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  موسوعة اإلمبراطورية األميركية

   صفحة٦,٠٩٣ – مجلد ١٦ - ٢٠٠٤ - ١ ط-موسوعة اإلمبراطورية األميركية 

ينجزه غة العربية ، وباللأول عمل موسوعي من نوعه في الوطن العربيموسوعة اإلمبراطورية األميركية هي 

، مفتشاً عن مراجع ووثائق، متتبعاً التطورات واألحداث، منقباً عن باحث بمفرده، ثابر على إعداده سنوات

كنور المعلومات في ثناياها، ومنسقاً فصولها وأبوابها ومالحقها، بشكل يسهل على القارئ العادي والمثقف 

نابعها، ومن دراسات الغائصين في بحورها المتخصص والسياسي الشغوف، ارتشاف المعارف من م

" إمبراطورية"قائم بذاته، يسعى إلى إقامة " عالم إمبراطوري"ومحيطاتها، وبهدف اإلضاءة والتنوير على 

 . تؤمرك العالم

نشوء الواليات المتحدة، إبادة الهنود الحمر، قضية الزنوج، العرب : تتضمن الموسوعة المواضيع التالية

يهود األميركيون، المسيحيون المتصهينون، المحافظون الجدد، الحرب األميركية على العراق في والمسلمون وال

كل . بعديها النفطي والحضاري، أميركا والمنظمات الدولية، المؤسسات والجريمة المنظمة، وأبرز الشخصيات

تناقضة فيما بينها أحياناً، ذلك وفق منهج توثيقي يشتمل على وجهات نظر مختلفة متعددة اآلراء والتوجهات، وم

  . مما يشكل زاداً ثقافياً معرفياً هاماً لكل طالب علم وثقافة ومعرفة

نشوء ": الجزء األول: وبالعودة تفصيلياً ألجزاء هذه الموسوعة نجد أنها تتناول ما يلي من الموضوعات

دة منذ بداياتها األولى إثر اكتشافها  يتضمن هذا الكتاب عملية تأسيس الواليات المتح"الواليات المتحدة وتطورها

 على يد كريستوف كولومبوس، مروراً بما رافقها من عمليات عسكرية وحروب أهلية بين الشمال ١٤٩٢عام 

والجنوب، فضالً عن عمليات اإلصالح التي عرفتها بعض فتراتها على أيدي بعض رجالها المؤسسين، حيث 

اإلمبراطورية "من مقدمة لهذا الجزء حول ... م انجازاتهامع أه) ١٧٧٦عام (كان الدستور األميركي 

  ... ومشروعها لحكم العالم" األميركية

 فيسلط الضوء على "الواليات المتحدة وقضية إبادة الهنود الحمر ":أما الجزء الثاني والذي جاء تحت عنوان

، واقتالعهم من أراضيهم ) الحمرالهنود(األوروبيين على ممتلكات السكان األصليين " البيض"تفاصيل استيالء 

عبر طرق وأساليب اختلفت في تطبيقها بين المداهنة والحيلة من جهة، واإلبادات المنظمة من جهة ثانية، والتي 

، كمقدمة لتمأسس عقيدة العنف واإلرهاب األميركي، والتي عشرين مليون هندي أحمرذهب ضحيتها أكثر من 

  . جدد" هنود حمر" لتحويل شعوب العالم إلى وصوالً... ال تزال مستمرة حتى اليوم

 قضية الرق والزنوج في الواليات المتحدة، وطريقة "الزنوج وقضية التمييز العنصري": ويعالج الجزء الثالث

بكل ما رافق عمليات النقل من آالم وكوارث، " األرض الجديدة"انتزاعهم من مواطنهم األصلية وتحميلهم إلى 

الي من أحداث مأساوية ومعاملة ال إنسانية، أودت بالماليين منهم، كما فضل الناجون الموت وما استتبعها بالت

