومترًا ٢٬٥ حوالي الســودان مساحة تبلغ
الجزائر) مســاحة، يليها إفريقية دولة أكبر (أي مربعــًا
وما يقرب مصر، مســاحة نحو ضعفي مســاحته وتبلغ
سكان السودان عدد ويبلغ الغربية، مساحة أوروبا من
نســمة، مليون حوالي٣٠٬٣ ٩٧ عام إحصاء حســب
عــدد الســكان من المســلمين -حســب و٨٣% مــن
و٣% الوثنييــن، مــن و١٤% ،-٩٢ عــام إحصــاء
٧٥٢ قبيلة حوالــي الســودان ويوجــد فــي نصــارى،
ومن العــرب ٤٠%، أكبرها قوميات عــدة على تتوزع

الزنوج ٣٠%(٢٦). ثم
بحكومة  السيطرة عليه تصعب الســودان الذي هذا
الذي األمر وهــو اســتخدام القوة، دون قوية مركزيــة
عليه تتكالب الديكتاتوريــة، الجميــع بحجة ســينتقده
وإســرائيل وبريطانيا وأستراليا أمريكا من األمم جميع
السودان، في وتدخل إال أحد يبق ولم وألمانيا وفرنسا،
نوم عميق ســبات القضية نيام في أصحــاب والعــرب
عندها فيصحــون المصيبة تقــع حتــى الكهف، أهــل
السودان» اجتياح في إلى مســاعدتنا «هلمو نداء على
على الغيورين أحــد أراد ولو العراق، مــع حصل كما
عنه الدفــاع والســودان والعــرب مســتقبل اإلســالم
«لن وجهه فــي صارخين فســيهب اآلخــرون حينها؛
سابقًا كما قالوا السودانيين» من ســودانيين أكثر نكون
و«لن الفلســطينيين» أكثر من فلســطينيين نكــون «لن
تســقط وعندما العراقيين»، مــن أكثر عراقييــن نكون
المســاعدة يكون وتطلب األخرى تلو الواحدة الدول
الشــؤون في التدخل نريد اإلخوة العرب: «ال جواب

أخرى»! عربية لدولة الداخلية

ســهلة فريســة يعد الحالي شــكله في الســودان إن
التالي الهدف وسيكون األمريكية، المتحدة للواليات
الواليات مــا أرادت إذا األغلــب علــى العــراق بعــد
اســتكماًال الدول على إحــدى هجوم شــن المتحــدة
المســتنقع من للهرب لسلســلة حروبهــا الوقائيــة، أو
التصعيــد مراقــب مالحظــة ألي ويمكــن العراقــي،
المتحــدة والمشــاريع فــي األمــم تجاهــه الحاصــل
اقتصاديــة عقوبــات لفــرض والفرنســية األمريكيــة
الستخدام الترويج الســودان، وقد بدأ على وسياســية
األمين بذلك نادى كما األطلسي شمالي حلف قوات

وجيزة. منذ فترة العام لألمم المتحدة
ليكون السودان ترجيح إلى دفعتنا التي األسباب أما

فهي: المقبل؛ الهدف
الــدول إال تهاجــم ال المتحــدة الواليــات أن أوًال:
حالــة وفــي  المأزومــة، أو والمتهالكــة الضعيفــة
ومحاصرته الكفاية فيــه بما إضعافه فقد تم الســودان
مع مــأزوم فــي وضــع ســابقًا، حنــى صــار وقصفــه
واالجتماعية اإلنســانية المشــكالت الداخليــة تفاقم

والسياسية.
عوامل بسبب القوية المركزية الســلطة انعدام ثانيًا:
التعدد ومنها الجغرافيا، ومنها المساحة، منها عديدة؛
التدخالت الرئيس ســببها المتشــابك، ولكن والتنوع
المتواصلــة، والضغوطــات والتهديــدات الخارجيــة
بســط ســابقة ســودانية ألي حكومة تتــح لــم والتــي
التي تلك وال ســيما الســودان؛ كامل على ســيطرتها

اإلسالمية. الشريعة تحكيم تريد
عن منشــقة معارضة داخليــة جبهــة وجــود ثالثــًا:
ومنها طائفــي، طابــع ذات جبهــات الســودان؛ منهــا
جارنج جون مع االتفاق بعد (أصبحت حبهــات قبلية
للممارســات كنتيجــة بدايــة ظهــرت معارضــات)،
التــي الســابقة اإلنجليزيــة االســتعمارية التراكميــة
مكونات باقي الســودان وعزلته عــن حصرت جنوب
بعد فيما ونمت تشــكلت والتي الســوداني، الشــعب
عقدية ألهــداف وكنســي أمريكي وإســرائيلي بدعــم
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المعارضة هذه تجهيز بحيث تم كبيرة؛ وجيوسياســية
سياســي ودعم ومعدات وأســلحة بجيش ومطارات
إلى أقــرب الوضع مــا يجعــل ودينــي، وهــو ومالــي
واألحــزاب أفغانســتان حالــة فــي الشــمال تحالــف
خاصة العراق، حالة في والكردية المســلحة الشــيعية
غرار علــى الســودان شــرق والدة جبهة إعــالن بعــد

