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أمريكا تريد واهللا فعال ملا يريد: عرض كتاب

١١/٠١/٢٠١١  

  ر اقترح احتالل حقول نفط الشرق األوسطجكيسن

هل يستطيع العامل أن يقول ال للرأمسالية "تساءلنا  ١٩٩٨الذي صدر سنة " نذر العوملة"يف كتابنا 

األزمات االقتصادية . الكتاب نبني أن العامل قد قال ال بالقلم العريض يف هذا " . املعلومالية

املتعاقبة، والعوملة، وأدواا املالية كاملشتقات املالية اعتمدت على مبدأ أن هناك أمحق يولد كل 

أما العوملة فاعتمدت على مبدأ أن العامل قد أصبح مسرحاً للتفتيش عن هؤالء احلمقى، وقد ، دقيقة

لغرب العامل بسبب تفوق أفكاره أو امل يربح "قال صمويل هنتغتنون . يف كل مكان وجدوهم

قيمه أو ديانته، وإمنا رحبه بسبب تفوقه يف استعماله للعنف املنظم، والغربيون غالباً ما ينسون هذه 

الغريب يف  األزمة االقتصادية االخرية وحروب اإلرهاب. "احلقيقة، أما غري الغربيني فال ينسوا أبداً

العامل اإلسالمي مباشرة أو عن طريق الوكالء كما يف فلسطني والعراق وأفغانستان وباكستان 

حصان " العوملة"الذي جعل من  مسامري يف نعش املشروع االمرباطوري األمريكيوغريها، هي 

 .طروادته

:معلومات النشر

أمريكا تريد واهللا فعال ملا يريد: عنوان الكتاب

  .*عبد احلي زلوم. د :املؤلف
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عندما قررت شبكة تلفزيون اجلزيرة املعروفة، عمل حلقتني وثائقيتني مدة كل منهما ساعة حول 

، قمت وخمرج احللقات بوضع قائمة "أمريكا بعيون عربيةً حروب البترول الصليبية"كتايب 

ه من تلك الشخصيات يف بالشخصيات اليت ستتم مقابلتها، استناداً إىل من مت االستشهاد بأقوال

، وهو سفري سابق للواليات املتحده لدى العربية جيمس إيكنزكتايب، ومن بني هؤالء كان 

.السعودية أوائل سبعينيات القرن املاضي، خالل الصدمة النفطية األوىل

بدراسة لكلية الدراسات العليا إلدارة األعمال يف جامعة ويف كتايب ذاك استشهدت أيضاً 

احتالل حقول النفط العربية كان بديالً سياسياً مطروحاً يف أوائل ، واليت ورد فيها أن هارفارد

وذكرت قصة كان رواها إيكنز حول املوضوع نفسه، وكان أن قابلت اجلزيرة إيكنز  السبعينيات،

وفيما يلي النص الدقيق ملا قاله السفري إيكنز وكما متّ بثه يف قناة لغرض املسلسل الوثائقي، 

:زيرةاجل

ر خبطته الحتالل حقول نفط الشرق األوسط، سئلت عما كان قد نشر جعندما طلع علينا كيسن"

، ومل يعرف أحد "اجلندي اهول"كُتبت من قبل كاتب جمهول دعا نفسه " هاربر"يف مقالة مبجلّة 

.حقيقة هويته إال بعد ردح من الزمن

حده احتالل حقول النفط العربية من الكويت وحىت وكان كاتب املقالة اقترح على الواليات املت

ديب، مع إحضار موظفني من تكساس وأوكالهوما لتشغيل هذه احلقول، وترحيل مجيع مواطين 

ونقوم ، حبيث ختلو املنطقة بكاملها من مواطنيها العرب، "يف العربية السعودية"هذه البلدان إىل جند 

.ني سنة القادمة إىل أن جتف حقول النفطحنن بإنتاج النفط ملدة اخلمسني أو السبع

فارتعبوا، إذ من السذاجة مبكان أن  (شركة النفط األمريكية السعودية"حبثت اخلطة مع أرامكو 

جيول خباطر املرء مثل هذا احللم، وقد سألتين وسائل اإلعالم األمريكية عن هذه اخلطة، وكنت 

من يفكر حبل ت وسائل اإلعالم األمريكية بأن حينها سفري أمريكا لدى العربية السعودية، فأبلغ

، أزمة الطاقة األمريكية ذه الطريقة، إما أن يكون جمنوناً أو جمرماً أو عميالً لالحتاد السوفيييت

، وكنت أعتقده أحد محقى وكالة "هاربر"ويبدو أن هذه الكلمات مل تسر ذاك الذي كتب مقالة 

لقد : وأخرياً عرفتحيث مل أكن أعرف بعد من قد يكون، االستخبارات املركزية أو البنتاغون، 

.ر، حيث مل ألبث بعدها أن طُردتجكان رئيسي كيسن
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أبكر كثرياً من الوقت " الضربة اإلجهاضية"إن كُهان الرأمسالية وإعالم شركاا، استخدموا منهج 

كما  -حيث. ة الذي أصبحت فيه هذه الكلمة مشهورة بعد عقيدة بوش يف احلروب اإلجهاضي

أرادوا ا إجهاض أي فكر حر يف مهده وإبعاده عن " نظرية املؤامرة"إن ابتداعهم ل  - يبدو

!يف حد ذاا مؤامرة" نظرية املؤامرة"التحقيق يف مؤامرام احلقيقيه، وهلذا تغدو 

١٩١٣قال الرئيس األمريكي وودرو ويلسون سنة 

يس على أن يفضي الرجال إيل بوجهات نظرهم منذ دخلت معترك السياسة، عملت وبشكل رئ"

إذ إن بعضاً من أكرب رجاالت الواليات املتحدة يف جماالت التجارة والصناعة كانوا على انفراد، 

خيشون شيئاً ما، حيث كانوا يعرفون أن هنالك يف مكان ما، قوة ما، بالغة التنظيم، شديدة الدهاء 

حبيث إنه من األفضل هلم أن ال يتحدثوا . ديدة الفساد واملكر، شديدة اليقظة، شديدة الترابط وش

"عنها إال مهساً عندما يشجبوا

إدغار هوفر، سياسيي  "FBI"األمريكية قاد رئيس مكتب التحقيقات الفيدرايل" الدميوقراطية"يف 

ل يف دعنا نعطي مثاالً ملا ورد يف تسجي. واشنطن مبن فيهم رؤساء اجلمهورية الكثر من مخسني عاماً 

:البيت األبيض بني الرئيس رتشارد نيكسون ووزير عدليته متشل

جيب أن ينصرف . . كان يتحدث عن هوفر "لعدة أسباب جيب أن يستقيل : "الرئيس نيكسون

ويكفينا شره، أستطيع اآلن، وأشك يف ذلك، أن أتصل به على اهلاتف وأحتدث إليه بشأن 

تقال فيجب أن يكون قد استقال مبحض إرادته، وهلذا إن هناك بعض املشاكل، فإذا اس. استقالته

أعتقد أنه سيظل رابضا على صدورنا إىل أن يبلغ املئة . ومن أجل هذا فنحن يف مشكلة عويصة 

. "من عمره

". .إنه سيظل يف منصبه إىل أن يدفن هناك، يف اخللود: "وزير العدل

وقف الذي جيعله ينصرف مفجراً وراءه أعتقد أنه يتعني علينا أن نتحاشى امل: "الرئيس نيكسون

قنبلة كبرية، فرمبا يكون هذا الرجل قادرا على جر اجلميع معه إذا سقط، مبن فيهم أنا، وستكون 

. "مشكلة عويصة
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بقي يف منصبه إىل أن FBIكان تقدير الرئيس ووزير عدليته للموقف صحيحا؛ ألن رئيس جهاز

يا إهلي، يا إهلي هذا الفاسق : "يس نيكسون األنباء قالوعندما مسع الرئ. رحل عن هذه الدنيا 

. "العجوز

ولقد تصور البعض بأن رؤساء الدول األجنبية خيشون مؤسسة األمن القومي األمريكية، ولكن مل 

وكذلك قادة آخرون Nixonخيطر ببال أحد أن الرؤساء األمريكيني أنفسهم، ومنهم نيكسون

نتخبون، كلهم أعربوا حرفياً عن ختوفهم من منظمة األمن كثر، ومسؤولون كبار ومشرعون م

.القومي األمريكية، تلك املنظمة اليت يفترض أا معنية باألمن ال بترويع القادة والرؤساء

يف قضية " الواشنطن بوست"كان املوجه لصحيفةأحد نواب هوفر اعترف قبل موته بأنه 

!اليت أطاحت الرئيس نيكسون" ووترغيت"

طاء صدقية على جلنة حتقيق يف اغتيال الرئيس كنيدي، طلب الرئيس األمريكي جونسون من إلع

وفجأة تغري موقف . رئيس احملكمة العليا القاضي إيرل وارن رئاسة التحقيق، لكنه رفض بشده 

.وارن، وتعجبت الناس عن سبب هذا التغيري املفاجئ

كما هو يف مكتبة الرئيس    يتشارد رسل،حسب تسجيل صويت بني الرئيس جونسون والسناتور ر

:كما يلي "عائلة األسرار"جونسون، وكما ورد يف كتاب 

عندما . جاء إىل مكتيب مرتني وأخربين ذلك . . .رفض وارن طليب لرئاسة اللجنة بشكل قطعي "

مدير مكتب "أعلمته عن حادثة حصلت معه يف مدينة نيو مكسيكو كان قد أطلعين عليها هوفر 

سأفعل أي شي  -عندها بدأ وارن جيهش يف البكاء وقال يل، لن أخذلكيقات الفيدرايل، التحق

. "تريده مين

كاستيالّنو " مستشار"عندما قام عميل إف يب آي آندي كورينز بالتدقيق يف الدفعات اليت يتلقاها 

 بوضوح زعيم إحدى عصابات املافيا، دون أن يبدو بأنه يؤدي عمالً مقابل ذلك، أظهر األخري"

معاداته للنفاق الذي يتمتع به النظام، إذ أخرب عميل إف يب آي، إذا كنت تعترب هذه جرمية يا 

آندي فإنه من األجدر بكم إذن أن تبنوا سجوناً أكثر مما لديكم بكثري، ألنه سيتعني عليكم سجن 

البيض  كناية عن(أكثر من نصف سكان هذا البلد البائس، بدءاً بعصبة الزنابري الصغرية 

بصناديقها املالية، مث وكالء مضاربات األسهم، فأجابه آندي ) األنغلوساكسونيني الربوتستانت
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عندها ، "مؤامرة إجرامية"ولكن يا جو أنت تتحدث عن سلّم رواتب بينما أحتدث أنا عن "كورينز 

ي كلمتكم تلك ه! تقول مؤامرة؟! مؤامرة"أجاب رجل املافيا ذو الشعر األبيض بصوت كالفحيح 

! ولكن دعين أسألك شيئاً، ما الذي ليس مؤامرة؟ السياسة؟ دعين من هذا! السحرية أيها الفتيان

؟ كالنا يعرف أنه ليس سوى رخصة للسرقة، ال يا آندي، إا كلها )وول ستريت( شارع املال 

ترون ليست سوى مؤامرات، والفرق الوحيد يف ذلك أنكم تقومون بكشف البعض منها، بينما تتس

. "على البعض اآلخر

برنارد مادوف والذي أصبح رئيساً لسوق " وول ستريت"مصداق ذلك مؤامرة رجل شارع املال 

بليون دوالر دون  ٦٤أسهم ناسداك، دون أن يكتشف أمره ألكثر من أربعني سنة، حيث اختلس 

مخسة "سجن أما عقوبة مادوف فكانت ! لقد قام هو بذاته بتسليم نفسه! أن يقبض عليه أحد

.فيه مالعب للتنس وبرك سباحة وناد رياضي ومكتبة" جنوم

ذلك أن مؤسسات األعمال ال اعتذار مني هنا عن االستشهاد بأقوال شخصيات مافيا بارزه، 

، ولنأخذ آل الكربى اليوم، على األقل، البعض منها، كانت باألمس مؤسسات عمل مافيوية

إذ ال اليت خلقها صناع الصور االجتماعية،  أفضل الصورن كنيدي مثاالً، حيث ميثلون واحدةً م

يذيع زعيم املافيا كوستيللّو سراً عندما يؤكد أن جوزيف كينيدي إمنا صنع ثروته نتيجة لتحالف 

، ومل يكن الرئيس روزفلت بينه وبني اجلرمية املنظّمة، خالل فترة حترمي اخلمر وريبه يف أمريكا

لص، وواحد من أكثر الرجال األشرار "م جلو كينيدي، فقد وصفه بأنه يعطي الكثري من االحترا

، ومع ذلك فإنّ هذا اللص الشرير املقزز، كما مت وصفه من قبل الرئيس "املقززين الذين عرفهم

سفرياً لدى : روزفلت، قد عين يف واحد من أهم املناصب يف ذلك الوقت وأكثرها حساسية

  .م احلرجة للحرب العاملية الثانيةاململكة املتحده خالل األيا

اليت جعلته  ماهية القوىوللمرء أن يستغرب ممارسة الرئيس هلذه االزدواجية، وأن يتساءل عن 

متشيا مع رأي أسالفه  - أما ترومان فاعترب جو كينيدي حمتاالً كبرياً، بينما عني أيزاور .ميارسها 

املخابرات األجنبية، وهي واحده من أكثر  عضواً يف جملس إدارةجو كينيدي  - من الرؤساء 

.إدارات املؤسسة احلاكمة نفوذاً
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، لقامت قائمة أنصارها ومل أكرب دولة بوليسية يف العامللو قلنا إن الواليات املتحدة قد أصبحت 

يف حتقيق صحفي عرب " الواشنطن بوست"لكن هذا ما أوحت به كربيات اجلرائد األمريكية تقعد، 

  . استغرق حتضريها ستنني وعمل خالهلا عشرون من كبار صحافييها ثالث مقاالت

:واليت جاء فيها ١٩/٧/٢٠١٠كانت املقالة االوىل بتاريخ 

شركة ختدمها ضمن أجهزة االستخبارات،  ١٩٣١مؤسسة حكومية تساعدها  ١٢٧١هناك  *

.واالمن الداخلي ومكافحة اإلرهاب

ن حيملون تصاريح باالطالع على التقارير شخص ضمن هذه االجهزة مم ٨٥٤٠٠٠وهناك  *

!واشنطن يزيد مرة ونصف على عدد سكان العاصمةوهذا العدد " سري جداً"

، مساحة أبنيتها خمصصة ألعمال املخابرات السرية جداًمركزاً يف واشنطن وحدها  ٣٣هناك  *

.)مليون متر مربع ٧.١حنو (مليون قدم مربع  ١٧تعادل 

وهي مغيبة متاماً عن أعني الشعب  سلطة رابعة قد نشأت"قيق الصحفي إىل أن وصل هذا التح *

حبيث إن . الرقابية بستار من السرية الفائقة، لقد أصبحت كبرية جداً، وحدود مسؤولياا ضبابية 

قادة الواليات املتحدة ال ميسكون بزمامها، وهي موجودة يف كل مكان يف أرجاء الواليات 

. "املتحدة

ودول العامل الثالث البوليسية، أن قادة هؤالء  "الدميوقراطية"رق بني هذه الدولة البوليسية الف

ولعل قليالً من . ميسكون يف أكثر االحيان، بأجهزة خمابرام واليت هي متنفسهم وحبل وريدهم 

الرابعة  الديكورات املستعارة من الدميوقراطية األوىل يف العامل تسبغ على أنظمتهم شرعية السلطة

.كما يف الواليات املتحدة

النظام" ملح"عبادة املال، والكذب : يةلاملعلوما

يلخص عوامل ثالثة الكاتب األمريكي املرموق واالستراتيجي السابق للحزب اجلمهوري، فيلبس، 

:ديناً ما أنزل اهللا به من سلطان، حيث كتب" وول ستريت"جتعل اخالقيات ومبادئ شارع املال 
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قوة " ةاملعلومالي"إلضافة إىل عبادة قوى السوق، االعتماد على احصائيات كاذبة فقد تبنى مالّك با"

عن الواقع االقتصادي (من شىت األلوان، والذين متّ إشغاهلم  لتخدير األصوليني املسيحينيالدين 

:ويتابع فيلبس. . . اإلرهاب والشر واإلسالممبواضيع ) والسياسي املهيمن

من ناخيب احلزب اجلمهوري، قد تركوا اقتصادات أجدادهم من احلركة  بعني يف املئةأرحنو "

وأصبح مهّهم اخلالص عن طريق السيد املسيح، والتخوف من اإلسالم، ومتابعة . . الشعبية 

. "النبوءات اإلجنيلية وهي تتحقق يف زئري حروب الشرق األوسط

، وقد أصبح جميء املخلص األكرب على األبواب، تاماً سيشهد دماراًما دمنا يف اية العامل، الذي 

!فماذا يضرينا هذا الظلم من حولنا، ما دام يوم اخلالص قد أصبح قريباً

، ليصبح هؤالء "العصر ياقتصادي"قلنا إن أصحاب العقيدة الرأمسالية، يلمعون كهام ممن أسموهم 

كان كينز . حدث طرق التسويق وغسل الدماغ رسلهم لترويج أكاذيبهم حتت أمجل املسميات وبأ

كبري كهنتهم أيام الكساد الكبري، فأصبحت أرثوذكسيته الكينزية هي املرجع هلؤالء، وإذا ما قال 

كانت اجلماهري األمريكية تلعن وول ستريت وأصحابه ومؤسساته املالية اليت . كينز، فصدقوه 

رض جيل الكساد الكبري خالل عقدين بعد احلرب سببت هلم الدمار، وبقي األمر كذلك إىل أن انق

  .العاملية الثانية

إنّ مبادئ وعقيدة الكينزية هي اخلطأ الفاحش : وقال ميلتون فريدمانفجاء كاهن كبري آخر امسه 

هي احلَكَم األول واألخري، فهي  )أسواق من؟(بل هي الكفر بعينه، ودعا إىل أن تكون األسواق 

بنظرية السوق الكفؤجاؤوا ! ع أن يقرر من يكون ومن ال يكوناحلكم الكفؤ الذي يستطي

"Efficient Market Hypothesis"  اتركوا السوق وحده، فككوا قوانني كينز وغريه، دعوا

  !السوق يعمل بكفاءة، وهذا هو خالصكم

تعزف هذه األحلان نفسها، ومن بعد متهيد وغسل دماغ  مدرسة شيكاغو االقتصاديةبدأت جوقه 

جيء من هوليوود مبمثلٍ من الدرجة الرابعة، كان يعمل ممثالً مروجاً إلعالنات أي العام، الر

: الرئيس: حيث نصبوه رئيساً، ألكرب دولة يف العامل وكان اسم هذا املمثل" شركة جنرال الكترك"

 - ية ، وجيء يف الوقت ذاته مبارغريت ثاتشر، فأصبحت الرأمسالية األنغلوساكسونهو رونالد ريغان

بتفكيك القوانني تعزف أنغام مدرسة شيكاغو وميلتون فريدمان نفسها  -على ضفيت االطلسي 
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وما هي إالّ سنوات حىت جاء . الرقابية وترك أسواق املال يف وول ستريت ولندن على عواهنها 

ثالثة وعشرين يف املئة من  ١٩٨٧حيث خسر مؤشر داو جونز يف ايار ايار أسواق املال، 

نعم الدولة اليت اعتمد النظام اجلديد على -ولوال تدخل الدولة !ته السوقية يف يوم واحدقيم

.الار النظام بأكمله -إبعادها عن السوق 

من محاقات أنفسهم حادثاً فريداً، بل متّ  بارونات شارع املالمل يكن تدخل احلكومة حلماية 

ق والتقارير الصحفية اليت ظهرت الحقاً، تبني فحسب الوثائ .يف عهد الرئيس ريغان"مأسسته سراً 

فرقة احلماية (قد شكلت جلنة امسها  "وكان وزير ماليته كالعادة من وول ستريت"أن إدارة ريغان 

. بقيت تعمل منذ ذلك الوقت سراً حىت اضطرت إىل الظهور أيام األزمة األخرية ) من السقوط

ورئيس ) الذي يأيت دوماً من وول ستريت(الية هو تآلف يتكون أساساً من وزير املPPTوال

بالتناغم مع عدد حمدود جداً من كبار العيب وول ستريت، حبيث يتم شراء ما  -البنك املركزي

 .أوقات األزمات لرفع قيمة األسهم األمريكية"Stock Index Futures "يسمى

أيام األزمة ) نك املركزيرئيس الب(وزير خزانة بوش، وبرنانكي  "Paulson"كان تآلف بولسن 

. بسبب ضخامة األزمة  للخروج من جحورهمالذي أُضطر أصحابه PPTاألخرية هو جتسيد ل

كانت احلكومة تأخذ احلذر الشديد إلمتام هذه العمليات بسرية فائقة، حيث إن انكشافها كان 

ة االنقاذ ، لذلك فقد كان من شروط حزمسيؤدي إىل دعاوى قضائية هلا أول وليس هلا آخر

وعلى أن  -كائنة ما كانت  -األخرية طلب وزير املالية بولسن احلصانة القانونية ضد أي مقاضاة

أما وأنه قد جاء من وول . حسب ما يراه مناسباً  استعماله ألموال دافعي الضرائبيكون 

.إنقاذ مؤسسات وول ستريت هو هدفه األول واألخريستريت وسيعود إليه، فقد كان 

كما  -حسب أحد أقواهلم الشعبية، فالكذب " ملح الرجال"كان الكذب عند العرب هو إذا 

لكن أن تقوم احلكومة مبأسسة الكذب بإحصائياا . أساس النظام يف الرأمساليةهو - يبدو

، لنظام ال يدعى أصالً أن له الغتصاب حقوق املساكني والضعفاء، فهذا منتهى الال أخالقية

  . أخالق

. ار السلع االستهالكية كان يعتمد على سلة من البضائع يتم استعمال أسعارها احلقيقيةفمؤشر أسع

حذف ماديت الغذاء ويف خالل ذلك العقد مت .كان ذلك حىت عقد التسعينات من القرن املاضي
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معدل ، وذلك ليصبح األكثر زيادة وتأثرياً يف االسعار، وهي املواد والوقود من تلك السلة

كذلك فإن غالء . وذلك ألن رواتب املتقاعدين مرتبطة بغالء املعيشة، مما كان عليه التضخم أقل

GDPاملعيشة يؤثر سلباً يف حسابات الدخل القومي ولقد قام بعض االقتصاديني بعد ذلك  .