  ". األسود"ضد اإلنسان " األبيض"اإلنسان -وال يزال-على البقاء في ظل السياسة العنصرية الفاقعة التي مارسها
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واجد العربي في الواليات المتحدة  موضوع الت"العرب األميركيون في الواليات المتحدة": ويتناول الجزء الرابع

بعد مقدمة تسلط الضوء على أصول العرب وعاداتهم وتقاليدهم -منذ الهجرات األولى حتى يومنا الحاضرة

لكن هذا التواجد العربي لم يعرف في تاريخه األميركي فترة عصيبة مر . -وعهودهم التاريخية ومراكز حكمهم

، وما ٢٠٠١سبتمبر عام / أيلول١١ورج بوش االبن، ال سيما بعد أحداث بها أبناؤهم، مثل فترة حكم الرئيس ج

  . أعقبها من مضايقات وإجراءات عنصرية فاقعة مع العلم أن عددهم يتجاوز ثالثة ماليين

 عند موضوع المسلمين األميركيين الذين "المسلمون األميركيون في الواليات المتحدة": ويتوقف الجزء الخامس

ليوم سبعة ماليين مسلم، كما أن وضعهم ال يختلف عن وضع العرب األميركيين باعتبار أنهم يتجاوز عددهم ا

يخضعون إلجراءات ومضايقات وسياسة تمييزية مشابهة إخوانهم العرب، خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر 

  ... اشنطن، واتهام المسلمين بالقيان بهذه التفجيرات في كل من نيويورك وو٢٠٠١سبتمبر عام /من أيلول

 من الكتاب إلى الجذور التاريخية للوجود "اليهود األميركيين في الواليات المتحدة": ويتطرق الفصل السادس

اليهودي في أميركا، منذ أيام كريستوف كولومبوس حتى اليوم، بكل ما رافق هذا التواجد من محاوالت دؤوبة 

وليست منظماتهم المؤثرة والفاعلة اليوم على كل . ثوراتومستمرة للسيطرة والنفوذ، كما إلى التحكم بالناس وال

إال الدليل الحي على النشاط المكثف والمنظم في هذا ) الصهيوني" (اللوبي اليهودي"صعيد، والعاملة تحت اسم 

  . اإلطار، وبالتالي تغلغلهم في مختلف المراكز والمؤسسات التي تصنع القرار األميركي

 فيتناول جذور المسيحيين من هذه الموسوعة" حية الصهيونية في الواليات المتحدةالمسي": أما الجزء السابع

المتصهينين في الواليات المتحدة على صعيد االنطالقة والتأسيس، كما على صعيد الرموز والمؤسسات، 

وصوالً إلى نفوذهم وتأثيرهم الحالي في شتى المرافق والمراكز، وخصوصاً منها صاحبة القرار وصناعته 

اإلسالمية، يفوق بأضعاف ما يقوم به -في فلسطين العربيةوما يقوم به هؤالء خدمة للكيان الصهيوني . وتنفيذه

  ... اليهود أنفسهم

في الواليات " المحافظين الجدد" إلى نشأة تيار "المحافظون الجدد في الواليات المتحدة": ويتطرق الجزء الثامن

لمنابر التي المتحدة، وابرز رموزهم ومؤسساتهم ومراكزهم الفكرية والبحثية والسياسية، فضالً عن أهم ا

" البنتاغون"و" البيت األبيض"يروجون من خاللها أفكارهم ومبادئهم وسياستهم، باإلضافة إلى دورهم في 

ومجلس األمن القومي األميركي وغيرها من المؤسسات، وبالتالي تأثيرهم على القرار السياسي " الخارجية"و

  . األميركي وتنفيذه

فيعالج موضوع البعد النفطي في الحرب " البعد النفطي-على العراقالحرب األميركية ": أما الجزء التاسع

، رغم كل المزاعم واالدعاءات التي "حيث يوجد البترول توجد أميركا"األميركية على العراق، تمشياً مع مقولة 

-يقاًسيطرة وإنتاجاً وتسو-تذرعت بها الواليات المتحدة مستبعدة أهم هدف لها في هذه الحرب والمتمثل بالنفط