السابقة. جارنج حركة
المفهوم للسودان بحسب «اإلرهابي» رابعًا: السجل
ذرائع الواليــات المتحدة أرادت مــا األمريكــي، وإذا
وأسلحة برامج نووية للســودان أن تدعي فلن وحجج
أسامة إليوائه الماضي ستستدعي ولكنها شامل، دمار
أكبر بأنه وســتقول المراحل، من مرحلة في الدن ابــن
الســودان أن من الرغم على العالمي لإلرهاب داعــم
األمريكية، اإلرهاب الئحــة مؤخرًا عن أزيل قــد كان
فقد ذلــك، على تعتمد لــن أنها األرجــح علــى لكــن
الشــامل، وأســلحة الدمار اإلرهاب العالم ذريعة ملَّ
وحقوق جماعية مجازر هي: الذريعة ســتكون لذلك
الجماعية واإلبادة المســاواة وعدم المهدرة اإلنســان

السودان. واجتياح للتدخل اإلنسانية الذرائع هي
للســودان المجــاورة الــدول  اســتعداد خامســًا:
أو أمريكية كانــت ســواء األجنبية الســتقبال القــوات
كما السودان، فرنسية الجتياح أسترالية أو أو بريطانية
ستعارض، التي مصر العراق باســتثناء مع الوضع كان
ســاهمت في قد مصر أن ننســى أال علينا لكــن يجب
هو ما إلى إلى وصول الســودان مــن المراحل مرحلة
للســلطة ناصبت مصر فقــد ضعف، مــن اليوم عليــه
الوضع اإلســالمي تأثير مــن خوفًا العــداء الســودانية
في اإلسالمية والجبهة اإلســالميين على السودان في
إقليميًا السودانية الســلطة إضعاف إلى أدى مما مصر،
والتمردات جميــع الضغوطات أمام منفردة ووقوفهــا

والتدخالت الخارجية.
السنوات في مهمة نفطية ثروات اكتشــاف سادســًا:
وفــي عــام بشــكل فــي الســودان األخيــرة الخمــس
الشركات معظم العلم أن خاص، مع بشــكل الجنوب

وبالتالي وماليزية، وهندية صينية هي هناك المســيطرة
على الشــركات هــذه من ســيطرة خافــت أمريــكا إذا
إلى تلجأ فقــد المســتقبلية واالســتثمارات الثــروات
أيضًاً ذلك إلــى المنطقــة، وقد تلجأ هذه في التدخــل
هدفها فســيصبح لديها، كبير اقتصادي تداع حصل إذا
لحرمان البترول وتصدير أماكن إنتــاج جميع احتالل
هذه يســتغلوا ال وحتى اإلمــدادات، من األوروبييــن
ولكي يبقوا المتحدة، الواليــات على ويتفوقوا الفترة

لها. مرهونين

خطط كلــه، وجــود هذا مــن وهــو األهــم ســابعًا:
قواعــد علــى قائمــة وكنســية وإســرائيلية  أمريكيــة
ســابقًا ذكرنا كما - وجيوسياســية عقدية ومرتكــزات
ليســت وهذه الســودان، وتقســيم لتفتيــت وذلــك -
أصبح فاألمر بعضهــم، يروج كما مؤامــرات (فوبيــا)
يتم اآلن فاللعــب للمؤامــرات، وجــود وال مكشــوفًا
واحتــالل بيكــو - ســايكس منــذ المكشــوف علــى
إلى احتالل وصــوًال مرورًا بتيمور الشــرقية فلســطين
ورغبة اإلسالم على كبير وحقد ضغينة فهناك العراق،
لالنتشــار بها، يســعى التي المناطق من بإقصائه كبيرة
قوية إســالمية حكومة ســيطرت لــو أنه يــرون حيث
على التأثير من شــأنه ذلك سيكون فإن الســودان؛ في
البحيرات ومنطقة النيل ومنابع القرن األفريقــي كامل
القارة فــي االســتراتيجية المناطق أهم مــن تعد التــي

اإلفريقية.
يكن لم اإلفريقية القارة في اإلسالم زحف وقف إن
عام يقول شو) كون (أرشيد فالقس الجديدة، بالفكرة
في القبائل الســوداء هذه تغيير يتــم لــم ١٩٠٩م: "إن

يعد الحالي شكله في السودان إن
المتحدة للواليات سهلة فريسة
التالي الهدف وسيكون األمريكية،

. األغلب على العراق بعد
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محمديين؛ سيصيرون القادمة فإنهم القليلة الســنوات
التبشير» اســتراتيجية ألغراض منطقة المنطقة هذه إْذ
المؤتمر اإلرســالي في به التوصية تمت تمامًا ما وهو
يتطلب مــا عــام ١٩١٠م: "إن أول بأدنبــرة العالمــي
المسيح؛ لمصلحة ستكســب إفريقيا كانت إذا العمل
لمنع إفريقيا قلــب في قويــة تنصيرية بقــوة أن نقــذف

اإلسالم"(٢٧). تقّدم
السودان: في وإسرائيل أمريكا أهداف  فمن

جزء اإلسالمية، وهو الدول تفتيت إلى الســعي -١
وإضعافها والصهاينة، أمريكا اســتراتيجية من أساسي
اإلسالمية الدول تجزئة دويالت أو إلى بتقســيمها إما
وتيمور لبنان، طائفية مثلما الحال فــي كانتونات إلــى
الحال هو وكما العراق، وفي إندونســيا، في الشــرقية
جنوبه بنــزع وحدته ســلخ يــراد الذي الســودان فــي
الوسط، في شــرقه بحيث ينهار غربه وإهمال وســلخ
بانقســام مــؤذن فــإن ذلــك الســودان انقســمت وإذا
والتــي تحمل بينهــا مصــر ومــن المجــاورة، الــدول
بهذا لها اســتراتيجيًا هدفًا الغربية المخططــات بعض