بإبقاء الغذاء والوقود ضمن السلة كما كانت، CPIبقياس هذا التأثري بأن قاموا باحتساب

.عن األرقام اليت تنشر ونشرت بعد التغيري املذكور أعاله% ٣يادة فكانت النتيجة ز

كان أول من عينه يف البيت األبيض . صدق أوباما نفسه بأنه أصبح رئيساً ألقوى دولة يف العامل 

سلم " . اإلسرائيلي"خدم يف اجليش " إسرائيلياً"رئيساً لديوانه ليس يهودياً أمريكياً فقط، ولكن 

وزير اخلزانة هنري بولسن، : وبرضاه ثالثي جاؤوا من وول ستريتنة األمريكية إىل مفاتيح اخلزا

لفتح صنابري ورئيس البنك املركزي بنيامني شلومو برنانكي، ومت غيثنر، حيث كانوا الس املصغر 

٥مل يسأل أحد، كيف تسنى ألقليه تدعي أا ال متثل سوى . اخلزانة األمريكية إىل أبناء جلدم

.من قرارات أزمة املال يف أيديها% ١٠٠يكون من جمموع السكان األمريكان أن % ١.

من شرور أنفسها، " إسرائيل"أراد بعض صهاينة أمريكا إنقاذ . أما عن السياسة فحدث وال حرج 

بفرض حل الدولتني، قبل أن جيعله دميغرافيا التكاثر الفلسطيين أمراً مستحيالً خالل عشر سنوات، 

وكانو يعتقدون أن غالة املتشددين هم أعداء . سيصبحون هم األكثرية يف عقر دارهم حيث 

بناء على رغبتهم وتوعد أوباما وهدد، وكان لقاؤه األول يف البيت األبيض متوتراً مع  .أنفسهم

خبصوص كل شيء، لكن اللويب اليهودي يتبع من حيكم يف  هنتنياهو، الذي أصر على مواقف

.وبدأ أوباما بالتراجع املهنيناً من يكون، فبدأ عمله كائ" إسرائيل"

ذي "يف جملة  ١٢/٧/٢٠١٠كتب الكاتب األمريكي روبرت دريفوس يهودي الديانة مقاالً بتاريخ 

لواشنطن  ٦/٧/٢٠١٠نتنياهو يف " اإلسرائيلي"املعروفة، يعلق فيه على زيارة رئيس الوزراء " نيشن

:نياهو قال فيهأذعن فيها اوباما لشروط نتواليت 

نتنياهو مستوطنة غري شرعية أخرى، لكن هذه املرة على أراضي " اإلسرائيلي"أقام رئيس الوزراء "

. "البيت األبيض، ويبدو أن الرئيس األمريكي أوباما قبل أن يكون حارساً هلذه املستوطنة
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الواشنطن "د األمريكية كتبت يف اشهر اجلرائ "دانا ميلبانك"الكاتبة األمريكية " احلُرمة"حىت إن 

اليوم  ٢٠١٠،/٧/٧يف  واململوكة من عائلة يهوديةالواسعة التأثري والصادرة يف واشنطن " بوست

:التايل للزيارة اياها

لعل ما جيب أن يفعله موظفو البيت االبيض بعد زيارة نتنياهو للرئيس اوباما، هو أن يرفعو العلم "

. "االبيض مستسلمني

نتنياهو يهامجون اوباما ويتهمونه مبعاداته للسامية، وانربت هلم جملة تاميعندما بدأ انصار 

Time كتبت ٢٧/٥/٢٠١٠بتاريخ:

بأن اوباما تدغدغه شعور الالسامية، فإن مثل هذا االام يثري " اإلسرائيلية"لو نظرنا اىل االحياءات "

ي لالتصاالت مساعد مستشار األمن القوم(يقول بن رودس  "دهشة مساعدي الرئيس

لقد كانت العائالت اليهودية القوية يف شيكاغو هي اليت ساعدت على تنظيم ) . االستراتيجية

ومتويل محلته االنتخابية، كما أن ابن عم زوجة اوباما هو من أكرب احلاخامات السود الناشطني يف 

.الوسط األمريكي

باراك "اً وقبل دخوله البيت االبيض يبدو أنين كنت متفائالً حني كتبت حني انتخب اوباما رئيس

لكن حسب معلق أمريكي آخر كتب . فهذا العنوان يوحى بالندية " أوباما وإيهود باراك ال فرق

فاألحرى أن " واشنطن والبيت االبيض مها متاماً كالضفة الغربية وغزة واجلوالن أراض حمتلة"ان 

دير سلطة وطنية تطالب حبكم ذايت بعيد كالمها ي، "أوباما وعباس ال فرق"يكون عنواين اليوم 

!املنال

املشاكل اليت نواجهها اليوم ال ميكن حلها من قبل العقول نفسها اليت : "قال ألربت آينشتاين

.وال من ذلك النظام الذي تسبب يف خلق تلك املشاكل: وأنا أضيف" . خلقتها

العامل الذي قال ال للمعلومالية

أحد أكثر الكتب مبيعاً يف قائمة Come Home Americaابكت، مؤلف وليام جريدركتب 

ففيما وراء الركود االقتصادي لدي أشياء قاسية أقوهلا عن وطين، ."جريدة النيويورك تاميز

حنن يف مشكلة أعمق مما يفترض الكثري من الناس، أو مما ترغب السلطات يف . . .واألزمة املالية 
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قد انتهت، فالواليات " كرقم واحد"اً لطيفاً لقول ذلك، فأمريكا ولست أرى طريق. االعتراف به 

املتحدة تتجه للسقوط، وهو قصاص شديد، سيفرض على جمتمعنا حتوالت مشوهة ومؤملة، كما 

سيوجه لطمات مذلة لكربيائنا الوطين، وقادين تفكريي يف هذه األشياء إىل االستنتاج بأن أمريكا 

. . عام، وبأن استعادة عافيتنا القومية سوف يقتضي تغرياً كبرياً  يف أزمة أعمق مما يعتقد بشكلٍ

".حتوالً تارخيياً يف طرائق عيشنا وعملنا، وكذلك يف الطريقة اليت حنكم ا

هل يستطيع العامل : نذر العوملة كان عنوانه الفرعي: املعنون  ١٩٩٨كتايب األول الذي نشر يف 

.واضحاَ أن العامل قال ال بالقلم العريضأن يقول ال للمعلومالية؟ أصبح 

إن األدوات التكنولوجية ووسائل : "كتبت يف املقدمة ١٩٩٨ويف ذلك الكتاب الذي نشر يف 

العوملة هذه ليس مرغوباً ا فقط، وإمنا هي تطور تارخيي حتمي، ندعو إىل انتهال علومه حىت 

الوسائل هي عربة العوملة، واملشكلة تكمن  لكن هذه. اإلدمان ومعرفة أدواته وأسراره ومواكبتها 

فكما أي عربة، فيمكن أن تكون وسيلة . يف األنظمة واحلضارة اليت مت تركيبها داخل هذه العربة 

إن ثقافة وأنظمة العوملة يقودها  .خري أم وسيلة شر، وذلك يعود لطريقة استعماهلا ومن يقودها

 .لعاملي إىل كازينو للمقامرة بثروات اآلخرين وقدراماآلن نظام امتصاصي طفيلي حول االقتصاد ا

كما أورثت حضارة العوملة اليت يتم الترويج هلا ثقافة االستهالك، وإطالق العنان للشهوات 

والرغبات، والتفكك األسري، واجلرمية املنظمة، وخلقت دوماً يف كل جمتمع وأمة طبقة الواحد يف 

ألمم، يف حني خلقت عوامل ثالثة من بقية شعوا، ربها كفافها ولة على مقدرات تلك اؤاملئة املس

حىت يتراءى لك وأنت يف بعض أحياء نيويورك أو لوس اجنلوس وكأنك يف . يف أحسن األحوال 

. . !بنغالدش

ولقد دجمنا كلميت املالية واملعلوماتية لينتج عنها . املال واالعالمإن أهم دعامتني للعوملة مها 

متاماً كما دجمنا الكلمتني باإلنكليزية -بالرأمسالية املعلوماليةد أمسيناه مصطلح جدي

، وهي الرأمسالية االجنلوأمريكية نفسها اليت Infofinancial Capitalismوامسينامهاانفوفينشال

ولقد عطل النظام . يبشر ا النظام العاملي املتعومل اجلديد كدين ما أنزل اهللا به من سلطان 

لومايل دور املال التارخيي من خادم لالقتصاد املنتج إىل عبء عليه، ومتّ تسخري اتمع كله املع
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خلدمة النمو االقتصادي بدالً من أن يكون النمو خادماً للمجتمع، ومتّ جتيري ذلك النمو كله إىل فئة 

.قليلة متعوملة

داً من هذه البيوتات املالية قد دمرت فإن عد، متام ما تنبأنا به ويف احلقيقةإن ما يقوله جريدر هو 

وليمان ,Bear Sternذاتياً بعد انقضاء سنوات قليلة على وضع كتابنا ذلك، كأمثال بريشترين

حىت إن البنوك الكربى مثل سييت ، ، بينما حاق اإلفالس بآخرينLehman Brothersبرذرز

هلم أضعافاً، إال أنه مت إنقاذهم جروب، وجولدمان ساكس، جاوزت موجوداا غري العاملة، رأمسا

وليس من ، بأموال دافعي الضرائب، وبالسماح هلم بإخراج أصوهلم السامة من ميزانيتهم

هنري بولسون، املدير التنفيذي /الصدف أن ساعد يف املوضوع كون وزير اخلزانه هو السيد قبيل

ت، من أموال دافعي السابق جلولدمان ساكس، والذي تصدق بعشرات الباليني من الدوالرا

.الضرائب إىل رب عمله السابق

واذا ما استعملنا ما يسميه علماء الرياضيات استقراءاً واستخالصاً للنتائج، فإن املستقبل عندئذ "

إن الفارق األساسي بني االقتصاديات الكالسيكية يف القرنني التاسع عشر . يبدو مفزعاً بالفعل

.اليت تتبع اهلزة األساسية وجسامة األحداث ضخامةوالقرن العشرين يتمثل يف 

أو تشحنه من اوروبا  حتتاج ملدة أسبوعني لتجلب الذهبففي القرن التاسع عشر كانت البنوك 

أما اليوم فاألمر . وإليها لتغطية عقود وصفقات كبرية،إذا ما كانت الكميات املطلوبة متوفرة فعالً 

، فالعرض النقدي غالباً غري حمدود عرب آليات يف ورق أصبحت النقود ورقاخمتلف متاماً، عندما 

.تشحن هذه األموال بالوسائل اإللكترونية يف غضون جزء من الثانيةوأدوات جديدة وميكن أن 

إن نقل األموال بسرعة الربق هذه، والكميات اهلائلة اليت جيري نقلها من األموال، ختلق عوامل 

شعل آثاراً مدمرة وكأا فتيل حرب كونية ثالثة، ولكن دون تفجري هائلة رأمسالية تستطيع أن ت

وما األزمات االقتصادية اليت عصفت بدول جنوب شرق آسيا وما جنم . إطالق رصاصة واحدة 

عنها من كوارث اجتماعية، إال مثال بسيط على ما ميكن أن تأيت به األيام من أخطار كامنة خمزنة 

تاج انطالقها إىل أكثر من الضغط على بضعة أزرار يف وول يف ذاكرة أجهزة الكمبيوتر، وال حي

. "ستريت تكون نتائجها عابرة للقارات وعرب احلدود
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دع احلقائق تتكلم

بدأت أزمة جنوب شرق آسيا نتيجة تآمر املضاربني العامليني على عمالت املنطقة، بدأ بالبهت 

كانت النتائج مدمرة، ال لذنب ارتكبه  ونتيجة ذلك. التايلندي وانتهاء بالروبية اإلندونيسية

مستعملني ذراع الواليات املتحدة الطوىل  مقامرة املضاربني العاملينياإلندونسيون ولكن نتيجة 

.لترويع اآلخرين ولغرض االستعمار اجلديد والسرقة بواسطة الرموت كنترول

ملباشر، بل أصبح أكثر خبثاً مل يعد من الضروري استعمار األمم وب خرياا عن طريق االحتالل ا

فبواسطة شركاء حمليني ارتضوا أن يشاركوا بارونات املال العاملي يف عملية ب شعوم . ودهاًء

قاموا باغراق البالد والعباد بالديون وجعلوا بلدام . مقابل الفتات من غنائم هؤالء االجانب 

.رهينة

من االندونيسيني يقارب  سوهارتووع ما قتل كان جمم. على سبيل املثال  اندونيسياولنأخذ 

وفتح أبواب مث استوىل وأتباعه على السلطة " شيوعيون"ممن قيل أم  املليون من اتباع سوكارنو

اندونيسيا على مصراعيها للشركات عرب القطرية وكان هو وأقرانه الشركاء دوما والوسطاء 

.وأغرقوا البالد بالديون

بدءاً بالبهت  املضاربة بعمالت جنوب شرق آسياضاربني العامليني وعندما قرر حفنةٌ من امل

تخفيض عملتها بالتايالندي انتقلت العدوى إىل أندونيسيا، فطالب صندوق النقد الدويل اندونيسيا 

فجاءه نائب وزير اخلزانة االمريكي برسالة مل يقبل سوهارتو ذا، . باالضافة إىل شروط أخرى 

فيها أن عليه أن يقبل بوصفات صندوق النقد الدويل ومندويب وزارة اخلزانة من كلينتون يقول له 

وهكذا متّ  . (As if it comes from the hand of God)االمريكية كأا تأيت من عند اهللا

دمار االقتصاد االندونيسي ودفعت اندونيسيا أضعاف أضعاف مديونيتها بعد اخنفاض عملتها كما 

   :)١(بني اجلدول رقم 

   $٥٤٢اطرح جمموع النقود املدفوعة 

  )أي األموال املسروقة(الديون املدفوعة دون أن حتتسب
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بليون  ١٨٧،٧وبالكلفة الفعلية لالقتصاد اإلندونيسي، فقد دفعت إندونيسيا بالروبيات ما يعادل 

دوالر، ولكن نظراً لتخفيض العملة الذي فرض على إندونيسيا من قبل الدائنني أنفسهم، فقد 

بليون دوالر فقط، وكان الفرق، لو مل تكن هناك مضاربات خارجية،  ٥٤،٢جل حلساا س

وهكذا مت سرقة ! . . أصل الدين وخدمة الدين من فائدة وخالفه: سيسدد كل الدين اإلندونيسي 

مليار دوالر من اإلندونسيني، فهل هناك استعمار أدهى وأقذر من هذا؟ ١٣٥حنو 

ة حسنة األداء ومسجلة يف بورصة جاكرتا، بقيت اثنتان وعشرون شركة سليم ٢٨٢ومن جمموع 

منها فقط على ما هي عليه بعد اهلجوم على العملة اإلندونيسية، ومت كل هذا من قبل املضاربني، 

. شركة، وب ثروام الشرعية  ٢٦٠، وكان أن مت سلب أمالك التحكم عن بعدعن طريق 

الس الشركات اإلندونسية إىل شرائها بأخبس األسعار مما نتج تدافع هؤالء أنفسهم الذين سببوا إف

هذا هو االستعمار اجلديد ذاته . مليون إندونيسي إىل ما دون مستوى خط الفقر ٥٠دفع عنه 

.واسم دلعه العوملة

وما كان يزوده صندوق النقد الدويل إلندونيسيا، وهو الذي أجرب إندونيسيا على براجمه اليت أدت 

املصائب، ال يعادل سوى جزء مما بته منها األمم واملؤسسات العاملية الدائنة، فقد سلمها اىل هذه 

بليون دوالر تعهد  ٤،٦بليون دوالر فقط من جمموع  ٢،٦مبلغ  ٢٠٠٠صندوق النقد الدويل عام 

، مبعىن "بأوجه قصور وفشل يف اإلصالح واملشاريع"ا، وذلك بسبب ما وصفه البنك الدويل 

دونيسيا يف االستجابه لكامل شروط صندوق النقد الدويل، وكانت القروض مربوطة إىل فشل إن

 .لسياسات إمجاع واشنطن اخلضوع الكامل، مبا يعين "إحراز تقدمٍ ملموس يف األداء السياسي"

وبشكل أساسي فإن إندونيسيا مل ختصخص بسرعة كافية حتظى برضى صندوق النقد الدويل، 

املالية متعددة اجلنسيات تطالب باستمالك النظام املصريف اإلندونيسي، والذي وبقيت املؤسسات 

كان سيصبح من بني أول جوائز اخلصخصة، وقبلت احلكومة إيقاف دعمها عن الطعام والوقود، 

أرادت أن تفعل ذلك على حنوٍ أبطأ، كما قبلت بيع موجودات حكومية  - أي احلكومة  - إال أا 

بيعت حصة أغلبية ملصرف آسيا  ٢٠٠٢آذار /ويف مارس. سعارٍ حمروقة معينة، ولكن ليس بأ

مليون دوالر  ٥٠٠، وقاعدته يف الواليات املتحدة، ودفع للحكومة للمضارب فارالونالوسطى 

مليون دوالر سنوياً، واعترف صندوق  ٧٠٠مقابل هذه الصفقة، ولكنها ستفضي باحلكومة لدفع 
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إال أن إندونيسيا تركت ١٩٩٧طرية يف أزمة إندونيسيا ،النقد الدويل بأنه ارتكب أخطاء خ

.وحدها لتدفع مثن أخطاء صندوق النقد الدويل

لدى رئيس الوزارء الربيطاين، مقارنة بني اشتراطات  ، املستشار السابقروبرت كوبرويعقد 

عندما قرروا  ،فرنسيني يف القرن التاسع عشر - إمربيالية األجنلوصندوق النقد الدويل اليوم، وبني 

كم : "، فكتب قائالًمالية مصر لضمان سداد الديونتويل السيطرة املباشرة على  ١٨٧٥يف 

يبدو شبيهاً وإىل حد الفت بواحد . . .وآخرون يف مصر؟  اللورد كرومرخيتلف هذا عما فعله 

. "من برامج صندوق النقد الدويل املتشدد

ازدهار اقتصاد : من الفصل الثامن :٢٠٠٣ر سنة عن كتايب إمرباطورية الشر اجلديدة الصاد

:الكذب

الواحد تلو  الكثري من االياراتإن العامل شهد، منذ أواخر الثمانينات من القرن العشرين، 

، وتاله االنفجار الداخلي لسوق اار سوق األسهم١٩٨٧تشرين األول ،/يف أكتوبر: اآلخر

.السندات املخاطرة،وأزمة القروض واالدخار

وفقاعة سوق األسهم، بعد أن أجربت اليابان على  بايار سوق العقار الياباينبدأ عقد التسعينيات 

وضعت األزمة املكسيكية  ١٩٩٥كانون الثاين ،/يف يناير. تغيري جها االقتصادي من واشنطن 

بانك النظام املايل العاملي على شفري كارثة حقيقية يف العام نفسه، اار مصرف بارينجز 

(Barings Bank)، ل النظام املصريف الياباين  ١٩٩٥، ويف ربيع عامتريليون دوالر على ٢.١حتم

عاشت دول جنوب شرق آسيا اياراً  ١٩٩٧بدءاً من صيف ،. هيئة خمصصات الديون املعدومة 

، واارت أنظمتها املصرفية ودمرت %٨٠-٥٠مفاجئاً لعمالا، بنسب تتراوح ما بني 

  .الدين الروسيتفجرت قنبلة ١٩٩٨آب ،/يف أغسطس. داا بالكامل اقتصا

، وكادت أن LTCMاارت شركة إدارة رؤوس األموال طويلة األجل ١٩٩٨يف خريف ،

.بأكمله معها تودي بالنظام الرأمسايل

 وكشفت جداول الضريبة. املعلومات املدققة تشري إىل عدم حتقيق منو يف الشركات غري املالية 

أن الشركات  ٢٠٠٠والتقديرات اليت متت مراجعتها لعام  ١٩٩٩إىل  ١٩٩٥اجلديدة لعامي 
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 ١٩٩٩وبلغ حجم خسائر الشركات األصغر حجماً لعام  .الصغرية كانت تتكبد خسائر فادحة

.مليار دوالر ٣٠٠رقماً مذهالً، وصل 

االقتصادي  لوذر كمبث يقول ، حيإن النظام املايل احلايل يعيش اياراً مؤسسياً، وليس ركوداً

بل كان هناك أكرب . . .مل يكن هناك أبداً انتعاش اقتصادي أمريكي خالل التسعينات، : "األملاين

واإلقراض الرخيص للمستهلكني " ازدهار األوهام"، قامت على فقاعة مضاربات يشهدها التاريخ

. "على الشركات يالءاالستمالك واالستومستثمري األسواق املالية، فضالً عن عمليات 

بشكل هائل، وشهدنا هدر وضياع  سوق األسهم االمريكيةانفجرت  ٢٠٠٠آذار ،/منذ مارس

 تريليوين دوالريف الواليات املتحدة وحدها، إىل جانب  سبعة تريليونات دوالر بالقيمة الورقية

األول واية الربع  ٢٠٠٠آذار /مارس ١٠وخالل الفترة بني . يف كل من أوروبا وآسيا 

 ٣.٣تريليون دوالر إىل  ٧.٦من السوقية Nasdaqتراجعت قيمة أسهم ناسداك ٢٠٠١من،

وهبطت أكرب ست شركات على مؤشر ناسداك من مستوياا العليا يف عام  .تريليون دوالر

.مليار دوالر ٩١٤إىل    تريليون دوالر٣٦٢.٢من ٢٠٠٠

Wiltshireاليت تشكل مؤشر ويلتشاير ةشركة أمريكي ٥٠٠٠ل تراجعت القيمة السوقية 

 ٣٤.٥، وخبسارة قدرها تريليون دوالر ٦.١١تريليون دوالر إىل  ٩٦.١٦من ٥٠٠٠

مبديونية ٢٠٠١ودخلت الواليات املتحدة ذات أضخم مديونية يف العامل عام ،. تريليون دوالر 

 ٢٦يات اخلاصة تصل إىل قياسية جممعة متثل الدين احلكومي، ودين قطاع الشركات، واملديون

ما كانت عليه مطلع التسعينات،  ثالثة أمثالوارتفعت مديونية املستهلكني إىل  .تريليون دوالر

وكان هذا مصحوباً بأسوأ ايار تشهده املدخرات األمريكية، منذ الكساد الكبري، طبقاً للرسم 

  .البياين الذي صدر عن وزارة التجارة األمريكية

تريليون دوالر من الديون اجلديدة، وهو  ٥.١األمريكية تضيف كل عام مبلغ كانت الشركات 

إن الدين اإلمجايل يف االقتصاد  .ما يعادل مثانية أمثال ما كانت عليه احلال مطلع التسعينات

كانت مظاهر ضعف النظام . مرات عن تزايد إمجايل الناتج احمللي ٤األمريكي يتزايد بسرعة 

.ارخة الوضوح بكليته وهشاشته ص
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يف نيويورك جملس العالقات اخلارجيةوضع  ٢٠٠٠متوز لعام ،/من يوليو ١٣و ١٢ما بني 

(CFR)  إشارات حتذير، : األزمة املالية التالية"سيناريو بعنوان . خنبة النخبةوهو مؤسسات

. "السيطرة على الضرر، واآلثار

عنها للمأل، كيف ميكن هلجوم إرهايب  وقد تضمنت السيناريوهات السابقة اليت مل يكشف النقاب

أيلول /كان ذلك قبل أحداث سبتمرب. رئيس أن يؤدي إىل ايار باالقتصادين األمريكي والعاملي 

٢٠٠١.

. .وجاءت أحداث سبتمرب

، أستاذ االقتصاد يف جامعة هارفارد، والزميل األعلى (Robert J . Baro)روبرت باروكتب 

:سبتمرب ١١بعد أسابيع قليلة من هجمات  ة بيزنس ويكجمليف معهد هوفر، يف 

ستكون توسعية، لذا فهي ) ضد اإلرهاب(إن استنتاجي الرئيسي هو أن احلرب اليت تشن حالياً "

. "ستسهم يف إنعاش االقتصاد األمريكي وانتشاله من حالة التباطؤ اليت يعيشها

مث جاءت حرب اإلرهاب

ادوارد بيك، رئيس بعثة Edward PeckصرحAmy Goodmanيف مقابلة تلفزيونية مع

ونائب مدير جلنة مكافحة اإلرهاب يف البيت األبيض أيام الواليات املتحدة يف العراق سابقاً، 

:الرئيس ريغان باآليت

عندما كنت نائباً ملدير جلنة مكافحة اإلرهاب يف البيت األبيض يف عهد الرئيس  ١٩٨٥يف سنة "

وقمنا . أن نعرف اإلرهاب حبيث يتم استعماله يف وزارات اإلدارة كافة . . .ريغان، طلبوا منا

بالدنا كانت بتقدمي ستة خيارات للتعريف، ويف كل مرة مت رفضها ألن القراءة املتأنية هلا تبني بأن 

. ". . .متارس بعضها

٢٠٠٥الفصل الرابع عشر/ من كتاب حروب البترول الصليبية

ي يعاين منه االقتصاد األمريكي حالياً، يتجاوز وبكثري أزمة الديون يف فترة فإمجايل الدين الذ"

ومنذ قرار نيكسون بإخراج الدوالر من معيار الذهب  . . "الكساد العظيم خالل الثالثينات

واألوراق النقدية األمريكية تتراكم بكميات مذهلة،وباملقارنة، ١٩٧١ووضعه دون غطاء عام ،
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سجل ارتفاعاً  ١٩٧٠،-١٩٥٠من ورقة النقد األمريكية خالل الفترة من  فإن حجم ما مت طبعه

% ٢٠٠٠، وهي نسبة معتدلة، يف حني جند أن هذه النسبة تضاعفت إىل أكثر من %٥٥بنسبة 

  . "٢٠٠٠إىل العام  ١٩٧١من عام 

عن هذا األمر عندما كان أحد Ben S . Bernankeقال بن برينانكي ٢٠٠٣ويف العام ،"

متلك احلكومة األمريكية تكنولوجيا تدعى املطابع، اليت تسمح هلا بإنتاج ما "االحتاديني  احلكام

ففي ظل نظام األوراق النقدية، . . .ترغب به من أوراق الدوالرات ومن دون كلفة تذكر 

. "تستطيع احلكومة، إذا ما أرادت توليد املزيد من اإلنفاق واملزيد من التضخم اإلجيايب

ما ) الدوالر(ذه السياسة، أصبح خارج الواليات املتحدة من األوراق النقدية األمريكية ونتيجة هل"

ويف . مليار دوالر، هي عبارة عن دين حلاملها دون فوائد للخزانة األمريكية  ٢٥٠٠يزيد على 

حالة عودة جزء مهم من هذه األوراق إىل الواليات املتحدة، عندئذ ستكون الطامة االقتصادية 

!"ريكية الكربىاألم

تكمن مشكلة الديون بالنسبة لرئيس االحتياط الفيدرايل يف أن جهنم االئتمان يقوم على "

، وذلك جتنباً حلصول انفجار مايل )ائتمانات للبنوك(الدين،الذي عادة ما يولد املزيد من الديون 

يدرايل التخفيف من ويف كل مرة حياول االحتياط الف. داخلي أو حىت ايار فعلي للنظام املايل 

، تظهر مشكلة احتمال ايار األسواق املالية، األمر الذي يدفع االحتياط زيادة حجم فقاعة الديون

. "بصورة أوسع فتح صنبور املالالفيدرايل إىل 

ويف حالة حصول ارتفاع : "ما حصل متاماً بعد سنتني٢٠٠٥جاء يف كتابنا املذكور واملنشور سنة 

فإن ماليني العائالت األمريكية الغارقة يف الديون، ستجد الفائدة األمريكية، ملحوظ يف معدالت 

بعد أن أصبحت غري قادرة على حتمل كلفة الفائدة ، نفسها فجأة جمربة على التخلي عن منازهلا

مثل هذا الوضع سيضرب البنوك، اليت ستجد نفسها أمام رهونات عقارية مبليارات  .العالية

. "صبحت غري ذات قيمة، وهو ما سبق وحصل يف الثالثيناتالدوالرات، وقد أ

الربوفيسور ليستر ثرو الذي . كان هذا أيضاً ما حدث متاماً كما كتب قبل سنوات من حدوثه 

العريقة MITوهو استاذ اقتصاد وعميد سابق يف جامعة "مستقبل الرأمسالية"ألف كتابا بعنوان 

:يقول
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الرأمسايل من فاشية واشتراكية وشيوعية قد اارت مجيعها ولكن، إن األنظمة املنافسة للنظام "

بالرغم من أن املنافسني قد أصبحوا طي الكتمان يف كتب التاريخ، فإن شيئاً ما يبدو وكأنه يهز 

. "أركان النظام الرأمسايل نفسه

فالس هذا آن األوان لنضع حداً للمماطلة يف إعالن إ حروب البترول الصليبيةقلنا يف كتابنا "

النظام، ولنحرر حكومات العامل حىت تسلك الطريق حنو إعادة إنشاء أنظمتها املالية والنقدية 

.واالقتصادية بشكل كامل

، كتب آية اهللا اخلميين ميخائيل غورباتشوفإىل  ١٩٨٩كانون الثاين  ١يف رسالة بعث ا بتاريخ 

:قال. ا إىل افتقارمها كلتيهما للقيم الروحيه ليبني أن أمراض االشتراكية والرأمسالية إمنا مرده

إنه من املمكن بالطبع وكنتيجة لسياسات اقتصادية خاطئه من قبل السلطات الشيوعية السابقة، "

إال أن احلقيقة تقع يف مكان آخر، وإذا . . مثرياً لإلعجاب -اجلنة الومهية -أن يبدو العامل الغريب 

قضي على العقد االقتصادية املستعصية لالشتراكية وللشيوعية، عن كنت تأمل يف هذا املفترق أن ت

طريق االلتجاء إىل مركز الرأمسالية الغربية، فإنك فضالً عن عدم معاجلتك أياً من أمراض جمتمعك، 

ستقترف خطأ سيترتب على من خيلفونك حموه، ذلك أنه إذا كانت املاركسية قد وصلت إىل 

شتراكية واالقتصادية، فإن الرأمسالية أيضاً قد أصبحت عاجزةً عن طريق مسدود يف سياساا اال

. "التقدم يف هذه وغريها من األمور ولو على حنوٍ خمتلف

وال ضري إذا كان آية اهللا اخلميين قد استشهد بالدين كي يعظ غورباتشوف، فهو رجل دين، أما 

" حلربه على اإلرهاب"تروجيا " الرب"فقد جلأ الستخدام رأس العلمانية، رئيس الواليات املتحدة، 

و يأجوج ومأجوج، للترويج حلربه على العراق،فقد  مستخدماً لذلك كالً من اإلله والشيطان،

صرح الرئيس الفرنسي جاك شرياك ببعض مما أبلغه إياه الرئيس بوش و يف حمادثة هلما على اهلاتف 

:قال بوش

فتنبؤات الكتاب املقدس تتحقق، وهذه املواجهة إن يأجوج ومأجوج ناشطان يف الشرق األوسط، "

" . هي مشيئة اهللا الذي يريد استخدام هذا الصراع الستئصال أعداء شعبه، قبل أن يبدأ عهد آخر

ومل يستجب الرئيس الفرنسي املدهوش لطلب بوش، وبدالً من ذلك طلب موظفوه إىل ثوماس 
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وكان أن قام . ليل الطلب الغريب رومر، وهو رجل الهوت يف جامعة لوزان، أن يقوم بتح

.بإعادة وصف سلوك بوش يف جملة لوزان ألليه ساغوار ٢٠٠٧الدكتور رومر يف العام 

حىت أنت يا بروتس

يف : " ٢٠٠٩حزيران  ٧يف عددها بتاريخ  -كما روت الواشنطن بوست  -كتب غورباتشوف 

ل يثبت أن الغرب ليس حباجة إىل أن الغرب، ينظر إىل تفكك االحتاد السوفيييت على أنه نصر كام

فإمجاع واشنطن، ومبدأ حترير السوق وفكفكة القوانني، وامليزانيات املتوازنة بأي مثن، قد . . يتغري 

وأصبح  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ولكن أتت األزمة االقتصادية عامي . . أُطعمت لبقية العامل بالقوة 

كل رئيس أولئك األكثر ثراًء، وإنه ملما يثري واضحاً بأن النموذج الغريب ليس سوى سراب أفاد بش

االهتمام أن كالً من غورباتشوف واخلميين قد استعمال الكلمة نفسها لوصف االزدهار الرأمسايل 

:ويتابع غورباتشوف. بالوهم أو السراب

ولكن إذا كانت مجيع احللول واالجراءات املقترحة، مل تتمخض سوى عن جمرد إعادة تلميع "

. . . القدمي، فإن من املقدر لنا أن نشهد كارثة أخرى، ورمبا كانت هذه املرة أضخم للنظام 

. . إن النموذج اآلن يتصدع . . فالنموذج احلايل ليس حباجة إىل تعديل، بل إنه حباجة إىل التبديل 

لجميع مبن يف غاية التعقيد واإليالم ل وال بد من استبداله إن عاجالً أم آجالً، وسيكون ذلك عملية

. "يف ذلك الواليات املتحدة

من الذي زعم بأنه ال ميكن لغورباتشوف أن يكون على صواب، ولو على األقل مرة واحدة يف 

.حياته؟ حىت غورباتشوف قال ال للرأمسالية املعلومالية بعد أن ظّن أا هي اجلنة

  ايار االقتصاد الرأمسايل املقامر

فضيحة كربى تتصدر "٢٥/٢/٢٠٠٢-يف جملة بزنس ويكGary Weissكتب غاري ويز

. قصة شركة إنرونإا اآلن . اجتماعات الكونغرس، واامات جنائية تبدو يف األفق . الصحف 

ويف كل حالة . . . لكن فضيحة جديدة تظهر، كل بضع سنوات، يف عامل الشركات األمريكية 

ذا أمهية يتغري، ألن صانعي القرارات والقوانني من هذه احلاالت، وبعد أن ينجلي املوقف ال شيء 

ومجهور املستثمرين . . . فذاكرة اجلمهور قصرية . . . يتراجعون عن اختاذ أي إصالح ذي معىن 
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ورجال الكونغرس حتماً سيستمعون إىل وول ستريت، وقوى . . . الصغار اجلدد غري منظمني 

.م االنتخابيةفهؤالء هم الذين ميطروم ماالً حلمال . .الضغط 

تشرين  ٢٣سنة، يف شهادته بتاريخ ١٨قال آالن جرينسبان، رئيس البنك املركزي األمريكي ملدة 

إننا يف وسط إعصار، أو تسونامي تسهيالت ائتمانية، حيدث مرة : "أمام الكونغرس ٢٠٠٨األول 

. "يف القرن

خالل ربع القرن من االنفالت، ليس دقيقاً ما قاله اآلن جرينسبان، فقد حدثت أعاصري كثرية 

سنة منها على رأس البنك املركزي  ١٨واسم دلعه فكفكة القوانني، وعايش اآلن جرينسبان 

األوىل . فمنذ أيام الريغانية حدثت ثالثة أعاصري كلما جاءت واحدة لعنت أختها . األمريكي 

مسبوق، وايار بنوك  واليت نتج عنها ايار سوق املال بشكل غري ١٩٨٩، ١٩٨٤كانت فقاعة 

التوفري واإلقراض، مما اضطر احلكومة حلملة إنقاذ كلّفت دافعي الضرائب األمريكيني مئات باليني 

.الدوالرات

من قيمته أيام % ٧٤واليت تالها ايار سوق ناسداك، وخسر ٢٠٠٠-١٩٩٦مث جاءت فقاعة 

ذي صاحبه اخنفاض بنسبة وال ٢٠٠٢وحىت سعر هبوطه األدىن سنة ، ٢٠٠٠ذروة سعره سنة 

واليت انفجرت عام  ٢٠٠٧- ٢٠٠٣وكانت فقاعة . لسوق داو جونز يف الفترة نفسها  %٤٠

.وكلّفت دافعي الضرائب األمريكان تريليونات الدوالرات حىت اآلن ٢٠٠٨

هل هذه هي الضربة القاضية؟ نعتقد أنه إن مل تكن هي هذه املرة فستكون األزمة القادمة هي 

أن الفترة ما بني الفقاعة واألخرى يف تناقص زمين، وأن كل ونستدل على ذلك مبالحظة . القاضية

.أزمة كانت أعمق من سابقتها، وأنه قد مت تغليف الفقاعة بفقاعة أكرب وأخطر يف كل مرة

منذ فجر التاريخ، ومنذ أيام املسيح، وقبل آالف من السنني مضت وانقضت، وحىت أيام برنارد 

.  . بليون دوالر، بقي الصريفيون العامليون لصوصاً ٦٤باهه يف وول ستريت،وسرقته مادوف وأش

أتقنوا حرفة لصوصيتهم عرب مسريم، مستخدمني أحدث احلواسيب ومربجمي علوم عدا أم 

وأصبحت مناورام وأالعبيهم أكثر تعقيداً، إال أن ثقافتهم بقيت . الصورايخ، لتعظيم سرقام

كُهاناً لنظامهم لتربير جتاوزام املفرطة، -أمسوهم اقتصاديني -" مأجورين"ري، ووظفوا ثابتة مل تتغ

اجلشع والربا واحلرص جيب أن تكون "  ، أو أن"اجلشع ورع"والذين نظروا هلم ولعقيدم، بأن 
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شهور ، كما جادل كينز يف عمله امل"إىل ضوء النهار. .ألا هي فقط تستطيع هدايتنا  . . .آهلتنا

. "النظرية العامة يف التوظيف والفائدة والنقود"

أن يقوم على خدمة أغراضهم يوماً، بينما يقوم كبري  -مثل كينز  -وميكن ألحد كبار الكهنة 

على خدمتهم يف يومٍ غريه، حيث يتم تبجيله ويضخم دوره  - رمبا ميلتون فريدمان  -كهنة آخر 

عى بأن مجيع سابقيه يف مؤسسة الكهانة، كانوا على كي يروج غرضاً آخر، وال يضر حىت لو اد

.خطأ مجلةً وتفصيالً، وأن اخلالص إمنا يتأتى من نظرياته

الرجل الذي أدار االقتصاد األمريكي كرئيس لالحتياط الفيدرايل البنك املركزي  آالن جرينسبان

هذا الرجل،  -تصادحترير احملافظني لالقغطت اجلزء األعظم من فترة  -سنة ١٨األمريكي ملدة 

: أمام جلنة الكونغرس حول األزمة املالية آنذاك، قال ٢٠٠٨تشرين األول  ٢٣يف شهادته بتاريخ 

 . "إننا يف وسط إعصار، أو تسونامي تسهيالت ائتمانية، حيدث مرة يف القرن"

. . ي غلطتهنيوز فإن آالن جرينسبان قد أنكر أن أزمة األمة االقتصادية ه. إس . يب  .وطبقاً لسي

إال أنه سلم بأن عملية االنصهار، أظهرت خلالً، يف فترة عمر كامل من التفكري االقتصادي، 

واعترف أثناء االستجواب، بأنه قد ارتكب  . "حالة من الصدمة وعدم التصديق"وتركته يف 

ا هو الزم ستقوم بعمل م - وهي تعمل ملنفعتها ومصلحتها الذاتية  - يف اعتقاده بأن البنوك " غلطة"

يعرف ويبني . . ودعا جرينسبان ذلك عيباً ونقصاً يف النموذج . حلماية مسامهيها ومؤسساا 

.كيف يعمل العامل

جرينسبان يف النموذج االقتصادي الذي كان يقوده، ال أقل من " اكتشفه"وكان العيب الذي 

وهكذا . يست موجودة ل -لتعديل أوضاع األسواق - "اخلفية"االعتراف، بأن يد آدم مسيث 

.وبالنتيجة، فإن النظرية وراء نظام جرينسبان الرأمسايل برمتها، يعتريه النقص والعيب

إىل عني اإلعصار، ليس مبحض الصدفة، وإمنا ألن أطروحته للدكتوراه  بن برنانكيومت إحضار 

اد الكبري، ، جادلت بأنه يف حاالت الكساد، مثل الكس (MIT)مبعهد مساشوسيتس للتكنولوجيا

الرئيس التنفيذي . . (وكان هو ومصريف سابق من وول ستريت . فإنه ينبغي إنقاذ البنوك بأي مثن 

قد صدقا الرؤية والوعد، باستخدام دفاتر ، )لشركةجولدمان ساكس ووزير خزانة جورج بوش

ائب شيكات دافعي الضرائب إلنقاذ املصرفيني ذام، وهم الذين عرضوا غالبية دافعي الضر
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وقد أقيم مبىن االحتياط الفيدرايل يف . .لالجتياح بالتسونامي املالية، كما دعا جرينسبان األزمة 

أحسن وصفه وليام  بغموضٍ روحيٍ، وحييط نفسه بين على شكل يشبه املعبدواشنطن، حيث 

:جريدر

بتوقري  يستجيب كل من الصحافة والسياسيني لغموض بنك االحتياط، ومييلون إىل النظر إليه"

وإجالل بصفته مؤسسة تكنوقراطية وسياسية حاكمة تتكون من اقتصاديني متحمسني، يقررون يف 

وهذه االستجابة وامليل، يعززان من  -مواضيع غامضة وغاية يف التعقيد، يصعب على بقيتنا فهمها 

عرضة  ويسمح إمجايل اجلهالة ببنك االحتياط ألن يتصرف دون أن يكون. قوة البنك املركزي 

. "للمسئولية عن أحكامه األحادية اجلانب، أو عن أخطائه اجلسيمة

ومع أن النقود ذات أمهية حامسة ألنشطتنا االقتصادية، كما أا تؤثر يف حياتنا بشكل عميق، إال 

مع أولئك الذين  -على ما يبدو  -وهذا تناقض يتماشى جيداً  .أا األقل قابلية للفهم منا

واملواضيع املتعلقة بالنقود عديدة وحامسة، ومع . غموض النقود هذا ويفيدون منيسيطرون على، 

ذلك فنادراً ما يتم هذه األيام حبثها على املأل، أو أن تظهر على األجندة السياسية ألي من احلزبني، 

حيث تصدرت املسائل النقدية األجندة بعكس ما كان عليه احلال يف القرن التاسع عشر، 

أهي . . فلقد حبثوا احلاجة إىل بنك مركزي،ومن الذي ميلك صالحية خلق النقود؟ .السياسية 

كما حبثوا دور إدارة اخلزينة، وهل يكون خلق النقود بواسطة . . املصاحل اخلاصة، أم احلكومة؟ 

وهل ينبغي للنقود أن تكون مغطاة بالذهب؟ أم . .أم من قبل احلكومة مباشرةً؟ . . البنوك؟ 

وهل للحكومة أن تصدر نقودا دون تغطية؟. . م بكليهما؟ بالفضة؟ أ

كارتل هجني: االحتياط الفيدرايل

، هو موضوع خلق النقود والعمليات حزب الشعبكان أحد مواضيع النقاش احلامية لدى 

وأصبح حزب الشعب حزباً ثالثاً ذا نفوذ حتدى مبادئ الرأمسالية األساسية، . املصرفية املركزية 

ومع أن حزب الشعب قد مت خداعه لالنضمام إىل احلزب . املصاحل املصرفية والنقدية  كما حتدى

معنياً ومهتماً جداً  -عند انتهاء القرن التاسع عشر  -الدميوقراطي، إال أن اجلمهور كان ال يزال 

 .                                   ذه املواضيع

، وكان الناس خيسرون كان الكثري من البنوك مفلساشرين ويف العقد األول من مطلع القرن الع
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وأما . تركز الثروة لدى مصرفيي ومتمويل نيويوركمدخرات عمرهم، وكانوا قلقني بسبب 

السياسيون فكان ينتخب منهم من يعد بالوقوف يف وجه أصحاب املصاحل املصرفية، مبن فيهم 

لى الرغم من أنه كان قد اختري ومول وأحيط الرئيس ويلسون، الذي قاد محلة ضد تكتل النقود، ع

  .بتكتل أصحاب املؤسسات املالية

ولعل باراك أوباما هو . وكانت وعوده ترمي لتأمني جناحه يف االنتخابات، ومتّ نقضها بعد ذلك 

وانتهت خطة " . أعط إشارة للشمال ولكن خذ اليمني"نسخة طبق األصل عن الرئيس ويلسون 

مسودة القانون  -سراً بالطبع  -ويلسون، وبعدها قرروا أن يضعوا بأنفسهم املصرفيني بانتخاب 