االتجاه.
الصهيونيــة فاألحــالم علــى الميــاه، الســيطرة -٢
وذلك من قائمة، زالت النيل مــا الوصول لمياه حــول
والسودان، مصر على المائي الضغط ممارســة خالل
للكيان مياه النيل لنقل العربي على الرفض وااللتفاف
التعاون الصهاينــة بتكثيف يقوم ولذلــك الصهيوني،
يمكن مشــتركة مشــروعات النيل في حوض دول مع
وإذا الميــاه، من والســودان مصر حصتــي تقلــص أن
اســتراتيجيًا صهيونيًا هدفًا الميــاه على كان الســيطرة
مشتركًا يمثل هدفًا األساسية؛ فإنه الحاجات أجل من
جدًا كبيرة ضغط ورقة اســتخدامه أجل من مع أمريكا
المصرية من السياسة تخشــاه ما أكبر وهو مصر، على

مصر. في المؤثرة وعواقبها السودانية األزمة
الكبيرة الضغوطــات أن المالحظ مــن النفــط، -٣
فيه ظهر الذي الوقت في جاءت للسودان والتهديدات
الحديث مع تصاعد وخاصة في السودان، بقوة النفط

الســودان في عــن االســتثمارات النفطيــة الضخمــة
األســواق في تتصاعد وبدأت حقيقة، أصبحــت التي

بقوة). ١٩٩٩م عام بدأ العالمية،(التصدير
كمــا - واإلســالمي العربــي المــد حصــار -٤
اإلســالمي للعالم الجنوبية البوابة وإغالق شــرحنا-
التنصيري تنشــيط الــدور وإعادة بالســودان المتمثلة
وغير الغربية اإلغاثيــة المنظمات تلعبه الــذي الغربي
تمتد المعالم واضحة بخريطة يتمتع والذي اإلغاثيــة،

إفريقيا. جنوب حتى السودان جنوب من
تحول فــي واإلســالمي العربــي األمــل إنهــاء -٥

العالم العربي. غذاء سلة السودان إلى
كان ما يشــبه الحالي وضعه في فالســودان لذلك و
أي فإن ولذلك المراحل، من مرحلة فــي العراق عليه
قوات أو أمريكية قوات اسم تحت ســواء عليه هجوم
غيره األطلسي أو شــمال حلف قوات أو ســالم حفظ

حقيقية. كارثة سيكون
حيًا ناديت لو أسمعت لقد

                         ولكن ال حياة لمن تنادي

مجموعة «تقرير لـ التنفيذي الملخص أخيرٱ:
:(٢٨)«٢٠٠٥ الرئاسية لعام الدراسة

الذي نوعه الخامس مــن الجهــد التقرير هــذا يعــد
األدنى الشرق لسياسات واشــنطن معهد برعاية ينظم
«أفكار جديدة» لطرح الســابقة السنوات من مســتفيدا

السياسي». القرار «صنع عملية في
السابقة الدراســة الرئاسية مجموعات أصدرت لقد
عمليــة تجــاه األمريكيــة للسياســة مهمــة توصيــات
١٩٨٨م)، السالم (صنع اإلسرائيلية السالم العربية-
الشــراكة (دعــم اإلســرائيلية األمريكيــة- العالقــات
السياســة أجندة أوســع بشــكل ثــم ١٩٩٣م) الثابتــة
األمــن (بنــاء للشــرق األوســط الشــاملة األمريكيــة
و(اإلبحار ١٩٧٧م)، األوســط الشــرق في والســالم

.(٢٠٠١ عام االضطرابات عبر
إليها يضاف صفحــة، ٨٢ من التقرير ويتألــف هــذا
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النظــرة حــول ونقطــة تنفيــذي وملخــص المقدمــة
أساسية أجزاء ثالثة ثم للدعائم الثالث، االستراتيجية

فرعية. نقاط إلى مقسمة
كالتالي(٢٩): التنفيذي الملخص جاء وقد

التحدي من استثنائية فترة المتحدة الواليات تواجه
اســتراتيجية أمريكية تتطلــب األوســط، الشــرق فــي
األمن، وهي: أساسية دعائم على ثالث مبنية متكاملة

والسالم. اإلصالح،
ضغطًا األكثر هي األمن أجندة أن مــن الرغم وعلى
أرادت إذا لوحدهــا كافيــة تكون لــن فإنها وإلحاحــًا
التهديدات محاربــة ليس فقــط المتحــدة، الواليــات
ديناميكية لتغيير أيضًا وإنما المنطقة، في تواجهها التي
وعلى التهديــدات، هــذه مثــل تنتــج التــي المنطقــة
السياســي اإلصالح تتابع أن أيضًا األمريكيــة اإلدارة
األوسط، الشــرق دول في واالقتصادي واالجتماعي
إســرائيلي - عربي ســالم ورعاية بتشــجيع تقوم وأن

مضمون.