، ومن مث متريرها كقانون يف شخصية اعتبارية للسيطرة على املؤسسات املاليةالالزم إلنشاء 

 .الكوجنرس

اجلمهوري يف جملس الشيوخ، واختري  توصبصفته ال السناتور نيلسون أولدريتشوحصلوا على 

ة النقد الوطنية،وهي هيئة خاصة أنشأها الكوجنرس كي تقترح توصيات حول كيفية رئيساً هليئ

، ومحو مورجان. يب . جيه وكان أولدريتش عضواً مشاركاً يف تنظيم تكتل املؤسسات املالية، 

نيلسون أولدريتش روكفللر، والذي أصبح نائباً للرئيس  :جون روكفللر الصغري، والذي أمسى ابنه

.نيكسون

أولدريتش وستة آخرون، عقد اجتماعٍ سري يف جزيرة جايكل قرب شاطئ جورجيا يف  وقرر

وكانت جايكل جزيرة مملوكة ألغنياء مصرفيي نيويورك، والذين  ١٩١٠أحد أيام تشرين األول ،

كان هلم قصورهم اخلاصة مع ناد خاص للمجموعة، وكانت منتجعهم الشتوي بعيداً عن شتاء 

:الستة اآلخرون املشاركون يف االجتماع السري فكانوا أما. نيويورك املتجمد

أكرب بنوك أمريكا يف ذلك الوقت -رئيس ناشينال سييت بانك أوف نيويوركاندرليب،  -فرانك

.كوهن، لويب وشركاهم: وشركة االستثمار العاملي لوليم روكيفللرممثال للمصاحل املالية -

.ل بانك أوف نيويوركمصرف فريست ناشيناتشارلز نورتون، رئيس 

بانكرز ترست كومباين، وكان هذا هو  مورجان. يب . جيه بنجامني سترونج، رئيس شركة 

املصريف الذي أصبح أول رئيس لالحتياط الفيدرايل، وهو النظام الذي صنع كي يسيطر على، 

.وحيد من نفوذ املصارف
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.مساعد وزير اخلزانةأبراهام آندرو، والذي كان 

.بانكرز ترست كومباين مورجان. يب . جيه سون، شريك رئيسي يف شركة هنري داي

، وقد ولد يف أملانيا، وهو أمريكي متجنس، وسليل أسرة وربرغ العائلة املصرفية، واليت بول وربرغ

وكان ميثل مصاحل ، دراية تامة مبمارسات وسلوكيات البنوك املركزية يف أوروباكانت على 

جنلترا وفرنسا، وشريكاً يف كوهن لويب وشركاه، وشقيق ماكس وربرغ روتشيلد املصرفية يف إ

وكان واربرغ هو االستراتيجي . الذي يرأس مصاحل واربرغ املصرفية يف األراضي املنخفضة وأملانيا 

.األول ملشروع االحتياط الفيدرايل

. ٩١٠ة العامل يفمن ثرو %٤٠متثلاليت ميثلها هؤالء السبعة  البيوتات املالية واملصارفوكانت 

وصاغ هؤالء السبعة مشروع القانون الذي سيقدم إىل الكونغرس، والذي كان يقصد به رقابتهم 

وبعد . أنكروا أم اجتمعوا، كما نفوا أن املشروع من وضعهم  اوابتداء .والسيطرة عليهم

وكتب فرانك  .ئداجلراسنوات قليلة أو عقود، كشفوا سرهم يف سريهم احلياتية، أو يف مقاالت يف 

:كتب يقول ١٩٣٥،/٩/٢فاندرليب مقالة يف ساتردي أيفننج بوست يف 

ال أعتقد أن هناك أية مبالغة يف أن احتدث عن بعثتنا إىل جزيرة جايكل، على أا املناسبة اليت "

وطلب إلينا ترك أمسائنا . حصل فيها احلمل ملا أصبح يعرف بعد ذلك بنظام االحتياط الفيدرايل 

تفادي تناول العشاء معاً يف ليلة مغادرتنا،  -إضافة إىل ذلك  - خرية وراءنا، كما طلب إلينا األ

إىل حمطة السكة احلديد على -وباخلفية ما أمكن -كما تلقينا تعليمات للحضور كالً على انفراد 

 شاطئ اهلدسون يف نيوجريسي، حيث ستكون عربات السناتور أولدريتش اخلاصة على استعداد،

  .ملحقة بنهاية قطار متجه إىل اجلنوب

وما إن نصبح يف العربة حىت نبدأ االلتزام بالتحرمي املفروض على األمساء األخرية، وخاطبنا بعضنا 

حىت إنين تبنيت وسائل تنكرية أعمق، . . . البعض بأمسائنا األوىل مثل بن، بول، نلسون وإيب 

ن خلدام أو طاقم القطار أن يعرفوا هويات واحد او اثنني وكان ميك . . .متخلّياً عن أمسائنا األوىل 

وكانت طباعة أمسائنا كلها معاً، هي ما كان ميكن أن جتعل . منا، إال أم مل يكونوا يعرفوننا كلنا 

وببساطة عرفنا أن . من رحلتنا الغامضة، ذات أمهية يف واشنطن ووول ستريت، وحىت يف لندن 

فيما لو : "وعندما سئل فاندرليب عن ملاذا هي السرية؟ أجاب. " اكتشافنا جيب أن ال حيدث
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انفضح علناً أمر جمموعتنا بالذات، وأا قد التقت معاً وكتبت مشروع قانون مصريف، فإن مثل 

. "إلجازته من الكوجنرس - مهما كانت -هذا املشروع سوف لن يعود له فرصة 

ازدهار وإفالس وحروب

كان الزماً  -)البنك املركزي األمريكي(أن نظام االحتياط الفيدرايل  على"تكتل النقودجيادل 

 - وكما سنرى  -، ويف الواقع "لتثبيت االقتصاد وإعادة استقراره، تبعاً لدورات ازدهاره وإخفاقه

.فإن هذه مل تكن القضية أبداً

احل وكانت مص١٩١٤وحىت  ١٩١٠كانت الواليات املتحدة يف حالة ركود لعدة سنوات من 

وكان إجياد البنك املركزي األمريكي ضرورة الزمة إلدارة وضبط  املال العاملية ختطط حلربٍ كبرية،

 مصاحل املصرفيني، بعيداً عن مناطق احلرب، خاصة وأن أمور بريطانيا املالية كانت متردية ويف حالة

اضح للممولني العامليني وكان سراً معلوماً ان أمريكا ستمول احلرب، كما كان من الو. يرثى هلا 

.ومؤسسام املصرفية أن اإلمرباطورية الربيطانية كانت تفقد متطلبات اإلمرباطورية

وأصبحت أمريكا احلصان اإلمربيايل اجلديد للممولني العامليني، ولطاملا أنشئت مؤسسات توأم بني 

إىل الواليات املتحدة،  تحدةلتنسيق نقل أروقة السلطة من اململكة املبريطانيا والواليات املتحدة 

، والذي )بانك أوف إجنالند(وكان البنك املركزي خطوة أوىل حيث أنشئ على غرار بنك إجنلترا 

.أيضا مل يكن مؤسسة حكومية وإمنا مملوك للبنوك اخلاصة

 وشهد عقد التسعينيات ازدهاراً سرابياً خمادعاً أفاد منه وول ستريت والشركات متعددة اجلنسية،

 ٢٠٠٠وانفجر هذا الوهم يف عام . بينما عانت معظم الشركات متوسطة إىل صغرية احلجم

تربيراً للحرب  ١١/٩عندما اار سوق أسهم التكنولوجيا، وكان ال بد من حادث كحادث 

.بأكرب فقاعة عرفها التاريخ ٢٠٠٠ومتّ تغطية فقاعة عام . إلخراج االقتصاد األمريكي من أزمته 

ك حبرب، كما ميكن للمرء أن يتوقع من النظام الرأمسايل عرب تارخيه تالياً لركود اقتصادي، وأتبع ذل

وأعلن أن هذه احلرب دائمة . باحلرب على اإلرهاب- ويف هذه املرة دعيت تالؤماً مع احلدث 

ومستمرة وبال حدود، وال حاجة للدليل إلعالن احلروب وغزو البلدان، حيث احلرب االستباقية 

إهلي منحه الرب جلورج بوش وأمريكاه، وشنت احلرب يف أفغانستان ومتّ غزو العراق، وبذا متّ  حق
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انفجار فقاعة القروض ٢٠٠٧مث تبع ذلك يف . تغطية فقاعة التكنولوجيا بأخرى أكرب منها 

.العقارية عالية املخاطر

يف تثبيت االقتصاد، من  وبالطبع، فمن الواضح أن االحتياط الفيدرايل مل ينجز مهمته املزعومة

فضالً عن األزمة االقتصادية  -حيث الركود، واإلفالس واالزدهار، مبا يف ذلك الكساد الكبري

إال أن . بسببه، وبسبب سياساته  -وإىل حد كبري - واليت حدثت يف عهده، ال بل  -الراهنة

 عرب تارخيه كلّه، مبا يف االحتياطي الفيدرايل مع ذلك، قد أبدع يف رعاية وتيسري مصاحل املصرفيني

وأوضح بول فولكر نفسه، وبشكل ال . ذلك رصد أموال دافعي الضرائب إلنقاذ وول ستريت

الفيدرايل ومسؤليته هم وول ستريت أي شارع املال، وليس  يغموض فيه، بأن ناخيب االحتياط

.عامة الناس يف شارع

، وكان خدم يف الثمانينيات ني لباراك أوبامارئيس املستشارين االقتصاديومث تعيني فولكر مؤخراً 

بشكلٍ خاص، ويف  اإلضرار باملزارعنيرئيساً لالحتياط الفيدرايل، وأدت سياساته االنكماشية إىل 

والية زراعية بزيارة إىل واشنطن كي يشرحوا لفولكر أن  ١٣قام وفد من مشرعي  ١٩٨٥شباط 

كان رد فولكر  ٦٧٠ص" أسرار املعبد"ب وطبقاً لكتا. سياساته تلحق األذى باملزارعني 

، وناخبو فولكر السعداء هم "إن ناخبيكم غري سعداء، أما ناخيب أنا، فليسوا كذلك: "للمشرعني

ويف احلقيقة فإن مستويات الفلتان االقتصادي بعد إنشاء . بالطبع مصرفيو وول ستريت 

: األوىل، وكان حصاد ذلك االحتياطي، وصلت حدوداً غري مسبوقة مع اية احلرب العاملية

.الكساد العظيم،بعد سنوات قليلة من إنشائه

وقف سببه  ١٩١٩-١٩١٨وما إن توقفت احلرب العاملية األوىل، حىت حدث ركود اقتصادي بني 

، إال أن اخلالص من الركود مل يدم سوى ستة أشهر، ليعود اإلنتاج احلريب وتدفق اجلنود العائدين

٨بلغ       حقق أعنف اخنفاض ألسعار مبيعات اجلملة ١٩٢١-١٩٢٠بعدها ركود حاد بني 

وكرر الركود العودة يف الفترة . ، وكان ذلك أكرب هبوط حدث يف التاريخ املسجل %٣٦.

الكساد . . وحىت اللطمة الكربى  ١٩٢٧-١٩٢٦مث كرة أخرى يف الفترة  ١٩٢٤-١٩٢٣

١٩٢٩العظيم يف آب 
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وحتقق اخلالص منه فقط بدخول الواليات املتحدة احلرب ، واحد ألكثر من عقدودام هذا الكساد 

تسبب تدفق اجلنود العائدين ووقف اإلنتاج احلريب يف حدوث ركود تال وثانيةً، . العاملية الثانية

 ١٩٤٩- ١٩٤٨، مث عاد الركود يف ودام ذلك لعشرة أشهر ١٩٤٥وقف احلرب مباشرةً يف 

وبعد أن وقفت  ١٩٥٣واليت دامت حىت منتصف  ١٩٥٠ يف باحلرب األمريكية يف كورياوانتهى 

وقام االقتصاد باإلنتاج دام لعشرة أشهر،  ١٩٥٣احلرب تقريباً مت تسجيل حدوث ركود يف متوز 

 ١٩٧٠-١٩٦٩، ومع ذلك حصل ركود بني للحرب يف معظم عقد الستينيات من القرن الفائت

.١٩٨٣و ١٩٨٠بني ان اثنانأما يف مثانينيات القرن فحدث ركود ١٩٧٥-١٩٧٣وأيضاً 

ويف ذلك الشهر  ١٩٩٠ومن املثري لالهتمام أن الواليات املتحدة دخلت ركوداً عميقاً يف متوز 

فيما كانا يبحثان نزاعات احلدود العراقية  -أبلغت السفريه األمريكية يف العراق صدام حسني 

ية، وهو ما فسره صدام على أنه ضوء العرب/بأن الواليات لن تتدخل يف النزاعات العربية -الكويتية

غزا صدام الكويت،  ١٩٩٠آب ، ٢وخالل أيام قليلة بعد ذلك، أي يف . أخضر لغزو الكويت

جندي يتحركون صوب الكويت  ١٠٠،٠٠٠اليت كانت تشاهد  - وأبلغت املخابرات األمريكية 

هو ، كان خمططاً له فنظام عاملي جديدالرئيس األمريكي بذلك، إال أن أي إجراء مل يتخذ،  -

يوماً من احلرب كافيةً إلخراج  ٤٠وكانت جندي،  ٥٠٠،٠٠٠ومت حشد .اآلن قيد التنفيذ

األسبوع األخري من شباط وانتهت حرب عاصفة الصحراء يف.الواليات املتحدة من الركود

.١٩٩١وانتهى الركود يف آذار  ١٩٩١

اصة للرأمسالية اإلنكلوساكسونية األمريكية كانت الواليات املتحدة تفرض عوملتها وماركتها اخل

وكانت شركة طريان يونايتد األمريكية على معظم أرجاء العامل خالل تسعينيات القرن العشرين، 

وكان هناك دزينات  تشحن محوالت طائرات كاملة من ورقة املائة دوالر النقدية إىل روسيا،

زة من ايار االحتاد السوفيايت، ومثل هذه النقود الباليني من الدوالرات يف التداول، بعد فترة وجي

، مث تبع !كانت قروضاً بال فوائد لصاحل خزينة الواليات املتحدة األمريكية، طاملا أبقوها يف بلدهم

انفجار فقاعة القروض العقارية عالية املخاطر، مث ايار وإخفاق النظام املصريف  ٢٠٠٧ذلك يف 

 اية وقت كتابة هذا الفصلبكامله، ودون أن تلوح لذلك.
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إفالس النظام. . .واآلن 

إن االنصهار والتفكك املايل لألسواق املالية وتعطّل النظام قد مسيت بأمساء خمتلفة، من قبل أناسٍ 

خمتلفني حسب خلفيام وتوجهام اإليديولوجية، فدعاها البعض ركوداً، ودعاها آخرون ركوداً 

: عدا امسها احلقيقي. . أو كساداً، أو تسونامي مايل، وأمساء أخرى عدة  عميقاً، أو كساداً خفيفاً،

فقد وافق اجلميع على أن الرأمسالية املالية تواجه . إفالس نظام اقتصاد السوق والنظام النقدي

أعمق مما يرغب السياسيون ووول ستريت االعتراف به، وتقريباً وافق اجلميع على . . أزمةً عميقة 

، والذي كان "التغيري"لن تعود ملا كانت عليه أبداً، وخلص كثريون إىل أنه ال بد من أن األمور 

للمؤسسة، وإمنا لتغيريٍ جذري يعاجل " جتميلي"أيضاً شعار محلة أوباما، ومل يكن خيار النقّاد لتغيري 

.أمراض السياسة واتمع األمريكيني

، وإلغاء بإلغاء نظام صرف بريتون وودزحشية، وكانت الرأمسالية املالية، واليت أطلق عناا بو

)Dergulationالتحرر من العوائق النظامية(الغطاء الذهيب للدوالر مع حتفيز من حالة الالنظام 

كانت هذه الرأمسالية تعصف ا األزمات الواحدة تلو األخرى، وكل واحدة تأيت أكثر خطورة 

ات من القرن العشرين تضخماً منفلتاً، ويف وصعوبة للسيطرة عليها، فقد خرب عقد السبعيني

، واالنفجار الداخلي لسوق )االثنني األسود(١٩٨٧الثمانينيات منه كان هناك ايار تشرين األول 

، وايار بنوك املدخرات والقروض، والذي أحلق junk bondsالصكوك عالية املخاطر جنك

  .خلسائر إلنقاذ هذه املؤسساتبدافعي الضرائب األمريكيني باليني الدوالرات من ا

وبينما كانت الواليات املتحدة تدفع ببقية العامل لتبين ماركتها االقتصادية بعد ايار الشيوعية، 

هامجت الرأمسالية األمريكية اإلنكلوساكسونية االقتصادات األخرى بوحشية، وشهدت تسعينيات 

كما  ١٩٩٥، واألزمة املكسيكية يف ،"ايار سوق العقار وسوق األسهم"القرن العشرين فقاعة 

تريليون دوالر  ١،٢شهدت السنة نفسها ايار مصرف بارينجز، وحتمل القطاع املصريف ما قيمته 

من االنكشاف أمام ديون رديئة، كما تعرضت بلدان جنوب شرق أسيا إىل ايار عمالا بنسب 

مما أدى لتدمريها  ١٩٩٧،بسبب مناورات املضاربني يف صيف عام % ٨٠و% ٥٠تراوحت بني 

  .وإىل تعطل نظامها املصريف
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، وخالفاً لكل  (LTCM)اار صندوق إدارة رأس املال طويلة األجل ١٩٩٨ويف خريف 

مواعظه حول متطلبات احلكمة التقليدية اليت كان يعظ ا البلدان األخرى، من ضرورة ترك 

الفيدرايل النيويوركي، أي الواعظ  املصارف واملؤسسات اليت تفشل ملصريها، كان االحتياطي

كان ميكن أن جير معه  (LTCM)مدعيا أن سقوط (LTCM)نفسه، هو الذي أدار إنقاذ

  .النظام الرأمسايل برمته

وأحلق انفجار  ٢٠٠٠يف عام ، "High Tech"كذلك، حصل انصهار ما يسمى بالتكنولوجيا

تريليون دوالر  ٢فترية بالواليات املتحدة وتريليونات دوالر من اخلسائر الد ٧السوق الداخلي هذا 

ويف هذا  .بأوروبا وآسيا، وتبع ذلك إفالسات لعدة شركات كربى مبا يف ذلك شركة إنرون

احلكومة األمريكية، سواٌء كانت غري قادرة أو : "لوثركومباخلصوص كتب االقتصادي األملاين 

ا تطلب خالصها بدالً من ذلك باللجوء فإغري راغبة للتصرف واختاذ إجراء بشأن فشل النظام، 

، أظهرت نفسها "لالقتصاد اجلديد"بينما أظهرت خرية شركات الواجهة  إىل مغامرات عسكرية،

لقد أزف الوقت إلاء املماطلة والتسويف حول إعالن "بأا حمتالة ودجالة، وختم بالقول 

املسار حنو إعادة البناء بالكامل، لنظام  باإلفالس العاملي، بغرض جعل حكومات العامل حرةً يف أخذ

. "مايل نقدي اقتصادي عاملي جديد

الرأمسالية يف طريقٍ مسدود

بأن  - على األقل -ويبدو أن معظم اخلرباء مبن فيهم أولئك الذين ينتمون إىل املؤسسة، يقرون

لسطح مجيع العلل ، ذلك أا جلبت إىل ااألمور لن تعود لسريا األوىل بعد هذه األزمة املالية

مواضيع خطرية ال بد من  - إضافةً للنظام نفسه  - ونقاط الضعف اليت تواجه البلد، واليت من بينها 

املديونية اهلائلة، والعجوزات التجارية، وكلفة االجتار باحلروب، ورأس املال : التصدي هلا مثل

تحتية لفترة ما بعد االقتصاد البترويل، الالزم إلعادة التزود باملعدات جلميع عمليات اإلنتاج والبىن ال

ومعاجلة هذه املسائل بشكلٍ صحيح . مع معاجلة املواضيع البيئية اليت ال ميكن إمهاهلا لفترة أطول

سيتم اعتراضه من قبل الناس انفسهم الذين سببوا هذه املشاكل، وعلى رأسهم وول ستريت، 

.واملؤسسات املالية، والشركات متعددة اجلنسية
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ملاذا "، وزير األمن الوطين لدى إدارة بوش الثانية، عن رأيه يف حديثه املعنون مايكل شريتوفوعبر 

إن العوائق أمام التغيري : "٢٠٠٨شباط  ١٢، والذي ألقاه يف جامعة هارفارد يف "ال تعمل واشنطن 

وإىل حد -التغيري، وطبقاً للوزير شريتوف فإن املعيقات أمام "يف واشنطن أكثر بنيوية منها حزبية

، واليت جتعل من الصعب إحداث تغيري دراماتيكي مصاحل األفراد واجلماعات النافذةهي  - كبري 

. "مبا حيبط متابعة املصلحة العامة"يف واشنطن 

 ٢٩/٣/٢٠٠٩، احلائز على جائزة نوبل، فقد قال يف مقابلة بتاريخ ستيجليتز. جوزيف إي أما 

رعاية الشركات وليس -واضح أن منوذج رخاء الشركات األمريكيما هو : "مع جملة نيوزويك

كما قال عن خطة غيتنر لتفريغ محولة املصارف من الديون الرديئة يف " . قد انكسر -الناس

ما زال مبقدورهم االبتعاد  - إنه ألمر فظيع، أن ال يتحمل املستثمرون املسؤولية" :الواليات املتحدة

. "اشتراكية اخلسائر وخصخصة األرباحا ادعوه باالشتراكية األمريكيةإذا ما ساءت األمور، إنه م

وهو بالتأكيد شخصية مرموقة من شخصيات مؤسسة  بول كرومجانوحائز آخر جلائزة نوبل هو 

شرقي أمريكا، فهو أستاذ االقتصاد يف جامعة برينستون، وكاتب عمود يف جريدة النيويورك تاميز، 

:نيوزويككتبت ال ٢٠٠٩نيسان  ٦ويف 

ضمري : يف عموده الذي يظهر مرتني يف األسبوع، ويف منتداه احلواري على االنترنت، املسمى

ويف . ليربايل، ينتقد أتباع أوباما حملاولتهم تشغيل نظام مايل يعتربه ميشي وهو يف حكم امليت 

يف النتيجة، ، ورمسيني كبار آخرين، على أم، تيم جيتنرحمادثة له يرسم صورة لوزير اخلزانة 

نقود "ودعا كرومجان سياسة تيم جيتنر جتاه إنقاذ وول ستريت على أا . أدوات وول ستريت

cash for trashأيمقابل القمامة  " .