األمن:
الحيوية القومية المصلحة فإن العراق؛ إلى بالنســبة
عراق مغادرة في تكمن األمريكية المتحدة للواليــات
ِقَبل لها مــن ال تهديدات حكومــة مســتقر ثابت، مــع
الواليات لمصالح أو حتــى أخرى دول أو جماعــات
ذلــك طريقــة لتحقيــق وأفضــل األوســع، المتحــدة
حكومة لديه موّحد، فيدرالي عراق دعم هي وإنجــازه
وملتزمة معقول، حــد إلى جيد بشــكل وفعالة تمثيلية
فاالنتخابات األقليــة، حقوق القانون وحماية بحكــم
االنتقاليــة للحكومــة المتوقــع األخيــرة والتشــكيل 
إلى واالتجــاه، تحتاج الجهد هذا في خطــوات مهمة
اإلمكان. قدر شامل دستور صياغة عملية تتضمن أن

من كبير تحتفظ بعدد أن المتحــدة وعلــى الواليات
النجاح لكن المهمة، هــذه إلنجاح العراق في قواتهــا
ســيعتمد المتحدة الواليــات المدى لسياســة البعيــد
الجديدة األمن العراقيــة قــوات وقدرات علــى حجم

أن يجب العســكرية القــوات أمر نفســها، لذلــك فإن
المرجوة وليس واألهــداف المهمات بإنجــاز يرتبــط
سياسة تكون أن ويجب عشوائية، ورزنامات بتواريخ
حكومة انتخــاب يتــم أن ما أنــه الواليــات المتحــدة
مصدق عليه ومســيطرة دســتور ســلطة عراقية تحت

الواليات تبدأ في العراق؛ عندها األمني الوضــع على
العملية تبدأ هذه وقد مرحليًا، بسحب جيشها المتحدة
ذلك وطوال ذلــك، العراقية الحكومــة طلبت مــا إذا
لديها نية ال أنــه توضح أن على اإلدارة يجــب الوقت
قواعد عسكرية االتفاق) بالقوة أو (سواء على لإلبقاء
وهناك خطوات أولى العراق، في األمد ودائمة طويلة

السياق. هذا في تنفيذها يجب
إدارة إلحاحــًا على واألكثر الضاغطــة فاألولويــات

٥٠٠٢م هي: لعام األوسط الشرق في بوش
عراقية وتجهيز قــوات تدريــب فــي اإلســراع -١
تمثيلية عراقية لحكومة هيكليــة بناء يتم بينما جديدة،

وحرة.
النووي البرنامــج تجــاه االســتراتيجية تنســيق -٢
فــي الموجــودة والقــوى األوروبييــن مــع اإليرانــي

األمن. مجلس
حرب لخوض وتطبيق استراتيجية مكثفة تطوير -٣

اإلسالميين. المتطرفين ضد األيديولوجيين
السياسية. باإلصالحات للمناداة دعوة الرئاسة -٤
واألمنــي السياســي التغييــر فــي االســتثمار -٥
الســلمي اإلســرائيلي االنفصــال وفــي الفلســطيني،

غزة. من والمتدرج
اإلدارة فعلــى السياســة؛ هــذه متابعــة يتــم وبينمــا
محدد لســحب زمني جدول لوضع أية نداءات رفض

األصعب التحدي ــران إي تعتبر
الشرق دول بين إلحاحًا واألكثر

األوسط
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مبــادرة لتقديــم أو العــراق، مــن األمريكيــة القــوات
اإليراني، النووي يتعلق بالطموح فيما الجانب أحادية
«الوضع لمفاوضــات المبكر أو القتراح االســتئناف

الفلسطينية. اإلسرائيلية- الدائم»

اإليراني: النووي االنتشار
جماعة إلــى عبر مخاطر وصوله (ســواء االنتشــار
أخطر من هو لإلرهاب) الراعية الدول إرهابية أو إلى
هذا األمريكي. األمن القومي التي تواجــه التهديدات
بين واألكثــر إلحاحًا األصعب وتعتبر إيــران التحدي
مستمر نمط مسألة ليس واألمر األوسط، الشرق دول
(خصوصًا فقط الصعب في الســلوك المشكالت من
االنتشــار يشــكل قد إنما اإلرهابية)؛ الجماعات دعم
مما األوسط؛ الشرق في ابتزاز قاعدة اإليراني النووي
المتالك الســعي إلى المنطقة في عديدة يدفع دوًال قد
االنتشــار نظام منع تهديــد النوويــة وبالتالــي القــدرة

النووي.
قــدرات الســالح امتالكهــا قبــل إيقــاف إيــران إن
إن أمكن، الدبلوماســية الطــرق (ســواء عبــر النووي
مصلحة اقتضــت الضرورة) هو إذا أخرى بوســائل أو
هذا وفي األمريكية، المتحدة للواليات بالنسبة حيوية
من منع إيران فــي لواشــنطن األهم الدور فإن الصدد
أوروبا، مــع إجماع إلى التوصل هو فــي ذلك إنجــاز
التخاذ اســتعدادها ووضوح عن بصراحــة تعبــر وأن
والسلبية)؛ (اإليجابية إيران تجاه المناسبة اإلجراءات
مع المحادثــات األوروبية ســير كيفية اعتمــادًا علــى
فكرة ترفض أن واشــنطن علــى يجب بينما طهــران،
ومنفصلة منفــردة مفاوضات فــي إيران مــع إقحامها
يتطلب وقد هذا األوروبية. المحادثات اإليرانية- عن
متعددة مفاوضات إلى المحادثــات هذه تحول األمر
المتحدة وأوروبا الواليــات من كال� تضم األطــراف،
على األطلســي. عبر هنــاك إجمــاع كان إذا وإيــران؛
إلى الطريق سيســهل المتحدة الواليــات اشــتراك أن
البرنامج إنهاء إلى ويهــدف التحقق منه، يمكن اتفــاق