.تنبأ له أصحابه أعاله ٢إىل مزبلة التاريخ كما سيلحق الشيوعيةلعل النظام الرأمسايل 

ألمريكيغزو العراق وأفغانستان مسمار يف نعش املشروع ا

سنوات من اندالع  ٩بعد ٢٩/٦/٢٠١٠بتاريخ " السعودية"ليندا هريد ف أراب نيوزكتبت 

احلرب من أقوى قوة سطرها التاريخ، ما زال أسامه بن الدن حياً، وما زال املالّ عمر يدير معركته 
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العسكرية عرب دراجته النارية، والفساد أكرب مما كان يف تارخيه، ومل يتحقق أي هدف مطلق 

.للواليات املتحدة

كيف يستطيع جيش غري نظامي يتكون  ١/٧/٢٠١٠بتاريخ " سعودية "نيوز  - كما كتبت أراب

رجل الصمود ضد القوة العاملية العظمى الوحيدة لتسع سنوات طوال،  ٤٠،٠٠٠-٠٠٠.٣٠من 

خصوصاً عندما نضيف أن مع هذه الواليات املتحدة حتالفاً من أقوى جيوش العامل األخرى؟

أمريكا يف أفغانستان

يكية يف أفغانستان هي األطول يف تاريخ حروب أصبحت احلرب األمر ٢٠١٠حزيران /يف يونيو

. الواليات املتحدة، بالرغم من إنفاق مئات الباليني من الدوالرات ضد خامس أفقر دولة يف العامل

كيف أمكن : ولعل هذا سؤال جيب أن نوجهه إىل انتباه العامل العريب، واإلسالمي بشكل معكوس

عب يف قلوب من يسمون بالنخبة ألمة زاد عدد ماليني من أن يدب الر ٦لكيان ال يزيد على 

.مليون، وهم ميتلكون مفتاح كل شيء يف مدنيات الغرب أال وهو النفط ٣٠٠سكاا على 

Rolling Stemكاتب مقال  ماك كرستالالذي أطاح باجلنرال  ٢٢/٦/٢٠١٠بتاريخ -

يبدو "يف أفغانستان،  كسب احلرب: القائد األمريكي يف أفغانستان، قد وصل إىل نتيجة مفادها

Hastings :"كذلك اعترف اجلنرال ماك كرستال للصحايف. حقيقة بأنه أمر غري ممكن  قتل "

. "ال ميكن حل مشكلة أفغانستان مبزيد من القتل. . الروس مليون أفغاين، وذلك مل ينه املشكلة 

يم احلضارة اإلسالمية، فإذا كان هدف احلرب األمريكية حتت الفتات احلرب املختلفة لتغيري مفاه

دوغالس ماكغريغرواألمر هو كذلك، فقد أجاب عن ذلك الضابط األمريكي املتقاعد بوضوح 

. "التفكري بأنه إذا أنفقنا تريليون دوالر إلعادة هيكلة احلضارة اإلسالمية يف العامل هو جمرد هراء"

منطقة "خطة اهليمنة على إن الوجود األمريكي يف آسيا الوسطى هو ببساطة واحدة من حلقات 

ففي هذا . خالل رئاسة جورج بوش األب  ١٩٩٢واليت كان أول ظهورها يف  ،"تلو منطقة

الوقت أصبح واضحاً أن السياسة األمريكية، ومنذ سقوط االحتاد السوفيييت، اختذت من اإلمربيالية 

صفوة متنفذي البلد  اراتيجيووكانت املخابرات املركزية األمريكية واستالعاملية هدفاً مركزياً هلا، 

يعرفون جيداً بأن حقول النفط الرئيسية خارج الشرق األوسط  ١٩٩٢من اليمني املتطرف يف عام 
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ورمبا االحتاد السوفيييت السابق، كانت آخذة يف النضوب بسرعة، لذلك أصبح إحكام السيطرة 

.على طرق الوصول إىل النفط ذا أمهية قصوى

دة أن اآلن هو الوقت ملاكينتها العسكرية الضخمة كي يدور رحاها يف وقدرت الواليات املتح

مبدأ "وكان مت عرض هذه االستراتيجية اجلاحمة يف ما دعي ب. . مرحلة جديدة من العمليات 

وكيل وزارة  بول وولفوتزالذي وضعه  ١٩٩٢-دليل التخطيط الدفاعي للبنتاجون -" وولفوتز

١٩٩٢آذار /، وبعد تسريبها إىل صحيفة نيويورك تاميز يف مارسدفاع الواليات املتحدة للسياسات

وبأا تحبذ اإلجراءات العسكرية االستباقية مت وعلى نطاق واسع، تعريفها ووصفها باإلمربيالية، 

، ومل يكن وضعية قوة عظمى، وإلعاقة حصول بلدان أخرى على إلمخاد التهديدات يف مهدها

من توصيا الحق ضمن مبدأ بوش، وكان اجلنرال نورمان مفاجئاً ظهور عدد ا يف وقت

عندما ١٩٩٠لغزو العراق قد استبق وثيقة وولفوتز يف ١٩٩١شوارزكوف الذي قاد حرب اخلليج 

بأن نفط الشرق األوسط هو مبثابة دم احلياة للغرب، فهو يزودنا بالوقود اليوم، " :أبلغ الكوجنرس

ات العامل احلر املؤكدة من النفط فسيبقى يزودنا عندما يف املئة من احتياط ٧٧ومبا أنه يشكل 

. "تنضب موارد بقية العامل

إن هدفنا الكلّي يف الشرق األوسط "-دليل التخطيط الدفاعي للبنتاجون - " مبدأ وولفوتز"جاء يف 

احلفاظ على قدرة الواليات املتحدة والغرب يف الوصول إىل مناطق . . وجنوب غرب آسيا هو 

وكما أوضح . كما أننا نبتغي محاية حريتنا يف الوصول إىل األجواء والطرق البحرية الدولية ، النفط

من التحكم يف  . .غزو العراق للكويت يبقى مهماً وبشكل أساسي منع قوى هيمنة أو حتالف

يف املنطقة، وينسحب هذا بشكلٍ خاص على شبه اجلزيرة العربية، وهلذا فإنه ينبغي علينا االستمرار 

. "لعب دور، عرب تعزيز الردع والتعاون األمين املتقدم

باكستان وأفغانستان

املسلم ككابنت يف جيش املستعمرات الربيطاين فيما كان يعرف  حممد ضياء احلق البنجايبنشأ 

باسم اهلند، وذلك قبل تقسيم شبه القارة اهلندية إىل هند وباكستان هذه األيام، وكان والده موظفاً 

وقد صنعت الباكستان بذريعة اسم اإلسالم، على الرغم من أن . من مريدي اإلجنليز  مدنياً

وال بد أنه كان ذا حظوة عند السلطات الربيطانية واليت . كان علمانياً  حممد علي جناحمؤسسها 
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، وعلى كل حال فقد مات قبل أن يتمكن من ترسيخ مبادئة العلمانية، "سري"أسبغت عليه لقب 

حركة إسالمية  أبو األعلى املودوديوبدأ . خلفاءه الضعفاء مل يتمكنوا من إرساء مبادئه  كما أن

قيل إا متأثرة حبركة اإلخوان املسلمني، وضربت هذه احلركة جبذورها يف الباكستان وأصبحت 

متعاطفاً مع تعاليم هذه  ضياء احلقتعرف باسم اجلماعة اإلسالمية أو عصبة املسلمني، وكان 

كة، ويف أواخر السبعينيات من القرن املاضي، وبينما كانت ثورة اخلميين تفتعل مث جنحت يف احلر

فقد أعلن ضياء احلق، والذي بلغ رتبة جنرال اآلن وأصبح رئيساً . . حممد رضا لويخلع الشاه 

ى أي للباكستان، أعلن الباكستان دولة إسالمية، وعلى الرغم من أنه كان متديناً فإنه مل يكن عل

وفيما يلي كيف وصف ضابط خمابرات برتبة لواء من املخابرات الداخلية الباكستانية ضياء . حنو متطرفاً 

:احلق

إال أنه كان سياسياً إىل حد ال ميكنه من أن حيوز محاس التعصب . . نعم ! . . مسلم ورع ؟"

. . ." . ممكناً  اناجح اومن دون ضياء احلق، فلعلّه مل يكن وجود جهاد: "وأضاف" . والتشدد

.وهكذا، ويف أغلب الظن، فإن هذا كان سبب وجوده يف سدة الرئاسة

الرئيس رجيان إجيازاً مضمونه أن مقاتلي ااهدين  بيل كيسيأعطى  ١٩٨٤كانون الثاين /ويف يناير

زية، جندي سوفيييت، وطبقاً لتقديرات سرية لوكالة املخابرات املرك ١٧٠،٠٠٠قتلوا أو جرحوا 

طائرة يف  ٤٠٠إىل  ٣٥٠واليت كان كيسي يزود ريغان بأرقامه منها، فإن السوفييت قد فقدوا من 

شاحنة  ٨٠٠دبابة وناقلة جنود سوفييتية مدرعة، وحوايل  ٢٧٥٠القتال، كما دمر ااهدون قرابة 

يييت وجيب وعربات أخرى، وكإمجايل وحىت ذلك التاريخ كبد جهاد املسلمني االحتاد السوف

.مليون دوالر ٢٠٠وأما كلفة ذلك بالنسبة للواليات املتحدة فلم تتعد . بليون دوالر  ١٢حوايل 

أفغانستان مقربة اإلمرباطوريات

، ففي القرن التاسع عشر أمسى ملك ويبدو أن ذاكرة الغرب قصرية وال يتعلم أبداً من التاريخ

و اللقب نفسه الذي أطلقه مالّ عمر طالبان نفسه أمرياً للمؤمنني، وه دوست حممدأفغاين يدعى 

على نفسه، وكان ذلك عندما أراد الربيطانيون اإلمربياليون احتالل أفغانستان كي تشكل منطقة 

عازلة بينهم يف شبه القارة اهلندية وبني روسيا، إال أن الثوار األفغان، مسلحني حبماسة اجلهاد 

. "تقهقرٍ مشني"الربيطاين وأفياله وأرغموه على اإلسالمي، ذحبوا آالفاً من جيش االحتالل 
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وغاصت أفغانستان يف العنف واحلرمان بعد أن هجرت الواليات املتحدة ااهدين، كما ختلّت 

.الواليات املتحدة عن سائر املساعدات ألفغانستان بعد سنتني من تسلم بيل كلينتون السلطة

فت أجندة أفغانستان من أجندة السياسة األمريكية، وبعد تفجر االحتاد السوفيييت داخلياً اخت

وتركت األطراف األفغانية املتحاربة وبنية أفغانستان التحتية املدمرة ألقدارها، وكان قدرها مع 

ساللة دوست حممد وبرئاسة أمري املؤمنني املالّ عمر، ومع ظهور روسيا اجلديدة فقد  . .طالبان

يف أرجاء  الصحوة اإلسالمية املتصاعدةقلقها واهتماماا حيال  تشاركت مع الواليات املتحدة يف

وكان املالّ عمر . العامل اإلسالمي كله، من مشال إفريقيا وحىت إندونيسيا مبا يف ذلك أفغانستان 

.وطالبان هم الذين برزوا كقوة مسيطرة بعد احتالهلم لكابول عاصمة أفغانستان

مي يف اجلزائر، وصعود حزب اهللا يف لبنان، ومحاس يف فلسطني، وبعد االنتصار االنتخايب اإلسال

، وكانت إىل ذلك أمراً أصبحت هذه الصحوة اإلسالمية مصدر القلق األمريكي يف العامل اإلسالمي

وحىت عندما اختار ياسر عرفات وقيادة منظمة التحرير . مزعجاً حللفاء أمريكا العرب واملسلمني 

:أصبحت محاس مشكلته" إسرائيل"ا لسالم مع الفلسطينية املنتمية إليه

مجعت منظمة التحرير معلومات استخبارية حول مجع محاس للتربعات، وحول مدارسها الدينية، "

وشبكاا لتهريب السالح، وقد جتمع أفراد أحد فروع محاس ويدعون اجلهاد الفلسطيين اإلسالمي 

تحرير الفلسطينية لرئيس حمطة املخابرات حول أسامة بن الدن، كان هذا ما أبلغته منظمة ال

املركزية األمريكية يف تل أبيب، وكانت منظمة التحرير الفلسطينية تأمل يف أن تنضم املخابرات 

. "املركزية األمريكية إليهم يف معركتهم ضد اإلسالميني مقوضة بذلك محاس

على ما ال يريدون، فقد كان،  وفيما مثّله املالّ عمر وحركة طالبان فقد حصلت أمريكا وحلفاؤها

عكس ضياء احلق، مسلماً ملتزماً ال يساوم على مبادئه من أجل السياسة، كما مل يكن لديه أية 

هي عصبة بسيطة من : "مطامح شخصية وال مة املقتنيات الدنيوية، وقد أوضح أن طالبان

 األرض، ومستعدين لبذل الشباب الصغار الذين كرسوا أنفسهم وبتصميم، إلقامة قانون اهللا يف

. "الغايل والرخيص لتحقيق هذا اهلدف

إن طالبان ستقاتل إىل أن ال يتبقى يف أفغانستان دماء ميكن أن تبذل أو أن يصبح اإلسالم "وأضاف 

وأبلغت السفارة األمريكية يف باكستان واشنطن أن طالبان تلقت " طريقة شعبنا يف احلياة
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ا فيها باكستان، ولكنها سارعت إىل االستخالص بأن الراعني مساعدات من عدد من املصادر مب

باختاذ إجراءات مستقلة  قد خلقوا منراً لديه أكثر من اإلرادة"سيدركون بأم لذلك سرعان ما 

. "وأنه لن يكون صنيعة أحد أو أداة له

ندة واشنطن حيث إن أفغانستان وببساطة مل تكن على أج. . ولكن مثل هذه اآلراء مل حتدث فرقاً 

كلينتون السياسية، وبقيت احلال على ما هي عليه، إىل أن فرضت مصاحل النفط والغاز ضرورة 

.االخنراط يف الشأن األفغاين مرةً ثانية

وجاء دور النفط

يف ترتيب شركات الطاقة األمريكية آنذاك، قدرت أن  ١٢، وهي الشركة رقم Unocalأونوكال

مجهوريات آسيا الوسطى اليت كانت تابعةً لالحتاد السوفيييت السابق رمبا مغامرةً تتعلق بنفط وغاز 

وقررت أن تركز جهودها على مجهورية تركمانستان عوضتها عن انتكاساا األخرية يف أعماهلا، 

 ١٥٩ولكن مع . . واليت ال جياوز عدد سكاا اخلمسة ماليني نسمة  الصغرية اليت استقلّت حديثاً،

وهذه . بليون برميل من النفط  ٣٢مكعبة من الغاز الطبيعي غري املستغل، و تريليون قدم

، حيث إن البلد حماط باليابسة، وهلذا ومع أم "النفط والغاز اجلانح"االحتياطيات الضخمة تدعى 

إال سيحتاجون الستثمارات ضخمة لرسوم العبور وإلنشاء خطوط أنابيب نقل هذه االحتياطيات، 

، ومع أن إيران ميكن أن تبدو اخليار األكثر منطقية، فإن  بلد يسمح هلم بالعبورأم حباجة إىل

االعتبارات اجليوبوليتكية أدت إىل استبعاد هذ اخليار، كذلك متّ استبعاد روسيا للسبب نفسه، 

.تصبح أفغانستان اخليار املفضل التايلوأفضى ذلك إىل أن 

أمريكية وبريطانية يف معظمها، أن تبين خط  وأرادت جمموعة أخرى من شركات نفط غربية،

وأما مجهورية أنابيب من باكو متفادياً روسيا وعابراً جلورجيا وتركيا، ورحبت تركيا بالفكرة، 

إذ أصبحت ثورات وكالة املخابرات  جورجيا احلديثة االستقالل فيمكن إقناعها عرب ثورة ملونة،

نظم احلكم، حيث يكون ذلك ممكناً، ويف جمال أعمال النفط  املركزية األمريكية امللونة تقليداً لتغيري

واختارت أونوكال ماريت .فإن شيئاً ما ال يتأتى بسهولة، غري أن العوائد واجلوائز تستأهل العناء

.ميلر، والذي كان يدنو من اية خدمته، وكان يتطلع إىل شيٍء فيه حتد حمرز يقوم به
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 ١٩٩٦ويف وقت متأخر من ربيع . قناع طالبان يف أفغانستان وكان على ميللر اآلن أن حياول إ

توجه إىل قندهار ملقابلة طالبان وأطلعهم على صور وحاول التأثري فيهم بأرقام الوظائف 

والدوالرات اليت ستجلبها مشاريع خطوط األنابيب ألفغانستان، وكان قد أمن ترمجةً إىل لغة 

ا، ولكوم غري مسلمني فقد مت إبالغ مجاعة أونوكال الباشتو للوحات التوضيحية اليت استخدمه

 م قابلوا آخرين من قادة طالبان يف غرفةأن ليس مبقدورهم مقابلة املالّ عمر رئيس طالبان، إال أ

 .خالية من األثاث إال من بعض البسط على األرض

مل يكونوا يف اية املطاف وكان ميللر أحضر معه مسودة اتفاقية مبدئية، إال أنه اكتشف أن طالبان 

فما كان من . على تلك الدرجة من البدائية، فقد أرادوا التعامل ولكن مبوجب شروطهم اخلاصة 

ميللر إال أن حزم أمتعته وغادر قاصداً حاكم طالبان يف بلدة هريات، وقد اعتقد احلاكم أن ميللر 

؟"ملاذا ال تعتنق اإلسالم: "كان طيباً للغاية ولذلك سأله

وبالتأكيد مل يكن ذلك ما حضر ميللر من أجل أن يفعله يف أفغانستان، وما إن عاد ميللر إىل 

الواليات املتحدة حىت زاره أحد ضباط العمليات من رجال وكالة املخابرات املركزية األمريكية 

يف مكاتب أونوكال يف شوجر الند تكساس، وكان مثل هذا األمر روتينياً فإما أن يقوم ميللر 

بزيارة وكالة املخابرات املركزية يف الجنلي، أو أن ترسل النغلي ضابط عمليات لتبادل املعلومات 

مع ميللر بعد عودته من رحالت خارجية، وكانت هذه اللقاءات يف الغالب تكرس لتقارير ميللر 

ولقد يللر، عن رحالته، ويف أحيان أخرى قليلة، فلرمبا تعطي الوكالة تلميحةً أو معلومة ذات قيمة مل

كانت تلك عالقة متداخلة بني حكومة الواليات املتحدة وإحدى شركات الواليات املتحدة يف 

.سبيل متكني احلكومة من أن تكون بتصرف الشركات

الواليات املتحدة جتد معادن " :خرباً بعنوان ١٣/٦/٢٠١٠نشرت جريدة نيويزرك تاميز يف 

٠٠٠إن الواليات املتحدة اكتشفت قرابة تريليون دوالر  "جاء فيه " بكميات هائلة يف أفغانستان

هذه املناجم تتكون من . . من مناجم املعادن اليت مل يتم استغالهلا $ ٠٠٠.٠٠٠.١٠٠٠.

للصناعة مثل  كميات هائلة من احلديد، والنحاس والكوبالت، والذهب، ومعادن مهمة جداً

ويف مذكرة داخلية  .كز إنتاج املعادن يف العاملسيجعل أفغانستان أحد أهم مراالليثيوم، مما 

هو مادة أساسية لتصنيع للبنتاغون، فإن افغانستان ستكون كما السعودية للنفط، والليثيوم
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ويف الوقت ذاته خيشى املسؤولون األمريكيون . . البطاريات ألجهزة الكمبيوتر واهلواتف احملمولة 

. "عادن كوا متعطشة للمزيد من الثروات املعدنيةمن أن تصبح الصني هي املستثمر هلذه امل

أمريكا يف العراق

إن املبادرة الحتالل أرض اآلخرين واألدوار املسندة ذاتياً للتدخل يف شؤون البلدان األخرى، قدمية 

ما أصبح يعرف الحقاً مببدأ مونرو، مونرو شرع الرئيس  ١٨٢٣قدم التاريخ األمريكي نفسه، ففي 

 على  -أوضح هذا املبدأ أنه ليس ألي دولة أوروبية أن تقيم منطقة نفوذ أخرى وضمن نقاط

، كما أنه أطلق يف اي بلد يف األمريكيتني باعتبارها منطقة نفوذ للواليات املتحدة - اإلطالق 

عقيدة أن الواليات املتحدة ستعترب أي حماولة كهذه لالستعمار ديداً ألمنها القومي، ويف وقت 

حتدث : "عبارته املشهورة واليت ميكن إجيازها كما يلي ثيودور روزفلتف الرئيس الحق سيضي

. "بنعومة وامحل عصا غليظة

 ١٠٣وزير خارجية كيندي إحدى جلان جملس الشيوخ على  دين راسكأطلع  ١٩٦٢ويف 

فقط، وكان درس ١٨٩٤و  ١٧٩٨تدخالت عسكرية أمريكية يف شؤون البلدان األخرى بني 

دفاعاً عن هجوم اإلدارة على كوبا، وهو غزو خليج اخلنازير  -يف جوهره  -اريخ رسك يف الت

أوضح دين أتشيسون وزير خارجية ترومان السابق واملستشار يف  ١٩٦٣ويف . ١٩٦١الفاشل يف 

وقت الحق لكل من إدارات كنيدي وجونسون ونيكسون، أوضح وبفظاظة أن بقاء الدول هو 

.ا مسألة ليس للقانون من شأن

تشاات غريبة

 ١١/٩مدعياً بوجود صلة بني صدام و  تغيري احلقائق من أجل شن حرب احتاللعندما قرر بوش 

كان السبب الرمسي لتعليل . كما تضرع للرب لتأييدها ودعمها، فعندها كان التاريخ يعيد نفسه 

عاء بأن إسبانيا دمرت املدمرة هو االد ١٨٩٨بدء الواليات املتحدة احلرب اإلسبانية األمريكية سنة 

يف هافانا، ومت التحقيق يف االدعاء، ولكن فقط بعد احتالل Maineمني. إس .إس .األمريكية يو 

كان على األرجح Maineكوبا ومناطق اسبانية أخرى، اتضح أن االنفجار على املدمرة مني

يقي هلذه احلرب فإمنا كان رغبة أمريكا يف أما املفجر احلق، ومل يكن مدبراً من إسبانيا" حادثا فنيا"

فمن أجل تأمني : وهنا تدخل الفلبني إىل املشهد، التوسع إىل أسواق الشرق األقصى خاصةً الصني
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فقد كانت الواليات املتحدة مصممة على احتالل هذا البلد ذي اجلزر ذات " الشرق"معربٍ إىل 

.املوقع االستراتيجي

لالستغراب كان الكيفية اليت برر فيها الرئيس ماكينلي الغزو، ولقد  إال أن أكثر األمور مدعاةً

، فماكينلي أبلغ جمموعةً من زوار البيت الرب من أجل الذهباستخدم كل من ماكينلي وبوش 

:الحتالل وضم أراضي شعوب أخرى رسالة إهليةاألبيض كيفية تلقيه 

جاءتنا كهدية من الرب مل أدر ما الذي أصنعه  احلقيقة هي أنين مل أكن أريد الفلبني، ولكن عندما"

على  -من الدميقراطيني ومن اجلمهوريني  -لذا طلبت النصح واملشورة من مجيع اجلهات . . ا 

حد سواء ولكن مل أوفق سوى يف احلصول على القليل من املساعدة، وفكرت يف البداية أن نكتفي 

أخرى أيضاً، وبقيت أذرع أرضية البيت األبيض  رمبا جزر. . بأخذ مانيال فقط، مث لوزون، مث 

جيئةً وذهاباً، ليلة بعد ليلة، وحىت منتصف الليل، ولست خجالً من إبالغكم، أيها السادة، بأنين 

طلباً للنور واهلداية وألكثر من ليلة واحدة،  وصليت للرب الكلي القدرةجثوت على ركبيت 

  .تين على هذا النحووفجأة ويف وقت متأخرٍ من احدى الليايل أت

مل يعد هناك من شيء علينا فعله سوى االستيالء عليها . . وال أدري كيف كانت إال أا أتت 

وبعد ذلك أويت إىل . . . وحتضريهم وتنصريهم  تعليم الفلبينيني واالرتقاء ممجيعاً، ومن مثّ 

ية اخلاصة فقد كان أكثر أما توكل بوش على اهلدا" . الفراش ألنام، ورحت يف نومٍ عميقٍ مريح

كتب هوارد  ٢٠٠٣آذار /مارس ١٠بياناً، فقبل أسبوع من غزو الواليات املتحدة للعراق يف 

:بوش والرب  فينمان يف النيوزويك كجزء من تقرير خاص حول،

وانسحب إىل مكان هادئ لكي يقرأ على . . يستيقظ جورج بوش قبل الفجر يف معظم األيام "

وليست قراءة من النوع . . قراءته ليست ملخصات إخبارية عن برقيات املخابرات انفراد، ومادة 

وإمنا بدالً عن ذلك، كما أخرب أصدقاءه، يقرأ كتاباً إيفاجنيليكيا حيتوي على عظات . . . املسلي 

، واملؤلف هو أوزوالد تشامربز، وحتت هذه My Utmost For His Highestقصرية

تارخيية عالية، فتشامربز كان واعظاً بابتياً جواًال من أسكتلندا، مات يف الظروف فإن األصداء ال

بينما كان حيضر اإلجنيل للجنود األستراليني والنيوزيلنيديني  ١٩١٧شهر تشرين الثاين عام 

ساعدوا يف ، ومع حلول الكريسماس كانوا قد "يف جيش اجلنرال اللنيب"املتحشدين يف مصر
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واآلن يدور كالم حول حرب جديدة يف الشرق ، "املسلمني"تراكاغتصاب فلسطني من األ

أبلغ بوش . . األدىن، ولكن يف هذه املرة يف أرضٍ تدعى بابل، ويف وقت الحقٍ من ذلك اليوم

أن الواليات املتحدة مدعوة ملنح كل إنسان يف العامل هدية الرب أال وهي . . مذيعني متدينني 

. "احلرية

نقمة النفط

، حدة الذهن وال املعرفة بالشؤون اخلارجيةرف عن جورج دبليو بوش، على اإلطالق، ال مل يع

عما إذا كان يعرف من تكون  ٢٠٠٠أيار /ويف احلقيقة، عندما سئل من قبل جملة جالمور يف مايو

وكواحد من رجال النفط وابن رجل نفط، . فرقة لرقصة روك أندرولطالبان، أجاب بأا 

وهو رجل نفط، وكوندوليزا رايس عضو جملس إدارة واحدة . .  نائباً للرئيس وعنده ديك تشيين

من عماليق شركات النفط األمريكية، ومستشارته لشؤون األمن القومي، لذلك فقد كانت إدارة 

، وجلهدها اإلمربيايل إدارة من الدرجة األوىل ألمريكا الشركات البتروليةبوش، . جورج دبليو 

، ومل يكن هذا مرغوباً فيه لتعزيز أرباح الشركات فقط، وإمنا لة على نفط العاملالسيطرة الكاميف 

كان إلزامياً وال بد منه ألمريكا كي تتمكن من إنفاذ دورها الناشئ عن تعيينها لذاا منفذاً للعوملة، 

 ولتأمني االحتياجات النفطية لالمرباطورية األمريكية وحلفائها، يف وقت وصلت فيه مواردهم

.وأصبحت يف مراحل نضوا األخريةالبترولية قمة إنتاجها، 

. . ، ولكنهم يعرفون الكثري حد إنتاجيته األعلىوقد حتدث األمريكيون قليالً عن وصول نفطهم 

، بينما ميتلك العامل اإلسالمي يف الشرق األوسط وأواسط استنزف نفطهافالواليات املتحدة قد 

يف احلقيقة فإن معظم احتياطيات النفط يف العامل كانت آخذة يف آسيا معظم ما تبقى من نفط، و

.فيما عدا الشرق األوسط ودول أواسط آسيا اإلسالميةاالحندار إنتاجياً صوب ايتها، 

إمنا تعتمد على نفط ال . . وكانت املعضلة واضحة، فحضارة أمريكا والغرب القائمة على النفط 

ترفض بعناد االنضواء حتت مظلة الغرب الذي تقوده اإلمرباطورية متلكه، ويقع يف بالد إسالمية 

وبعد شهرين من استالمه  ٢٠٠١أما أجندة بوش فتتلخص يف سطرٍ واحد، ففي أيار. األمريكية 

  :السلطة قال

. "الطاقة يف أمريكا تنضبما حيتاج الناس إىل مساعه وبصوت عالٍ وواضح، هو أن "
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قالعوامل األساسية لغزو العرا

:وخنتم بأن العراق مت غزوه وأطيح بصدام حسني ومن مثّ مت شنقه يف الواقع لعدة أسباب

. .، إال أن عوامل أخرى كانت موجودةهو العامل الرئيسيالنفط كما مت إيضاحه أعاله  *

نصرية التجارة  خالفاً لنصح ورغبة الواليات املتحدةحافظ العراق على اقتصاد تديره الدولة  *

متعددة اجلنسيات، ويتوفر لدى  انفتاح العراق للشركات األمريكيةرة، واليت كانت ترغب يف احل

 ١١٥منها فقط مت تطويرها، وتنتج، مع احتياطي يقدر ب ٢٠حقالً نفطياً مؤكداً  ٨٠العراق 

يف العامل،  احتياطيات نفطية ثاين أكربفقط، ميلك العراق  ٢٠وذه احلقول ال. مليار برميل 

حتت سيطرة ويف أيدى شركات  ٨٠ينا أن نتصور احلال عندما تكون مجيع هذه احلقوالل وعل

.النفط األمريكية

ختطت احلدود املقبولة خاصة يف منطقة حساسة، حيث ميكن  قوة عسكرية إقليميةأصبح صدام  *

.من احتياطيات العامل النفطية% ٧٠خالل دقائق من الطريان النفاث الوصول إىل حوايل 

، ألقت الكاتبة اهلندية روي "عملية احلرية"بعد أن غزت أمريكا العراق وأعادت تسمية غزوها إىل 

الدميقراطية االمربيالية سريعة "بعنوان  ٢٠٠٣أيار /مايو١٣آروايت خطاباً يف نيويورك يف 

:وفيما يلي مقتطفات من اخلطاب" اشتر واحدة واحصل على أخرى جماناً: الذوبان

تبدأ احلرب على العراق، أرسل مكتب إعادة اإلعمار واملساعدة اإلنسانية إىل البنتاجون  قبل أن"

موقعاً حيوياً حلمايتها، وكان املتحف الوطين ثانياً على تلك القائمة، ومع ذلك فإن  ١٦قائمة ب

ار وآخر مبىن يف قائمة مكتب إعادة اإلعم. . املتحف مل ينهب فقط وإمنا دنس وانتهكت قدسيته 

، وكانت هي الوحيدة موقعا واجبة احلماية كان وزارة النفط ١٦واملساعدة اإلنسانية من بني ال 

.اليت منحت احلماية، رمبا ألن جيش االحتالل اعتقد أنه يف البالد اإلسالمية تقرأ القوائم باملقلوب

حتالف بني وول ستريت والبنتاغون إلخضاع املسلمني لنظام العوملة

:  على األقل من استراتيجيي الواليات املتحدة العسكريني النافذين؛ فإن احتالل العراقطبقاً الثنني

مل يكن من أجل تسوية حسابات قدمية أو من أجل فرض نزع سالح قررته األمم املتحدة، بل "

بدالً من ذلك، كان أول تطبيق الستراتيجية إدارة بوش يف احلرب االستباقية اإلجهاضية، وكان 
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صلة يف التاريخ، وهي اللحظة اليت قررت فيها واشنطن االمتالك احلقيقي الستراتيجية األمن نقطة فا

. "يف عصر العوملة

باحث أول سابق يف االستراتيجية، وأستاذ كلية احلرب البحرية  ثوماس يب إم بارنتهكذا كتب 

ية يف هيئة البحوث قاد فريق مبركز الدراسات االستراتيج -وهنري إتش جافينللواليات املتحدة، 

وكان عنوان  ٢٠٠٣أيار /يف مايو املسؤول العسكريخ ، وذلك يف مقالة مبجلة ااملستقلة مؤسسة 

أن تتوقع اإلسهام حبصة "ويوصيان بأن على الواليات املتحدة " . استراتيجية التصرف عاملياً"املقالة 

. "بفوائدها بصورة تفوق ما قدمنااالسد من اجلهد األمين لتطبيق العوملة ألننا سنكون من سيتمتع 

العوملة هي : "، أصوغ اآلن تعريفي اخلاص هلاتأليفي كتايب عن العوملةبعد مرور عشر سنوات على 

العملية اليت حتول اإلمرباطورية األمريكية بوساطتها، الدول القومية إىل مجهوريات موز يف خدمة 

صندوق النقد الدويل، ومنظمة (ت عاملية مؤسسا -اإلمرباطورية، مستخدمة بذلك، وحيث ميكن 

، والقوة العسكرية عندما تقرر اإلمرباطورية وحدها )التجارة العاملية، البنك الدويل واألمم املتحدة

. "لزوم ذلك

، وحيث إا، أي العوملة االقتصادية تعمل ملصلحتهاوهكذا، وحيث إن الواليات املتحدة جتد أن 

، نصف اإلنفاق العاملي على التسلح، والقواعد العسكريةن الواليات املتحدة، مسؤولة ع

والوجود البحري، واحلروب، فإن املؤلفني ينوهان بأن االستراتيجية األمريكية للقرن احلادي 

.تصدير احلروبأي " استرياد االستهالك وتصدير األمن"والعشرين جيب أن تكون 

الصطفاف إىل جانب قوانني العوملة كما وضعتها ويقسم بارنت وجافين العامل إىل بلدان ترغب يف ا

، وأولئك الذين ال يقبلون قوانني العوملة، بسبب من "النواة العاملة"البنتاغون ووول ستريت 

ويقع العامل املسلم يف الصنف ، "الفجوة غري القابلة لالندماج"وهم  التصلب السياسي أو الثقايف

، حيث إن هذه البلدان "النواة اجلديدة"ب شرق آسيا ، بينما يسمون الصني واهلند وجنواألخري

النواة "، بينما تشكل الواليات املتحدة وأوروبا واليابان قابلية التواصل واالرتباط مع العوملةلديها 

قق أن تؤمن حت -بصفتها إداري العوملة  -وجيادل املؤلفان بأن على الواليات املتحدة " . القدمية

، حيث إن تعطل أي واحدة منها سيلحق ضرراً تالية بشكلٍ متزامناألربعة ال" التدفقات"

.باألخريات، ويؤدي إىل تعطيل العوملة
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التدفق األمين

وطبقاً جلافين وبارنيت، فإن املناطق الرئيسة لتدخالت الواليات املتحدة العسكرية، يف النصف 

ولكل النوايا واملقاصد  ،أواسط وجنوب غرب آسيااألول من القرن احلادي والعشرين، ستكون 

 "تصدر األمن"إم يكتبون أن على الواليات املتحدة أن . هي العامل اإلسالميفإن هذه املناطق 

أنشطة الرد على ، قواعد عسكرية، زيادة الوجود البحريإىل هذه البلدان، وبذلك إمنا يعنون، 

املتحدة، واليت عرفت بأا  ويف معادلة العوملة حسب الواليات. األزمات، والتدريب العسكري 

، أما تلك الواجبة السلعة اليت ينبغي استريادها هي النفط، فإن "تصدير األمن واسترياد االستهالك"

وحيث إن النزاع بني البلدان اإلسالمية ، وباإلضافة إىل ذلك، يقول املؤلفان، فهي احلربالتصدير 

ت املتحدة أن تقيم قواعد عسكرية دائمة يف فإن من األجدر بالواليا"والواليات هو طويل األمد 

 . "العراق

وكما يقول املؤلفان، فإن بعض قواعد الواليات املتحدة العسكرية يف اليابان وأملانيا قد أقيمت قبل 

إىل مىت ستبقى قوات الواليات املتحدة يف : "كتب املؤلفان. عاماً مضت، وما زالت هناك  ٦٠

وهنا أصل إىل . د الفجوة؟ إن اجلواب الضمين هو، إىل األبدالعراق ويف بلدان أخرى من بال

نقطيت النهائية حول هذه اإلدارة، وحول كل من يتبعها، للتحدث بصراحة مع اجلمهور األمريكي، 

. "لن نغادر الفجوة أبداً، ولن نعيد أبناءنا إىل الوطن

الطريقة اليابانية  انسحاب علىهو  ٢٠١٠إن ما تسميه الواليات املتحدة انسحاباً لسنة 

حمليون " حلفاء"تبقى القواعد العسكرية الضخمة تستعملها كما تشاء وحيث ، حيث واألملانية

.يتولون تنفيذ سياساا عوضاً عن العسكر األمريكان

إن الكثري من احملافظني اجلدد األمريكان، سعداء بسياسة آرييل شارون املقترحة حول جدار فاصل 

، رغماً عن إعالن عدم قانونية اجلدار من قبل "جدار برلني"لسطني من طراز وف" إسرائيل"بني 

حمكمة العدل الدولية واألمم املتحدة، والكثريون من جمموعة النخبة هذه يبدون غري مكترثني 

، ويشعرون بأن العامل )االغتياالت املستهدفة(من دون حماكمة " اإلسرائيلية"بعمليات القتل 

عليهما االنتظار حمتملني جيلني أو أكثر قليالً من "، كما يبني بارنت وجافين، والواليات املتحدة

، "النواة"من " حمرزة"شراؤهم مبساعدات اقتصاديةالغضب الفلسطيين، قبل أن يتم يف النهاية 
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.وخيفض الفلسطينيون حجم أسرهم، فيما حيققون شيئاً من قابلية النماء االقتصادي

، ولكنهما "حروب قوى عظمى"ماتت كقوة حقيقية، فيستبعد املؤلفان  وحيث إن الشيوعية قد"

إىل املناطق اإلسالمية يف جنوب غرب " األمن واحلروب"يريان ضرورياً يف املستقبل املنظور تصدير 

جدية، وحنن نشهد البداية حملاولة ) األمريكية(، بوصفها أكثر مهام األمن العاملي آسيا ووسطها

يف أوروبا، من حيث " احلرب البارده"حماولة ستنافس يف النهاية جمهود  .هناك توحيد طويلة األمد

. "مركزيتها االستراتيجية"

قاعدة عسكرية  ٩٠٠الواليات املتحدة اليوم تقيم ولتحقيق هذا العنصر من مستلزمات العوملة فإن 

خصوصاً يف البلدان دولة حول العامل أيضاً،  ٧٥كما أن هلا حتالفات وحروباً مع . حول العامل 

وقد جاء يف نبأ لالسوشيتد برس . النفطية واملسلمة يف أكثرها أو يف بلدان خطوط إمدادات النفط 

مليار دوالر لتسويق محالا وبراجمها العسكرية داخل الواليات  ٧.٤أن البنتاغون تصرف مبلغ 

.املشغولني بلقمة عيشهماملتحدة، يف عملية غسل دماغ مربجمة موجهة إىل أغلبية األمريكيني 

تدفق النفط

مبا أن جمال األعمال األمريكي الرئيس سيكون تصدير األمن بدالً من املنتجات االستهالكية، فإن 

، بينما الصني واهلند، واللتان الطلب األمريكي على النفط سيزداد ببطء يف العقود القادمة

تحدة، فسيضاعفان استهالكهما من النفط؛ الذي تستورده الواليات امل "االستهالك"تصنعان اآلن 

فإن على الواليات املتحدة أن حتكم تدفق ومبوجب دورها كإداري العوملة، وقوة العامل الشرطية، 

حتويل اليابان لبلد صناعي -وعندما نوقشت خماطر النفط الشرق أوسطي إىل أصدقائها وأعدائها،

، ان، مهندس سياسات االحتواء للحرب الباردةجورج كينبعد احلرب العاملية الثانية، جادل  -

ميكن لليابان أن تصنع نفسها كما تشاء، طاملا بقيت صمامات إغالق النفط عن صناعاا يف بأنه 

ميكنهما التصنيع  -أسرع اقتصادين ناميني يف العامل  -وباملثل، فإن الصني واهلند ، أيد أمريكية

، وطاملا أن األمريكان حيرسون منافذ النفط إليهماحسبما ترغبان، طاملا حتكم أمريكا تدفق 

وصوهلم إىل الصمامات، عرب العديد من القواعد العسكرية واملراكز البحرية املوجودة اآلن يف 

.البلدان اإلسالمية املنتجة للنفط
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. وتصدر الصني اآلن الكثري من املنتجات إىل الواليات املتحدة، حيث يدفع هلا بالدوالر 

املليارات من الفوائض التجارية السنوية، وطاملا أن هذه املليارات تعود إىل الواليات  وستتكدس

ال يوجد الكثري مما يوجب علينا "، )مثل سندات خزينة الواليات املتحدة(املتحدة بشكلٍ أو آخر 

. "مبادلة قطع ورقية ببضائع حقيقيةالتذمر يف هذه الصفقة، واليت هي كناية عن 

تعمال للمنتجات النفطية والبترولية يف الصني واهلند، فإن مركز الطلب عليها سينتقل ومع منو االس

خالل السنوات العشرين القادمة من أمريكا الشمالية إىل آسيا، وطبقاً إلدارة الطاقة يف الواليات 

ستشتري آسيا ثلثي نفط الشرق األوسط من اخلليج، وسيكون  ٢٠٢٠حبلول العام املتحدة، فإنه 

.من واردات آسيا من النفط% ٨٠معادالً ل ذلك

وأي تعطيل لتدفق النفط من الشرق األوسط سيلحق الضرر بعمليات ومناهج العوملة السياسية 

واالقتصادية، والواليات املتحدة بوصفها إداري العوملة، الذي نصب نفسه ذاتياً سيذهب إىل أبعد 

بشرية واملادية ملصلحته، وبشكل غري عادل وال مدى لضمان استمرارية استغالله ملوارد العامل ال

فإن احلرب يف أفغانستان قد ولن يتوقف عند احتالله للعراق، وكما رأينا، . يتناسب مع ما يقدم 

شنت لتأمني نفط حبر قزوين، ومسارات خطوط أنابيب النفط عرب أفغانستان وخمتلف مجهوريات 

أيلول مت إنشاء عدد من القواعد  ١١توسط وبعد االحتاد السوفيييت السابق، إىل موانئ على امل

.العسكرية يف هذه البلدان

تدفق االستثمارات

من متمويل الواليات  -فال بد لتدفق االستثمارات املباشرةوألجل أن تكون العوملة فاعلة، 

" النواة اآلسيوية اجلديدة"إذ حتتاج اقتصادات . من أن يكون مضموناً  -املتحدة وأوروبا 

ولذلك فإا ستعتمد يف تنميتها ٢٠٢٠تريليون دوالر حبلول عام  ٢تضخمة، إىل قرابة امل

كما ستعتمد على النفط ، االقتصادية على التمويل الذي يقدمه بارونات مال أمريكا وأوروبا

، لضمان إعادة املسيطر عليه من الواليات املتحدة، وهذان العامالن يعطياا ثقالً وأرجحية كافية

، إىل الواليات املتحدة "النواة اجلديدة"ر فوائض الدوالرات اليت اكتسبتها اقتصادات أقطار تدوي

.لتمويل ديوا وعجوزاا السيادية

تدفق العمال
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اقتصادات الواليات املتحدة، وأوروبا، ( "النواة القدمية"إىل " الفجوة"حيتاج تدفق العمال من 

٢٠٥٠ تقديرات األمم املتحدة احلالية إىل أنه يف حدود عام إىل أن يصبح سيالً، إذ تشري) واليابان

، مامل يتم استرياد الشبيبة "النواة"بشكل ملموس يف بالد  ستنخفض نسبة العاملني إىل املتقاعدين

، للمحافظة ستحتاج اليابان إىل أكثر من نصف مليون مهاجر يف السنة، إذ "الفجوة"من بلدان 

وبينما . يف املئة ٥٠٠ستحتاج أوروبا إىل زيادة تدفق اهلجرة احلالية ، كما على قوا العاملة احلالية