إنجاز لكن نووية، وأســلحة قدرات المتالك اإليراني
على يأتــي يجــب أال إيران االجمــاع الدولــي علــى
والســاعية اإليرانية، للمعارضة تقليل الدعم حســاب
تعهدًا األمر يتطلب أن حســاب على وال الحرية، إلى

هذه المشكلة. إلنهاء العسكرية الخيارات باستبعاد

اإلرهاب:
الجانب مــن قــد أنجز المهم التقــدم يكــون بينمــا
العالمية ضد اإلرهاب، الحــرب خالل من التكتيكــي
الجهود حزب الله وحمــاس في مثل جماعات دمــج
الجهــود وتحســين اإلرهــاب، لمكافحــة العالميــة
لدى المتقدمة والعمليات التمويل مصادر الستهداف
مواجهة االســتراتيجية، يجب الناحية من اإلرهابيين،
اإلســالميين للمتطرفيــن األيديولوجــي التحــدي
األنظمة األمد إلصــالح وطويلــة دائمــة جهــود عبر
ألن يكــون المعارضيــن المســلمين والوصــول إلــى

المركزي. الرد هو التطرف

الطاقة:
على اإلدارة لسياســة الطاقة؛ أكبر مبادرة من كجزء
عملــي لتطويــر برنامــج القيــادة تجــد أن األمريكيــة
الشــرق نفط على المتحدة الواليات اعتماد لتخفيف
تلك الطاقــة في صدمــات تجاه وضعفهــا األوســط،

المنطقة.

اإلصالح:
العالميــة للحــرب األبعــاد االســتراتيجية لتقويــة 
االعتماد المتحــدة الواليــات علــى اإلرهــاب؛ ضــد
إلى للوصــول ثنائية ســكة علــى يقوم مجهــود علــى
المتطرفين ِقَبــل من المرفوضيــن ماليين المســلمين
إصالح الستراتيجية والترويج جهة، من اإلســالميين
تهميش يتم لكــي في الشــرق أوســطية؛ المجتمعات
ومظالم ذرائع من وحرمانهم اإلســالميين المتطرفين
قاعــدة مناصريهم، توســيع أجــل مــن يســتخدمونها
تدفق لحظــر ومنع منســقًا جهدًا أيضــًا يتطلب وهــذا
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اإلرهابية، للجماعات الجدد والمناصرين المتطوعين
استراتيجية محددة المســألة هذه في النجاح ويتطلب
كانوا في (سواء الحلفاء المحليين مع للعمل لكل بلد
ينتظمون الذين أولئك المعني أم مع البلد في الحكومة

دائم ومستمر. متزايد لتطور خارجها) للترويج
المتحدة الواليــات علــى بالسياســة؛ وفيمــا يتعلق
الــدول األخرى، مع عالقاتها الثنائيــة عبــر تقــوم أن
واالنفتاح الشــامل اإلصالح السياســي على بالتركيز
لدى مركزية أساسية كعناصر والديمقراطية الليبيرالي
إعادة الجهد هــذا وبيروقراطيًا؛ يتطلب الــدول. تلك
مع األمريكية الحكومة تواصل لكيفية شــاملة هندسة
طبيعة الحلفاء وتمييــز األجنبية الكتشــاف الجماهير
وتكريــس األمريكيــة  للقيــم للترويــج المحتمليــن

سياساتها.

السالم:
اإلســرائيلية؛ - بعملية الســالم العربية فيما يتعلــق
لالستفادة العالمي النشاط استثمار اإلدارة على يجب
اثنين؛ تتعــزز بعامليــن التــي الســانحة الفرصــة مــن
الغربية، والضفة غزة عن لالنفصال إســرائيل سياســة
تبدو رافضة بشــكل جديدة فلســطينية قيــادة وانبثــاق
االستقالل. لنيل كوســيلة العنف الســتخدام حاســم
باتجاه االســتمرار األمريكيــة هو في السياســة هدف
إلســرائيل والســالم األمن يؤّمن الذي الدولتين حــل
عزل ويــؤدي إلى للفلســطينيين، والرضــا والكرامــة

كطريقة. الرفض يختارون الذين أولئك
ثالث على التركيز خــالل من ذلك ويمكــن تحقيق

رئيسية: مهام
لعملية تخاطــر بتطبيقها بينما إســرائيل مســاعدة -

الفصل.
الفــراغ لمــلء ســعيهم فــي الفلســطينيين دعــم -
من بمجموعة عرفــات غيــاب تركه الــذي السياســي

والمسؤولة. والتمثيلية التشريعية المؤسسات
للفاعليــن اإلقليميين الحســنة النيــة واســتغالل -

االحتالل الستبدال الفلسطينين لمساعدة والدوليين؛
تبدي بــإدارة غــزة قطاع العســكري اإلســرائيلي فــي
ومســؤول، شــفاف، ســلمي، منظم، بحكم التزامهــا
واالســتئناف الطريق خريطة لتطبيــق وتكون الجســر

الوضع الدائم. النهائي لمفاوضات
من جديدة اقتراحات أية رفض على اإلدارة ويجب
للسالم؛ انبثاق استراتيجية جديدة تؤدي إلى أن شأنها
التي الحساسة السياسة يقوض أن شــأنه ذلك من ألن
الفلسطيني واإلصالح اإلســرائيلي باالنفصال تسمح

المثمر.
المتحــدة الواليــات علــى ذلــك؛ إلــى باإلضافــة
العربية الــدول مــع ونشــط حوار مثمر فــي الدخــول
هــذه فــي مســاهماتهم وآخريــن؛ لضمــان وأوروبــا
في االســتثمار محاربة اإلرهاب، فــي خاصة العملية
الســالم منافع الفلســطيني، والتأكيد على اإلصــالح

األطراف. لجميع
أمريكي في عمــل برنامج تشــكل التوصيات هــذه
القيادة أن تكون كل حال يجب األوسط، وفي الشرق
ال الحال بطبيعــة لكن للنجــاح، ضرورية األمريكيــة
األهداف، ولحسن هذه إنجاز وحدها أمريكا تستطيع
إلينا لالنضمام جاهــزة الدول العديد من هناك الحــظ
الرئيس ســيكون علــى التحديات، هــذه مواجهة فــي
تقوي التحالفات أن شأنها من قيادة دبلوماسية سلوك
وتوسيعها المؤسسات الدولية والعالقات مع الحالية
إلى واالســتماع بجدية ممكنــًا، ذلــك يكــون عندمــا
بكل والترحيب وأصدقائنــا، حلفائنــا نظــر وجهــات
(حليف، كل إلــى صريــح بشــكل للتوضيــح فرصــة
الجوهري بشــأن الســبب خصــم) منافــس صديــق،
التصرف علــى أمريــكا يرغــم الــذي واالضطــراري

.- التنفيذي الملخص انتهى -
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هوامش:
بوش انتخاب عند الدراسة هذه ُأعدت مهمة: مالحظة  (١)
نوفمرب/ يف دورته الثانية مبارشة يف املتحدة للواليات رئيسا
قبل مبارشة حتديثها  وتم  م، ٢٠٠٤ عام  من ثاين ترشين
حصلت واألحداث  الوقائع من الكثري هناك لذلك نرشها

توقعنا. كام
صوت مليون ٣,٥ عىل بحصوله الرئاسة ــوش»  «ب ربح (٢)
٢٥٢ مقابل انتخابيًا صوتًا ٢٥٤ يعادل ما أي شعبي؛
«كريي»، من أكثر صوتًا  ١٣٦ يقارب ما لـ«كريي»؛  صوتًا
من %٥٠ من بأكثر  يفوز  رئيس أول «بــوش»  يكون وهبذا 
حصل حيث املاضية، سنة  ١٦ الـ يف  األمريكية األصوات
لكريي صوت مليون ٥٥ مقابل  صوت  مليون ٥٨,٣ عىل
اجلمهوري بوش  حزب فاز فقد النواب، ملجلس (بالنسبة
جملس أما األغلبية). له أصبحت وبذلك مقعدًا، ٢٢٨ بـ
الغالبية لتصبح ٥٥ إىل مقاعده ارتفعت حصيلة فقد الشيوخ
جملس يف واحدًا مقعدًا كان الفارق بعدما أيضًاً للجمهوريني

السابق). الشيوخ
زلــزال بــوش  «آل املــذكــورة: بــاألرقــام يتعلق فيام راجــع (٣)
أون إسالم موقع نجار، السيد أمريكا»، أمحد اقتصاد رضب

التايل: الرابط الين،عىل
http://wwwislamonlinenet/Arabic/politics/

2004/11/article01shtml
بعنوان نت، اجلزيرة عىل االقتصادية  اجلزيرة نرشة راجع (٤)
يتوقع الكونجرس وأفغانستان  العراق عىل  احلرب «بسبب

.٢٠٠٥/٣/٥ بتاريخ األمريكية»، امليزانية استمرار عجز
إىل األمريكي  االقتصاد ختبط يــؤدي «هل  مقالنا: انظر (٥)
تاريخ القطرية،  الوطن جريدة  اإلمــرباطــوريــة؟»  اهنيار

.٢٠٠٥/٢/٦
جريدة النفط», أسعار ارتفاع ونتائج «مالبسات مقالنا: انظر (٦)

٢٠٠٤/٢٢/٢٠م. اإلماراتية، تاريخ اخلليج
التايل: عىل الرابط الصينية، شينخوا أنباء وكالة (٧)

http://wwwarabicxinhuanetcom
شبكة مردة، إبراهيم بكني» يف الدوالر يتقرر «مصري راجع: (٨)

اإلنرتنت. عىل مفهوم
مستقل بشكل تعرض باملوازنة تتعلق قوانني مشاريع هناك (٩)
طلب ٢٠٠٥م عام وآخرها السنة، خالل الكونجرس عىل 
وذلك املوازنة، أصل يف  حتتسب مل دوالر  مليار ٨١ بوش

وأفغانستان. العراق يف األمريكي الوجود لتمويل
األمريكية العاملية» «اإلمرباطورية األرقام: هذه حول انظر (١٠)
-١٨ اإلماراتية بتاريخ اخلليج جريدة بابكر، بشري أمحد ترمجة

جزءان). (املقال ٢٠٠٤/١٠/١٩م،
األمريكية الرشكات إفــالس ملف  راجــع: للتفاصيل (١١)
األنباء وكالة موقع األمريكي، االقتصاد اهنيار مقدمة

التايل: الرابط عىل اإلسالمية،
http://www.islamicnews.net

وحدها بغداد عىل ألقيت التي التدمريية القنابل فعالية  (١٢)
النووية. وناجازاكي هريوشيام لقنابل التدمريية القوة تفوق