فإن  ١:٢إىل نسبة  ١:٥ستتراجع نسبة العاملني إىل املتقاعدين يف االقتصادات املتقدمة من نسبة 

.يف البلدان االسالمية ١:١٠هذه النسبة ستكون 

 "الفجوة"فإن االكتظاظ السكاين يف بلدان ، "النواة"الفجوة إىل بلدان "ومن دون تدفق من بلدان 

، سيقود إىل أوضاع متفجرة، يف حني سيؤدي النقص السكاين يف بلدان )اقتصادياً(املتدنية األداء 

ولكن تدفق العمالة جيب أن ينظم كما  .إىل نقص يف العمالة، يقود إىل تراجع اقتصادي" النواة"

. أو اإلقامة الدائمة  الة املؤقتة حقوق املواطنةعدم منح العميقول بارنت وجافين، ويقترحان 

وخيلص املؤلفان إىل أنه بينما كانت سياسة الواليات املتحدة أثناء احلرب الباردة هي سياسة 

، وال بد له من مل يعد بكاف احتواء العامل اإلسالمياالحتواء، ففي عصر العوملة األمريكي اجلديد 

جيب أن يشابه  ١١/٩رد فعل الواليات املتحدة على  وكان تفكري كيسنجر أن. أن يتقلص 

أن ينتهي بالطريقة "وقال إنه يأمل لرد الواليات املتحدة  .الطريقة اليت ردت ا على بريل هاربر

، كما نوه الكثريون من "بتدمري النظام املسؤول عنهنفسها اليت انتهى ا اهلجوم على بريل هاربر 

جر كان يشجع احلرب ضد اإلسالم مبصطلحات ال مواربة فيها، وهكذا فإن كيسن. مشاركيه 

.وهكذا مت اإلعالن عن حرب احلضارات، مع كون اإلسالم املستهدف األول فيها

إذا كانت العوملة تؤدي إما إىل التسبب يف " :سيناريو مستقبلياً مقنعاً بقوهلم بارنت وجافينويضع 

نات التدفقات املرتبطة بتقدمها، فإن هناك احتماالت خسارة بلد ما، أو إىل رفضه الكثري من مكو

إلرسال قواا  -عند نقطة ما -تكاد تكون مرجحة بأن األمر سينتهي بالواليات املتحدة

. "العسكرية

، فإن سبباً آخر )النفط(وبعيداً عن األمهية االستراتيجية، اجلغرافية، واجليوبوليتيكية، واجليولوجية 

، اقتصاد مسيطر عليه حكومياً، حيث إنه حافظ على بالعوملة" االرتباط"رفضهلغزو العراق كان 
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والذي سرعان ما جرى اقتالعه وتفكيكه كواحد من أول اإلجراءات املتخذة بعد االحتالل، 

.باملافيا الرأمساليةوكان أن متت االستعاضة عنه، متاماً كما حصل يف روسيا، 

خارطة عاملية جديدة؟

، "احلرب والسالم يف القرن احلادي والعشرين: خريطة جديدة"بارنت كتابه نشر  ٢٠٠٤يف عام 

" الفجوة"وينعكس تقسيم بارنت للعامل إىل بلدان . والذي أصبح واحداً من أكثر الكتب مبيعاً 

يف هذه اخلريطة، وكما رأينا، معظم العامل " الفجوة"يف كتابه هذا، وتتضمن بلدان " النواة"وبلدان 

اإلضافة إىل قلة من بلدان أمريكا اجلنوبية، ذات األغلبية السكانية الكاثوليكية، واليت اإلسالمي، ب

.، واليت تسود بني خنبة السلطة األمريكية"إسرائيل"ختتلف أخالقياا عن اإلجنيليكانية املوالية ل

 يف عصر العوملة نرسم خطاً: "ويعرف بارنت كيف ميكن له أن يقسم هذين النوعني من الدول

. فاصالً بني هذه األجزاء من العامل واليت تنشط يف دمج اقتصاداا الوطنية يف اقتصاد عاملي 

وأولئك الذين خيفقون يف دمج أنفسهم يف جمتمع اقتصادي أكرب، ويف جمموعات األحكام والقوانني 

قرن التاسع املأثور يف ال لورد باملرستون، وهذا قريب إىل حد يثري الدهشة إىل رأي "اليت تولدها

، وداللة هذا أنه "جتارة من دون حكم حيث ميكن، وجتارة مع حكم حيث يكون ضرورياً: "عشر

مبا يف ذلك منظمة التجارة (الرأمسالية األمريكية وجتارا ) اعتناق(على البلدان األخرى شراء 

البلد وخبالف ذلك يكون ذاك ، وأخالقيتها وقوانني وول ستريت بقضها وقضيضها، )العاملية

خارجاً عن القانون أو إرهابياً ويستأهل أن يتذوق طعم سياسة الواليات املتحدة اإلجهاضية 

ولكن من الذي يضع القوانني؟ ومرةً ثانية يبدو األمر مشااً ملادة . وصوارخيها من طراز كروز 

عطيات ، ولكن أمن املمكن أن تكون البنتاغون ووول ستريت؟ وإذا ما أخذنا مبنظرية املؤامرة

سلسلة من االجتماعات تضم أعضاء . فسيتبدى لنا أن هذا فعالً هو الوضعكتاب بارنت، 

املضارب يف وول /مبكاتب الوسيط ٢٠٠١ممثلني عن البنتاغون ووول ستريت، انعقدت يف عام 

٠١من مبىن مركز التجارة العاملي رقم  ١٠٧ستريت، شركة كانتور فيتزجريالد، يف الطابق 

:ت خريطة البنتاغون اجلديدةويكتب بارن

كان مشروع البحث الذي أجريه مبساعدة كانتور، ينطوي على استكشاف الكيفية اليت تعدل "

ا العوملة، التعريفات األمريكية ألمنها القومي، ويف احملصلة تعديل حسابات املرء حول إدارة 
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، لوزن الثقيل من وول ستريتأبطال اوكانت ورش العمل اليت أجريناها معاً قد مجعت . املخاطر

وقد دعي . وكبار رمسيي األمن القومي، وخرباء بارزين من األوساط األكادميية واخلزانات الفكرية 

"اجلديدة) األحكام(مشروع جمموعات القوانني تآلفنا باسم  .

دكتاتورية اقتصادية وثقافية باسم الدميقراطية

أيلول  ١١كانوا قد قرروا، وقبل  مهندسي العوملةفإن أيلول أو من دوا،  ١١سواء مع أحداث 

، وأن حرباً طويلة األمد هي بوقت طويل، أن صداماً حضارياً مع اإلسالم واملسلمني هو أمر حمتوم

، والذي بالنسبة هلم، أي املسلمني، يعين يترتب على املسلمني ان يغريوا ثقافتهمأمر واقع، وأنه 

عوملة، وبغري ذلك سيصبحون خوارج العوملة والنظام العاملي تغيري دينهم لتسويغ التعامل مع ال

.اجلديد

، فإن هذا تسود جمموعة القيم واألخالقيات الغربيةوإذا كان األمر يقتضي، لتفعيل العوملة، أن 

القرار االنفرادي ال هو بالدميقراطي وال هو بالقرار املقبول لدى املسلمني، وإذا كان األمر على 

ن ج العوملة األمريكية ذاته وصراعات حضاراا مزروعة يف هذا النظام العاملي هذا النحو، فإ

، أي املسلمني، قد اختاروا مثل هكذا صراع، وإمنا لكون دول "اآلخر"اجلديد، ليس بسبب أن 

النواة الغربية، والواليات املتحدة مسؤولة عن وجود هذا اخللل يف النظام، وكثريون هم الناس 

ومعظمهم من ضمن املليار ونصف املليار مسلم، الذين سيعارضون املادية عن طريق  حول العامل،

االستعباد واإلمربيالية واحلروب، وكانت هذه هي القيم ذاا املسؤولة عن شن األمة األمريكية 

ة الفتية، أكثر من مئيت حرب أو اإلسهام فيها يف فترة تارخيها القصري، مبعىن أا عملياً كانت يف حال

وأيضاً فإن اتمع األمريكي ليس موضع حسد العامل، حيث يلحظ العامل أن . حرب مستمرة 

مليوناً من مواطنيه مصنفون رمسياً على أم  ٤٠إال أن اتمع األمريكي ومع تلك الوفرة كلها، 

قل ، ويالحظ أن األمريكيني هم من بني شعوب األرض األفقراء، ويرى العامل التباين يف الثروة

سعادةً، وكان اآلخرون راغبني يف ترك الغرب وأمريكا وحضارم وقيمهم من دون تدخل، إال أن 

. "إن مل تكن معنا فأنت ضدنا"مبدأ بوش مل يترك جماالً لذلك، حيث جعل األمر غاية يف الوضوح
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ال بل املشكلة إذاً، وكما ورد تأكيدها يف مبدأ بوش، هي قناعة أمريكا بتفوق وعاملية قيمها، 

واألسوأ من ذلك، هو حماولة فرض هذه القيم من خالل االستباق، والتفرد، وكما أوضحنا سابقاً، 

.فإن جمموعات قوانني العوملة قد استنبطت من كتاب وول ستريت غري املقدس

إنه الغرب إذاً، الذي يعرف ان أجندته هي اليت ستقود إىل صراع حضارات، وباشر محلته لتصنيع 

 ١١لقبول بصراع حضارات، وخاصةً مع املسلمني، وذلك يف وقت أبكر بكثري من الرضى وا

.ايلول استهدف اإلسالم كعدو ١١إذ قبل سنوات عدة من . . أيلول 

هو على األقل يف : "، أن اإلسالم السياسيNATOأعلن األمني العام حللف الناتو ١٩٩٥ويف 

تون، فإن أحد األعضاء البارزين يف إدارة كلينتون وطبقاً هلنتنج" خطورة الشيوعية بالنسبة للغرب

، خالل السنوات اخلمس عشرة بني . ."املنافس العاملي للغرب "أشار إىل اإلسالم باعتباره 

وطبقاً إلدارة دفاع الواليات املتحدة، فإن الواليات املتحدة قد اشتبكت يف سبع ١٩٩٥-١٩٨٠

كانت موجهة ضد مسلمني، وال يوجد منوذج عشرة عملية عسكرية يف الشرق األوسط مجيعها 

آخر مشابه لعمليات عسكرية للواليات املتحدة ضد أي شعب ينتمي ألي حضارة أخرى، كما 

وخيلص إىل أنه بالنسبة للغرب، فإن املعضلة ليست األصولية اإلسالمية . كتب صاموئيل هنتنجتون 

.لمون بتفوقهابل اإلسالم، والذي هو طريقة خمتلفة يف احلياة يؤمن املس

وقد خطأ هنتنجتون الرئيس كلينتون يف مقولته إن ال مشكلة للغرب مع اإلسالم، وإمنا مع 

فمن ناحية، كان التناقض، نتاج اختالف، وعلى األخص فهم "املتطرفني اإلسالميني العنيفني 

ق األمر ومبدى تعل" . املسلم لإلسالم على أنه طريقة تسمو باحلياة وتوحد العقيدة والسياسة

طاملا بقي اإلسالم هو اإلسالم "نتنجتون، فإن الصدام بني اإلسالم والغرب حتمي ال مفر منه، 

وهو أمر حيتمل الشك (وطاملا بقي الغرب هو الغرب "كما كتب هنتنجتون، )" . وهو ما سيكون(

د ، فإن هذا الصراع األساسي بني حضارتني عظيمتني وطرق احلياة، سيستمر يف حتدي)أكثر

وأضاف " . عالقاما يف املستقبل، وحىت كما سبق وحددها عرب القرون األربعة عشر املاضية

خيشى املسلمون ويغتاظون من القوة الغربية والتهديد الذي تشكله على جمتمعهم : "هنتنجتون

وائية، ومعتقدام، فهم يرون الثقافة الغربية مادية، فاسدة منحطة وال أخالقية، كما يروا أيضاً إغ

ويهاجم املسلمون . وبذا تؤكد أكثر فأكثر احلاجة ملقاومة تأثريها يف تغيري طريقتهم يف العيش 
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عقيدة "الغرب بشكل متزايد، ليس بسبب التزامه بعقيدة يشوا نقص، واليت هي مع ذلك 

. "، وإمنا بسبب عدم التزامه أية عقيدة باملرة"كتابية

فسه يف السمات االجتماعية والثقافية للمجتمعات اإلسالمية، ومع أن البعث اإلسالمي يعرب عن ن

وأن تعبريه السياسي عن الذات مل يبدأ سوى منذ فترة وجيزة، إال أنه كان التطور املنفرد الوحيد 

األعظم أمهية يف البلدان اإلسالمية منذ سبعينيات القرن املاضي، واألسلمة السياسية، إن جاز 

نجتون أن يسمي البعث اإلسالمي أحياناً، هو نتاج مناهج احلداثة، ويتحدر التعبري، وكما حيلو هلنت

، والذين تأيت صفوم من بني "الشباب اجلوالني املتأقلمني حداثياً"من " املولودون ثانية"املسلمون 

ختتلف عن قيم املسلم  -يف حقيقة األمر - الطلبة وأصحاب الفكر، من الصحيح أن قيم الرأمسالية

ويصبح هذا االختالف واضحاً إذا تسىن للمرء قراءة كتابات كارين آرمسترونج عن الصادق، 

املوضوع، فآرمسترونج، وهي راهبة أصبحت باحثة يف العقائد، كتبت أربعة كتب عن اإلسالم، 

وبينت كيف أن اإلسالم خيتلف عن الديانات األخرى من حيث أنه دين وطريقة حياة معاً، ويف 

، "يف الغرب احلديث، جعلنا من الفصل بني الدين والسياسة هدفاً: "تبت تقولك" اإلسالم"كتاا 

اإلسالم، نظر املسلمون إىل اخلالق من منظور تارخيي، فكتام املقدس، القرآن، أعطاهم "ولكن يف 

حىت -مهمة تارخيية، فواجبهم الرئيس هو خلق جمتمع عادل، يعامل فيه مجيع أعضاء اتمع

.باحترام مطلق - قابلية لالستباحة أضعفهم وأكثرهم

ومتنحهم جتربة بناء مثل هذا اتمع والعيش فيه ألفة ومحيمية مع السامي واملقدس، بسبب أم إمنا 

يعيشون طبقا إلرادة اهللا، فعلى املسلم حترير التاريخ وختليصه من اخلطيئة، ويعين هذا أن شؤون 

أما إذا مل ترق "وأضافت " . كانت مادة الدين يف ذاا الدولة مل تكن ابتعادا عن الروحانية وإمنا

مؤسسات الدول إىل املستوى القرآين، وإذا كان قادم السياسيون قساةً أو مستغلني، أو إذا أهني 

جمتمعهم من قبل اعداء من الواضح أم غري متدينني، فإن املسلم أو املسلمة قد يشعر أو تشعر بإن 

ولذا كانت السياسة بالنسبة هلم ما . احلياة النهائي وقيمتها هو حمل خطر  إميانه أو إمياا، دف

وهي احللبة اليت فيها يستشعر . . ميكن للمسيحيني أن يسموه بالسر املقدس أو القربان املقدس 

. "املسلمون اخلالق، واليت متكن السامي واملقدس من األداء الفاعل يف العامل
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أن املدركات العامة يف الغرب عن املسلمني واإلسالم، هي، يف وأشارت حبوث آرمسترونج إىل 

فاإلسالم هو أغلب احلاالت غري صحيحة، وكثرياً ما تكون مرتكزة على حتيزات تارخيية جمحفة، 

بينما مل تشكل سنة،  ١٤٠٠املنافس، وبالنسبة للبعض، كان هو التهديد للغرب على مدى 

ومن بعض النقاط األخرى اليت . لبثت بعدها أن انطفأت  سنة ما ٧٠الشيوعية ديداً سوى لفترة 

بقيت لإلسالم صورة سلبية يف الغرب، والذي له تاريخ طويل من العداوة ضده، على : نوهت ا

ولكن الكراهية القدمية تستمر وتزدهر على جانيب : "الرغم من كونه الديانة اإلبراهيمية الثالثة

تردد يف مهامجة هذه الديانة، حىت ولو مل يكونوا يعرفون سوى األطلسي، ولدى الناس القليل من ال

.القليل عنها

جمموعات "وال تشن أمريكا محالا الصليبية كي يعتنق املسلمون املسيحية، وإمنا كي تفرض عليهم 

، حىت يبادلوا نفطهم بالورق، وحىت يستمروا يف متويل عجز أمريكا السيادي، "القوانني اجلديدة

إذا ما قرر املسلمون التوقف عن أن يكونوا مسلمني، أو  -رامية تأيت فوق ذلك بالطبعوإا إلك

أن يغريوا اإلسالم يف األماكن اليت ال توافق فيها بني كتاب وول ستريت املقدس،  - على األقل

وكثريون هم املسلمون الذين أعجبوا وما زالوا يعجبون بالشعب األمريكي، . وبني اإلسالم

وإم ليدركون أن الرأمسالية األمريكية  .وا بالضرورة معجبني برأمساليتهم اجلاحمة ولكنهم ليس

األجنلوساكسونية ال نظري هلا عندما يتعلق األمر خبلق الثروة وتكديسها، إال أم يدركون كذلك، 

دما أن ال نظري هلا عندما يتعلق األمر بسوء توزيع الثروة والظلم االجتماعي، وال يباريهم أحد عن

.يتعلق األمر برأمسالية السوق وتغليف الشر وتعبئته على أنه خري، واخلري على أنه شر

جمرد كيان دخيل أقيم على أجسادهم وأراضيهم " إسرائيل"ما يراه العرب والفلسطينيون يف 

مليار دوالر  ١٦٠:املسلوبة، وبدعم مايل أمريكي إمجايل، ال ميكن جماراته، يقدر حىت اآلن ب

ها دافعو الضرائب األمريكيون، وغطاء عسكري وسياسي ال حمدود، مبا يف ذلك إفشال حتمل

وتوفري احلماية لالحتالل،  ١٩٧٢مرة يف جملس األمن منذ ، ٤٢القرارات الدولية باستخدام الفيتو 

.يف جمال حقوق اإلنسان"" اإلسرائيلية""وتربير التجاوزات 

. عرقي منظمة ليعيشوا كالجئني باملاليني حىت يومنا هذا تعرض العرب الفلسطينيون لعملية تطهري 

أما من استطاع الصمود منهم يف الداخل فيعيشون غرباء يف أرضهم، ويعاملون كمواطنني 
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قرية عربية  ٥٣١تعرضت  ١٩٦٣إىل  ١٩٤٨وخالل الفترة من . من الدرجة الثالثة " إسرائيليني"

املفضل للتطهري العرقي، " اإلسرائيلي"التهجري، التعبري للدمار الكامل لتصبح أثراً بعد عني، وأصبح 

تعرضت أراضي الفلسطينيني، وال تزال،  .مع فرق يف األسلوب" اإلسرائيلية"سياسة رمسية للقيادة 

ما . للمصادرة لبناء مستوطنات جديدة أصبحت تنتشر اآلن يف كل مكان يف األراضي احملتلة 

عملية إذالل ونزع للصفة اإلنسانية قوالً وفعالً من قبل دولة  يتعرض له الفلسطينيون منذ عقود هو

عنصرية تتحدى مبمارساا سائر القيم اليت جاءت ا األديان، وهي صفة تنسحب أيضاً على 

.حاميتها الكربى، أمريكا

عاماً  ١٣طالباً من مدرسة يشيفا النار على فتاة عربية ال يزيد عمرها على  ٣٠وعندما أطلق 

ها قتيلة يف شوارع إحدى البلدات العربية، وقف احلاخام اسحق غينسبريغ أمام احملكمة وأردو

ينبغي االعتراف بأنه ال ميكن املساواة بني دم اليهود ودم غري : "مربراً اجلرمية بالقول" اإلسرائيلية"

ن أن النهوض واجلهر حبقيقة أن اليهودي وغري اليهودي ال ميك" إسرائيل"على شعب . . اليهود 

يتساويا ال قدر اهللا، وعليه فإن أي حماكمة تقوم على مبدأ املساواة بني االثنني إمنا هو تزييف 

. "للعدالة

بل أصبح الصهاينة األمريكيون  .الكربى إىل طريق مسدود " إسرائيل"وصل املشروع الصهيوين و

هي أقوى من ) لفلسطينيةوقنبلة األرحام ا(يدركون أن الدميغرافيا " اإلسرائيليني"مع الصهاينة 

فهذا رئيس الوزراء وعضو قيادي . أمريكا : قنابلهم الذرية واهليدروجينية، بل أقوى من توأمهم

أشياء مثرية قد ال "سابق يف الليكود، والرئيس السابق حلزب كادميا إيهود أوملرت، يتحدث عن 

. "ص مثل أوملرتتكون مثرية يف حد ذاا إال أا تصبح كذلك عندما خترج من فم شخ

 :ومما جاء على لسان أوملرت القول

علينا التوصل التفاقية مع الفلسطينيني، جوهرها االنسحاب الفعلي من معظم األراضي إن مل يكن "

سنحتفظ بنسبة من هذه األراضي إال أننا سنضطر إلعطاء الفلسطينيني نسبة مماثلة، . منها كلها 

. "ومن دون ذلك لن يكون هناك سالم
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. مبا فيها القدس حيث أتصور حلوالً خاصة لوضع جبل اهليكل واألماكن التارخيية املقدسة  . . . "

إن كل من يعتقد بإمكانية االحتفاظ بكامل املدينة جيد نفسه أمام خيار وحيد هو وضع أكثر من . 

"وهذا خيار غري قابل للتطبيق" اإلسرائيلية"ألف عريب خلف السياج ضمن السيادة  ٢٧٠ .