يف الباحث أنتوين جوردسامن ألقى فقد ذلك من الرغم عىل (١٣)
يعترب CSISوالذي والدولية االسرتاتيجية الدراسات مركز
ميزانيته تبلغ والذي اجلدد، الفكري للمحافظني التنظري مهد
العالقات جلنة أمام مليون دوالر، ألقى شهادة ١٦ السنوية
٢٠٠٥م شباط يف األمريكي الشيوخ  بمجلس اخلارجية
وطالب العراق»، يف اسرتاتيجية أمريكية فعالة «نحو بعنوان:
هو اخلروج «إن فيها: وقال العراق، من باالنسحاب فيها
البرشية اخلسائر حمو هو واهلدف اسرتاتيجية وليس تكتيك
خيلق ــروج اخل أن ــرتف واع ــرب»، احل ونفقات األمريكية

كبرية. مشكالت
سنة شباط  يف صدر تقرير مع ينسجم ذلك أن ويبدو (١٤)
األمريكية اإلدارة عىل التأثري الشديدة «راند» عن ٢٠٠٤م
واملوارد الرشكاء املدين الديمقراطي: وهو بعنوان: «اإلسالم
األمريكيون يعتمد بأن  التقرير ويويص واالسرتاتيجيات»،
دعم عىل يعملوا وأن واملتصوفة، الشيعة املسلمني عىل
تسميه الذي االجتاه ضد اإلسالمي العامل التيارين يف هذين
إىل األمر وصل بل للمصالح األمريكية، املعادي «الوهايب»
حساب عىل احلنفي املذهب فتاوى  بدعم  التقرير يويص أن
األول من أكثر تشددًا األخري أن اعتبار عىل احلنبيل، املذهب

.- تقول - كام
العراق يف اجلدد القادة راجع: املوضوع حول املزيد ملعرفة (١٥)
مقال - البيان جملة موقع املتحدة، بالواليات وثيقة روابط هلم

األصيل: مصدر املقال مرتجم-
The International Herald Tribune, Farah

Stokmanand Campanis, July 8 2004
ألنتوين شهادة يف هذه النظر وجهة عىل االطالع  يمكن (١٦)
/٣/١٤ يف ألقاها األمريكي الكونجرس  أمام  كوردسامن

بعنوان: م ٢٠٠٥
مركز بواسطة ونرشت «raqi Forces Development»

واشنطن. يف والدولية االسرتاتيجية الدراسات
الرش» «حمــور دول جتاه  األمريكية النظر وجهة ملعرفة (١٧)
مركز عن صادرة يرجى مراجعة دراسة تصنيفهم، وأسباب
بعد ٢٠٠٢/١/٣٠م يف والدولية االسرتاتيجية الدراسات

بعنوان: االحتاد وهي حلال خطاب بوش واحد من يوم
Proliferation in the «Axis Of Evil»: North

«Korea, Iran, Iraq
املقررة األلعاب اآلسيوية دورة ستقاطع بأهنا إيران (١٨) هددت
املنظمون استخدم  إذا قطر عاصمة الدوحة يف ٢٠٠٦ عام
حسب الفاريس»،  «اخلليج من  بدًال العريب» «اخلليج كلمة
عن التلفزيون ونقل اإليــراين، الرسمي التلفزيون ذكر ما
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البدنية للرتبية اإليرانية املنظمة ورئيس الرئيس اإليراين نائب
للخليج التارخيي االسم زوروا «إذا قوله: زاده عيل مري حمسن
ستقاطع ٢٠٠٦م،  عام اآلسيوية األلعاب خالل  الفاريس
العريب اخلليج أن «كلمة وأكد األلعاب»، هذه بالتأكيد إيران
أعدها كتيبات يف  الفاريس» اخلليج  من بــدًال  استخدمت
اإليرانية السلطات  وأكدت قطر، يف الرياضيون املسؤولون
كلمة «اخلليج استخدام املاضية أن األسابيع يف مرة أكثر من
احلياة (جريدة الصهاينة»، إعداد من «مؤامرة هو العريب»
مع العريب التساهل أن بالذكر  واجلدير  ٢٠٠٤/١٢/٢٨م)
قبلها من واملغتصبة املهدرة احلقوق عن  والسكوت إيران
حال هذا كان االستقواء، فإذا هذا إىل طهران دفع هو الذي
السالح متتلك عندما حاهلا سيكون فامذا احلالية؛ طهران

النووي؟
إسالمي» «مجهوري  صحيفة ذكرت ٢٠٠٤/٣/٧م يف (١٩)
األرايض من ــزءًا  ج كانت  اإلمـــارات «أن فيه  جــاء خــربًا
اإلمــارات ملطالب انتقادها سياق يف مىض» فيام  اإليرانية
إيران قبل سنوات، احتلتها التي الثالثة طنب جزر اسرتجاع
القوى رغبات  بتنفيذ ــارات  اإلم دولة الصحيفة واهتمت
حكامها وطالبت املنطقة، يف التوتر إلثارة العامل يف املهيمنة
يطالب كان الذي  حسني صدام من والدروس العرب بأخذ 
الصحيفة هامجت كام الثالث، اجلزر بتحرير بــدوره أيضًا
العرب بـالزعامء ووصفتهم العربية الدول قادة بعض أيضًا 
الفايض الكالم عهد يدركوا بأن «مل أهنم وادعت الرجعيني،
وىل، هذا قد العريب العامل يف الشيطانية للقوي اجلباية ومنح 
الرئيس قدمه عرضًا ٢٠٠٤/١٢/٦م يف إيران رفضت وقد
باللجوء سلطان آل زايد بن  الشيخ خليفة اجلديد اإلمارايت
حول البلدين بني النزاع حلل الدويل التحيكم أو  احلوار إىل
قرب موسى وأبــو الكربى وطنب الصغرى طنب جــزر
محيد اإليرانية  اخلارجية باسم املتحدث وقال هرمز. مضيق
وستبقى مستقبًال تابعة هذه اجلزر إن وقلنا (سبق آصفي رضا
«ناشينال إيران قامت كام شك)، أدنى دون للسيادة اإليرانية
مجيع وصادرت األسواق اإليرانية، يف العلمية جيوغرافيك»
دخول من  وكوادرها صحافييها  ومنعت هلا  التابعة النسخ
ألن وذلك ٢٠٠٤م،  الفائت/نوفمرب ثاين ترشين يف إيران
«اخلليج جانب إىل  العريب» «اخلليج اسم أضافت املجلة

الفاريس»!!
استأنفت إيران التخصيب، علقت «إيران مقالنا: انظر (٢٠)
الفضائية العربية قناة باكري، موقع عيل حسني التخصيب!!»،
http://www،alarabiya،net/ الــتــايل: الــرابــط عــىل

Article،aspx?v=8602
املنشآت املتحدة الواليات لن تقصف «ملاذا مقالنا: (٢١) راجع
إيست ميديل موقع باكري، حسني عيل اإليرانية؟»،  النووية 
http://www،middle- التايل: الرابط عىل اليــن، أون

east-online،com/?id=26584

العسكرية الشاملية كوريا  واستعدادات قدرات  ملعرفة (٢٢)
الشاملية كوريا وسائل انظر: املتحدة  الواليات مواجهة يف
مركز سوك (مدير هو اهلان املتحدة، الواليات حرهبا مع يف
عىل اإللكرتونية السياسية العرص جملة  الكورية)، الشؤون

الرابط التايل:
http://www،alasr،ws/index،cfm?fuseaction=co

ntent&contentID=3945&categoryID=16
كوريا تعرض حال جندي ألف ٧٠٠ حلشد أمريكية خطة (٢٣)
وعىل ٢٠٠٥/٢/٥م، اإلخباري، موقع شهود ألي هجوم،
www،shohood،net/show،asp?NewI التايل: الرابط

D=11082&PageID=22&PartID=&TypeID=1
الشاملية: املتحدة وكوريا «الواليات مقالنا: راجع للمزيد (٢٤)
باكري، حسني عيل عسكري»،  بعمل  التهديد  ينفع  ال عندما
وعىل ٢٠٠٥/٢/١٢م،  اليــن، أون إيست ميديل موقع
www،middle-east-online،com/ الــتــايل: الــرابــط

?id=28824
الوكالة موقع يف الوثيقة مقتطفات مراجعة يمكن (٢٥)

التايل: الرابط عىل لألنباء اإلسالمية
http://www،islamicnews،net/Document/Show
Doc09،asp?Job=&TabIndex=0&DocID=5953

2&TypeID=9&SubjectID=0&ParentID=0
ملفكرة تقرير السودانية، احلقيقة التفاصيل راجع: من (٢٦) ملزيد

التايل: الرابط اإلسالم،عىل
h t t p : / / l i n k s ، i s l a m m e m o ، c c / f i l z / o n e _

news،asp?IDnews=263
هبا تعلم هل الــســودان.. جنوب يف جديدة إرسائيل (٢٧)

التايل: الرابط عىل اإلسالم مفكرة موقع حكومته،
http:/ /www،islammemo،cc/taqrer/one_

news13،asp?IDnews=120
الدعائم والسالم: اإلصالح «األمن بعنوان التقرير  (٢٨)
ــط»، األوس ــرشق ال يف األمريكية  لالسرتاتيجية الثالث
جلانًا التقرير وضعت التي الرئاسية الدراسة جمموعة تضم
والباحثني واملرشعني الدبلوماسيني ومن الدولة رجال من
حالة لتفحص ٢٠٠٤م عام بداية يف دعوا الذين واخلرباء
يف حتقيق األمريكية السياسة فعالية ومدى الرشق األوسط،

املهمة. املنطقة تلك املتقدمة يف مصاحلها
ترمجتنا. من التنفيذي امللخص (٢٩)
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إضافية معلومات

السنيةأ الشيعيةبالمحافظات المحافظات

١٫٤٥٠٫٠٠٠بابل١٫٩٠٠٫٠٠٠١نينوى١

١٫٢٣٠٫٠٠٠البصرة١٫٣٢٠٫٠٠٠٢السليمانية٢

قار١٫٢٠٠٫٠٠٠٣ديالي٣ ١،٢٢٥،٠٠٠ذي
٠،٨٠٠،٠٠٠النجف١٫١١٥٫٠٠٠٤أربيل٤

٠،٧٤٠،٠٠٠كربالء١٫٠١٨٫٠٠٠٥األنبار٥

الدين٦ ٠٫٦٩٠٫٠٠٠واسط٠٫٩٠٠٫٠٠٠٦صالح

٠،٦٧٠،٠٠٠القادسية٠٫٦٤٠٫٠٠٠٧التأميم٧

٠٫٥٩٠٫٠٠٠ميسان٠،٣٤٠،٠٠٠٨دهوك٨

٠٫٥٩٠٫٠٠٠المثنى٩

٧٫٨٠٩٫٠٠٠المجموع٨٫٥٢٣٫٠٠٠المجموع

العددية الكسور تجاوز مراعاة مع بالعراق، والشيعية السنية المحافظات من كل في السكان عدد
في األرقام والتقريب ألولى عدد معتبر.                                                      

                                                                   موقع مفكرة اإلسالم 