وأعترف بأنين مل أكن . على كامل املدينة " اإلسرائيلية"كنت أول من يرغب يف بسط السيادة "

. "مستعداً وقتها للتمعن يف أعماق الواقع

أتساءل ما إذا كان يوجد شخص  . .ما حنتاجه أوالً هو قرار سياسي. . فيما يتعلق بسوريا "

سوريا من دون التخلي عن مرتفعات اجلوالن يف  يعتقد بإمكانية عقد سالم مع" إسرائيل"واحد يف 

؟"اية املطاف

حدود يعترف . . اهلدف هو حماولة االتفاق وألول مرة، على حدود دقيقة بيننا وبني الفلسطينيني "

. "ا العامل أمجع

دعونا نفترض أن حرباً إقليمية ستنشب يف العام أو العامني القادمني وسندخل يف مواجهة "

ع سوريا، ليس لدي شك يف أننا سنلحق م هزمية منكرة، ولكن ماذا بعد انتصارنا؟ مل عسكرية م

الدخول يف حرب مع السوريني يف وقت نستطيع فيه حتقيق ما ميكن حتقيقه من دون دفع مثن 

"باهظ؟

مبعوث (ما وجه العظمة يف شخص مثل مناحيم بيغن؟ أرسل دايان إىل املغرب للقاء امي 

 قبل التقائه بالرئيس املصري، وهناك أبلغ دايان امي على لسان بيغن باستعداد ، حىت)السادات

. "االنسحاب من سيناء" إسرائيل"

إيهود باراك ورابني بوركت ذكراه، كل من هؤالء أقدم على خطوة . ارييل شارون، بييب نتنياهو "

عندما حتني ساعة اختاذ القرار، قادتنا يف االجتاه الصحيح إال أنه يف حلظة ما، وعلى مفترق طرق، و

. "ال جيد القرار طريقه إىل النور

، ويف "إسرائيل"قبل فتره مجعتين جلسة نقاش مع عدد من األشخاص ضمن دائرة صنع القرار يف 

بعد أن استمعت لكم، أدركت ملاذا مل نتوصل لسالم مع الفلسطينيني : ختام اجللسة قلت هلم

. "عني املاضيةوالسوريني خالل السنوات األرب
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قد نستطيع اإلقدام على خطوة تارخيية يف عالقاتنا مع الفلسطينيني، وكذلك األمر بالنسبة لعالقاتنا "

ويف كلتا احلالتني جند أنفسنا أمام القرار نفسه الذي رفضنا مواجهته بأعني مفتوحة . مع السوريني 

. "على مدى أربعني عاماً

يف أي اجتاه ينبغي علينا توجيه اجلهود؟ هل حتقيق : ل نفسكعندما جتلس على هذا الكرسي وتسأ"

السالم هو اهلدف، أم تعزيز قدراتنا العسكرية لنصبح أقوى وأقوى وأقوى لنكسب احلرب؟ منلك 

وعلينا حماولة البحث عن طريق الستخدام هذه القوة يف . من القوة ما يكفي ملواجهة أي خماطر 

. "وب فحسبسبيل التوصل للسالم ال لكسب احلر

واالفتراض القائل إن عجز دول مثل أمريكا وروسيا والصني وبريطانيا . تشكل إيران قوة عظيمة "

ذلك، ومن أننا سنفعل هذا األمر، " اإلسرائيليون"وأملانيا عن معاجلة امللف اإليراين بينما يستطيع 

. "ليس سوى مثال على افتقار البعض لسائر درجات الوعي واإلدراك

كيف حصل : السابقني أتساءل يف نفسي "إسرائيل"ا أقرأ التصرحيات الصادرة عن جنراالت عندم"

. "أن هؤالء مل يتعلموا شيئاً ومل ينسوا شيئاً؟

الكربى قد انتهى، ولكن " إسرائيل"مل يكن أوملرت وحده هو الذي توصل إىل النتيجة أن حلم 

ناعة نفسها بأن هذا احللم قد وصل إىل طريق قد وصلوا إىل الق) من اليهود(حىت احملافظني اجلدد 

 -ذلك الكلب املسعور  - " إسرائيل"مسدود، خصوصاً بعد مثاين سنوات من مساحهم ل 

واليت يسميها الدميغرافيون اليهود  -أصبحت املسألة الدميغرافية . باالنقضاض على الفلسطينيني 

البعض . الشعب الفلسطيين إالّ صمودا  ضاغطة، ومثاين سنوات من القهر مل تزد -بقنبلة األرحام 

اقترح حل الدولتني، واآلخر حل الثالث دول كما اقترحه جون بولتون، لكن املهم أن الكل وجد 

:كتب جون بولتون. قد أصبح ملحاً " اإلسرائيلية"أن إجياد الدولة الفلسطينية على الطريقة 

لتحرير الفلسطينية قد فشل، وأن مشروع دعنا نعترف بأن بناء سلطة وطنية على أنقاض منظمة ا"

. لقد قتلت محاس ذلك املشروع، ولرمبا األرض املقدسة ال تتسع إىل بعثني . الدولتني مل ينطلق 

علينا البحث عن مشروع الدول الثالث حبيث تعاد غزة إىل مصر، والضفة الغربية إىل لذلك 

، فإن "إسرائيل"ن مبعاهديت سالم مع وحيث إن مصر واألردن مرتبطتا. األردن بطريقة أو أخرى
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أما قضية وضع قوات أو . إعادة غزة والضفة لتلك الدولتني يضمن السالم بطريقة أوتوماتيكية 

.مراقبني دوليني فلن يكون كافياً، فما حنتاجه هو دول متلك أجهزة أمنية

يديهما من املسألة وهذا االقتراح لن يكون حمبباً من مصر واألردن واللتني أرادتا أن تنفضا 

لذلك فيجب عدم حتميلهما هذه املسؤولية وحدمها، بل مساندة جامعة الدول العربية . الفلسطينية 

والغرب بالطريقة اليت متت فيها مساندة النظامني املصري واألردين من الواليات املتحدة لسنوات 

نفسها أن " إسرائيل"أرادت  قبول احلكم اإلداري لألردن ومصر إال إذا" إسرائيل"وعلى . عديدة 

. "إسرائيل"تقوم ذه املهمة، وهو أمر ال تريده 

لقد أوضحنا أنه لن يكون ممكناً ألي رجل سياسة أمريكي الوصول إىل مناصب رفيعة من دون 

مؤازرة أصحاب النظام والسلطة احلقيقيني وبارونات املال العامليني، وقوى الظل للمؤسسة احلاكمة 

وبذلك ميكن . للوصول إىل تلك املناصب" تسويقكم"عم مالياً أو سياسياً أو سواء كان الد

االستنتاج أن الصعود الصاروخي لباراك أوباما من قوة الظل هذه ستكون نتائجه أن حياول فرض 

حل الدولتني أو الثالث دول، وذا يصبح أوباما رجل سالم، كما كان احلال مع أرييل شارون، 

وكما بينا، فإن اإلدارات األمريكية . بوش رجل سالم بعد جمزرة خميم جننيوالذي مساه جورج 

ما هي إالّ إدارة تنفيذية للمضي يف تطبيق سياسات وأجندات املؤسسات صاحبة السلطة احلقيقية 

يف الظل، واليت تقف من وراء ستار تعلق كل أوساخ أجندا على الرؤساء وإدارام، العنة 

.وهكذا . . .ري، داعية اجلماهري للصرب حىت يأيت الرئيس القادمأوساخهم مع اجلماه

كان املشروع الصهيوين، وكما شرحنا سابقاً، قد حترك وبثبات باجتاه أقصى اليمني من اخلط 

، "فالدميري هتلر: "االشتراكي يف البداية، مروراً حبزب العمل الذي أطلق على جابوتنسكي لقب

لفاشية، ومنها إىل مرحلة اإلرهاب املوجه للفلسطينيني والربيطانيني وأم أنصاره املتحمسون با

غري أن الدولة اجلديدة أريد هلا أن  ١٩٤٨الحقاً، وصوالً إىل تتويج املشروع بإقامة الدولة عام 

تكون بال حدود، فقد تركت لعملية التوسع كلما سنحت الفرصة، األمر الذي ال خيفيه املؤرخون 

ليحل دعاة التوسع والتشدد جتاه  ١٩٦٧مث كانت حرب " . إسرائيل"يف  والقادة السياسيون

الواقع أن سياسة التوسع كانت موجودة ومنذ البداية، ولكن " . نسبياً"العرب حمل املعتدلني 

كأجندة خفية لتتحول إىل سر مفتوح مع قفز تالمذة وأنصار جابوتنسكي إىل السلطة عام 
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١٩٧٧

نفسي " جدار حديدي"ن بسياسة القوة مع الفلسطينيني دف خلق كان جابوتنسكي من املنادي

يصعب ختطيه يف املستقبل، لكن هذه السياسة فشلت يف حتقيق أي شيء يف أوساط اجلماهري 

. احلجارة : حىت أطفال فلسطني انتفضوا ضد االحتالل بسالحهم الوحيد املتاح. بشكل عام 

بوتنسكي وأتباعه اختفى إىل األبد مع الصورة اليت الشك يف أن اجلدار احلديدي الذي أقامه جا

تناقلتها وسائل اإلعالم عرب العامل للطفل الفلسطيين ابن السابعة، وهو يقفز على دبابة مريكافا 

حل جدار فصل آخر أقامه شارون حمل جدار جابوتنسكي، . وبيده املرفوعة حجر " إسرائيلية"

بية، وحىت هذا اجلدار سينهار يوماً ما حىت يف حالة ولكن على أرض الواقع على طول الضفة الغر

.مع بعض التعديالت ١٩٦٧تطبيق رؤية أوملرت اخلاصة بالعودة حلدود 

الكربى كافة، وكان رابني هو من أصدر تعليماته بتكسري " إسرائيل"قاد حزب العمل حروب 

ن حزب العمل حريب لبنان م" إسرائيل"قاد وزيرا حرب . عظام الفلسطينيني يف االنتفاضة األوىل 

والصهيونية شيء امسه " إسرائيل"ويقولون إن هذا احلزب هو حزب االعتدال كأن يف . . . وغزة 

األكثر محاقة وتطرفاً، وستحاول الواليات املتحدة " إسرائيل"سيأيت إىل احلكم يف  .اعتدال

ا ما سيحاوله أوباما على كل وهذ. . . حيموا هؤالء من محاقام "وأصدقاؤها العرب املعتدلون أن 

اآلن بدأ . قامت الصهيونية على الكذب ومت بناؤها فوق رمال متحركة . . ." حال 

أنفسهم بكشف هذا الزيف، يف الوقت الذي بدأ بعض العرب باهلرولة لالعتراف " اإلسرائيليون"

.ذا الكيان

مىت وكيف : أبيب مؤلف كتاب شلومو ساند األستاذ يف جامعة تل" اإلسرائيلي"وطبقاً للمؤرخ 

وجد الشعب اليهودي، فإن قبيلة امللكة احملاربة وغريها من القبائل احمللية ممن اعتنقت اليهودية هي 

ويشكل البحث يف أصول يهود مشال إفريقيا ومن . املصدر الرئيسي الذي انبثق عنه اليهود اإلسبان 

باليهود القدامى الذين نفوا من القدس، أحد أم قبائل حملية اعتنقت اليهودية وال عالقة هلا 

.املواضيع الرئيسية موضع البحث يف كتاب ساند اجلديد

يف كتابه املذكور الربهنة على أن اليهود الذين يعيشون حالياً يف " اإلسرائيلي"وحياول املؤرخ 

يهودا خالل  وأماكن أخرى يف العامل ليسوا من نسل اليهود القدماء ممن سكنوا مملكة" إسرائيل"
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ويرى املؤرخ شلومو ساند أن اليهود حالياً ينتمون لشعوب عدة . فترة اهليكلني األول والثاين 

ليس . اعتنقت اليهودية على مدار التاريخ، ويف زوايا عدة من حوض املتوسط واملناطق املتامخة 

بقايا مملكة (يهود اليمن يهود مشال إفريقيا وحدهم الذين حتولوا من الوثنية لليهودية، فهناك أيضاً 

، واليهود اإلشكناز يف أوروبا )محير يف شبه اجلزيرة العربية ممن اعتنقوا اليهودية يف القرن الرابع

)الجئون من مملكة اخلازار ممن حتولوا لليهودية يف القرن الثامن(الشرقية  .

.  نفية هائمة على وجهها أمة معزولة م" :فإن وصف اليهود على أم" اإلسرائيلي"وطبقاً للمؤرخ 

عرب البحار والقارات، وصلت اية األرض قبل أن تنقلب على عقبيها، بفضل جهود الصهيونية، 

وكغريها من احلركات " . "عائدة مبوجات مجاعية إىل وطنهم اليتيم، ليس سوى أسطورة وطنية

له ماضياً بطولياً يف حماولة القومية األخرى يف أوروبا، ممن ختيلت ماضياً ذهبياً رائعاً اخترعت خال

اإلغريق أو القبائل التيوتونية على سبيل (إلقناع نفسها بأا كانت موجودة منذ بزوغ التاريخ 

وهذا ما حصل مع تفتح أول براعم القومية اليهودية باجتاه الضوء الساطع املنبعث من ) . . املثال

. "مملكة داوود األسطورية

ويف هذه احلالة يطرح التساؤل . الشتات اليهودي ليس سوى اختراع  يعتقد الربفيسور ساند بأن

ما دامت قصة الشتات خمتلقة، فهل يكون الفلسطينيون هم ساللة سكان مملكة : "التايل نفسه

ما من ساللة حتافظ على نقائها على مدى آالف السنني، : "، جييب ساند على ذلك بالقول"يهودا؟

ن الفلسطينيون هم ساللة الشعب اليهودي القدمي هي أقوى ومع ذلك فإن احتماالت أن يكو

. "بكثري من احتمال أن أكون أنا أو أنت من هذه الساللة

:كتب آيف شليم

هي " إسرائيل"خالل العقود األربعة املاضية توصل إىل النتيجة بأن " إسرائيل"إن مطالعة سجالت "

الدولة اليت ختالف القانون الدويل بشكل دائم، الدولة املارقة تعرف بأا تلك . . . دولة مارقة 

ومتتلك أسلحة دمار شامل، ومتارس اإلرهاب أي ممارسة العنف ضد املدنيني للوصول ألهداف 

ال " إسرائيل"متاماً وعليها االعتراف بذلك، ف" إسرائيل"إن هذه الشروط تنطبق على . سياسية 

يمنة العسكرية، وإا تقوم بإعادة أخطائها يف تنشد التعايش السلمي مع جرياا لكنها تبغي اهل

. "املاضي ولكن بشكل مأساوي يف كل مرة
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فبعدما مل تعجبها انتخابات الس التشريعي الفلسطيين احلرة، واليت جنحت فيها محاس، قامت 

بسجن عدد من أعضاء هذا الس املنتخب، وكذلك عدد من أعضاء محاس الوزراء يف " إسرائيل"

ليس هذا " "هآرتس" "اإلسرائيلية"عن ذلك كتبت اجلريدة اليومية  .السلطة الفلسطينيةحكومة 

. "فعالً خاطئاً فقط، باعتقال الناس للمساومة عليهم كرهائن هو عمل العصابات وليس الدول

يف وصفه ألخالقيات الرأمسالية اليت تشكل العمود الفقري إلمرباطورية أمريكا العاملية، كتب 

:يقولMITسور ليستر ثارو من جامعةالربوفي

تعد اجلرمية، طبقاً ألشد التعبريات قسوة يف أخالقيات الرأمسالية، جمرد نشاط اقتصادي آخر، مع "

ليس . فرق واحد هو أن من يتم إلقاء القبض عليه باجلرم املشهود يدفع مثناً باهظاً هو السجن 

بات أو احلقوق إذ ال وجود هناك سوى هناك من شيء حمرم فعله، كما أنه ال وجود للواج

. "لتعامالت السوق

احلروب واملذابح اجلماعية : ساكسونية وال تزال إىل-كثرياً ما قادت ممارسات الرأمسالية األنغلو

. واجلرائم الفعلية، على حد تعبري الربوفيسور ثارو، ليس يف فلسطني فقط بل حىت داخل أمريكا 

مليون أمريكي مصنفون حتت خانة الفقراء يف بلد يعد  ٤٠أكثر من وهنا تشري اإلحصاءات إىل أن 

إىل          وباملقارنة تصل نسبة الفقر بني فئة األطفال األمريكيني . أغىن بالد العامل على اإلطالق 

يف بريطانيا، % ٣.٤يف بلجيكا، و  %٤.٤يف الدمنارك، و% ١.٥بينما ال تتعدى % ٤.٢٢

من بين % ٨٠فقط من األمريكيني ميلكون أكثر مما ميلكه % ١كما أن . يف السويد % ٦.٢و

:ويتوصل ثارو إىل نتيجة مؤداها. وطنهم

فرغت الساحة العاملية للرأمسالية بعد أن ختلصت من منافسيها الرئيسيني يف القرنني التاسع عشر "

ومع ذلك وحىت مع . . الفاشية واالشتراكية والشيوعية اليت اختفت عن الساحة . . والعشرين 

. "تراجع املنافسة إىل كتب التاريخ، فإن هناك ما يعمل على زعزعة أسس الرأمسالية من األعماق

نشرت جملة هارفارد كرميسون نص حماضرة  ٢٠٠٥تشرين األول / أكتوبر ٢٠يف عددها الصادر بتاريخ 

:ألحد أشهر املؤرخني يف العامل، إيريك هوبسباون جاء فيها

الفوضى والرببرية وانعدام النظام أكثر مما تنشر السالم : إلمرباطورية األمريكية فعلياًقد تشيع ا"

. ويعترب هوبسباون أن مشروع اإلمرباطورية األمريكية سينتهي إىل الفشل احلتمي " . والنظام
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هل ستتعلم الواليات املتحدة دروس اإلمرباطورية الربيطانية، أم ستعمد إىل حماولة : "ويضيف

فاظ على دور عاملي آخذ يف التآكل، من خالل االعتماد على قوة سياسية وعسكرية فاشلة ال احل

. "تفي باملتطلبات واألهداف احلالية اليت تدعي احلكومة األمريكية أا مصممة ألجلها؟

يل يف وصفه للنظام احلا" الرببرية"سيكون من املثري لالهتمام االنتباه حلقيقة جلوء هوبسباون لتعبري 

عام " الشعب األمريكي"الذي حيكم الواليات املتحدة، وهو وصف سبقه إليه أحد رموز حزب 

أي دولة تضع حقوق امللكية فوق حقوق اإلنسان إمنا : "وقتها قال الناشط احلزيب املذكور ١٨٩٠

. "متارس الرببرية

ا يتعلق بالواليات حنن وآخرون كثر مع تقدير هوبسباون القائل إن اللعبة قد وصلت ايتها فيم

وكذلك املشروع الصهيوين، فنحن نعيش عصر االيارات املفاجئة، سواء بالنسبة . . املتحدة 

أو ما آلت إليه اإلمرباطورية  ٢٠٠٨للشركات األمر الذي بدا جلياً يف االيار االقتصادي عام 

نووية مل تربح حرباً واحدة بالرغم من تعاظم قوا العسكرية وال" إسرائيل"السوفييتية، وكذلك فإن 

وإن قوة ردعها قد عفا عليها الزمن حينما فشلت يف حتقيق أهدافها يف جنوب  ١٩٦٧بعد حرب 

لبنان ضد حزب اهللا، بل وعندما فشلت يف حتقيق أهدافها ضد املقاومة يف غزة، واليت كانت تعاين 

.ظلم احلصار من القريب قبل الغريب

وامتالكها مئات القنابل الذرية واهليدروجينية والصواريخ " سرائيلإ"بعد ستني عاماً من تأسيس 

واألقمار الصناعية، بل وامتالكها القرار السياسي ألقوى دولة يف العامل، تساءلت كربيات االت 

فهل يا " استمرارية العيش؟" إسرائيل"هل تستطيع ) "١٩/٠١/٢٠٠٩التامي (األمريكية على غالفها 

املناسب ألن يهرول بعضنا مستجدياً ما أمسوه ظلماً بالسالم، تعهد فيه أعمال  ترى هذا هو الوقت

الكناسة واحلراسة إىل دولة فلسطينية منقوصة السيادة، وتقوم بأعمال املقاول األمين حلماية دولة 

بدأ أصحاا ومواطنوها يشكّون يف إمكانية دميومتها أو شرعيتها؟

أمريكا الصغرى، واليت مت وصفها من  "إسرائيل"ني والعرب هي ليست املشكلة بالنسبة للفلسطيني

أنفسهم بأوصاف منها الدولة املارقة، أو دولة اإلرهاب، أو الكلب " اإلسرائيليني"املفكرين والقادة 

.الكربى" إسرائيل"-املسعور، املشكلة هي يف الواليات املتحدة 
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مل حتقق الدولة اليهودية استقالهلا عام " :يقول كتب إيهود سربينزاك، األستاذ يف اجلامعة العربية

بل . بصورة طبيعية كنتيجة حتمية ملرحلة من الكفاح ضد االستعمار الربيطاين يف فلسطني  ١٩٤٨

يف تاريخ الدول حديثة العهد، واليت ظهر " غري الطبيعية"كانت وال تزال إحدى أكثر الدول 

 ١٩٤٨ما بعد " إسرائيل"مل تكن : "، وأضاف"عماريةمعظمها على خارطة العامل إبأن احلقبة االست

بتلك الدولة الدميقراطية املثالية، حيث بقيت السلطة فيها وعلى مدار سنوات طويلة يف يد حزب 

فقد بقيت األقلية العربية، اليت حصلت الحقاً على حق التصويت وانتخاب ممثليها يف . . واحد 

. ". . .عسكري الصارمالكنيست، ولسنوات طويلة خاضعة للحكم ال

هي مولود غري طبيعي، فاملرء ميكن " إسرائيل"لو وافقنا على استنتاج أستاذ اجلامعة العربية هذا بأن 

.أن يستنتج أن مثل هذه املخلوقات نتيجتها هي املوت غري الطبيعي

كونغرس عدم تبني دراسة أعدا وكالة املخابرات املركزية مت تسريبها إىل أعضاء خمتارين من ال

من احملافظة على الوضع الراهن، إذ بينت تلك الدراسة أن يف فترة أقصاها " إسرائيل"إمكانية 

خيارات فيما لو نفذت حل الدولتني اآلن، فهي إما أن " إسرائيل"عشرون سنة سيكون لدى 

يقبل  تصبح دولة ثنائية اجلنسية سيصبح اليهود فيها أقلية، أو أن تصبح دولة فصل عنصري لن

.العامل ا، وهي يف كلتا احلالتني ستصل باملشروع الصهيوين إىل ايته

. أى دراسته اجلامعية األوىل والعليا يف الواليات املتحدة يف اهلندسة واإلدارة  :عبداحلي حيىي زلوم. د  *

ربية ومخسة ألّف مثانية كتب بالع. أسهم يف األعمال التأسيسية للعديد من شركات أوبك الوطنية 

باإلجنليزية، وترمجت كتبه إىل لغات اخرى ومنها األملانية وكانت موضوعاا عن النفط واالقتصاد 

.السياسي
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