للتحكم به، ومن خالله، بأوروبا وآسيا والدول الصناعية الكبرى، خاصة بعد أن ثبت امتالك العراق ألضخم 

  . ثروة نفطية وثاني احتياطي عالمي
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 الضوء على أهمية الكنز "البعد التراثي والحضاري-الحرب األميركية على العراق": ويسلط الجزء العاشر

بكل -ست حضارات وليس حضارة واحدة" أم الحضارات اإلنسانية"باعتباره التراثي والحضاري في العراق، 

ما يختزنه من إرث إنساني شامل، وبالنظر إلى أن الواليات المتحدة والكيان الصهيوني معاً لم يعرفا الحضارة 

 بفترة وال اإلنسانية، فقد كان هدفها تدمير هذا التراث اإلنساني الضخم، أو سرقة بعضه، ال سيما المتعلق

وهذا ما أدى إلى حمالت استنكار دولية في هذا الشأن بعدما ... لليهود على أيدى نبوخدنصر" السبي البابلي"

رأى العالم على شاشات الفضائيات ما حل بمراكز هذه اآلثار ومتاحفها على مرآى من جيش االحتالل 

  ... األميركي ومساعدته

 فيتناول موضوع التعاطي األميركي مع المنظمات "مات الدوليةالواليات المتحدة والمنظ": أما الحادي عش

وبالتالي -" األمم المتحدة"حيث رأى العالم عملية تهميش . الدولية قبل الحرب على العرق وأثناءها وبعدها

ضاربة ... ، وتهميش مجلس األمن الدولي من خاللها، في أسوأ تعاط دولي من نوعه منذ وجودها-إلغائها

كما تعرض االتحاد األوروبي وحلف شمالي ... بالشرعية الدولية وقانونها عرض الحائط) المتحدةالواليات (

األطلسي لهزة كبرى لم يعرفها من قبل بهذه القوة وبهذا الحجم والخطورة، حيث هددت وحدته من األساس 

لجميع يحملون وا... -وال تزال-وزعزعت الثقة بين أعضائه وأثرت بالتالي على استمراريته ومستقبلة

  ... الواليات المتحدة وسياستها األحادية مسؤولية مصير هذه المؤسسات

 موضوع طبيعة المؤسسات األميركية ونشوءها وهيكليتها "المؤسسات األميركية": ويتناول الجزء الثاني عشر

وزارة  -الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب- مجلس األمن القومي-الرئاسة: وأبرز أركانها، ويشمل

 - األحزاب السياسية- القضاء والمحاكم- اإلعالم-)CIA( وكالة االستخبارات المركزية -البنتاغون-الخارجية

وباعتقادنا أنه أول كتاب من نوعه يعالج هذه المواضيع مجتمعة ... والمراكز البحثية ومؤسسات الفكر والرأي

  ... بشكل مستقل

 الضوء على طبيعة االقتصاد "القتصاد والسالح والمافيا األميركيةا": ويسلط الجزء الثالث عشر والمعنون بـ

كما يتناول . األميركي وتطوره وصوالً إلى عسكرته التي بلغت ذروتها في عهد الرئيس جورج بوش االبن

موضوع السالح األميركي وشركاته العمالقة، وكذلك المافيا والجريمة المنظمة في الواليات المتحدة التي 

  ...". أم الجرائم"ها بامتياز، وتفوقت بها تفوقاً ال مثيل له، فاستحقت لقب برعت في

قاموس : "ويأتي كل من الجزء الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بمثابة قاموس معنون بـ

فيتناول هذا القاموس أبرز الشخصيات األميركية في مختلف المجاالت واالختصاصات، " الشخصيات األميركية

سيس الواليات المتحدة حتى أيامنا هذه، حسب التسلسل األبجدي الذي يبدأ باالسم األول للشخص وليس منذ تأ

. وذلك ألن كثيراً من هذه الشخصيات يتشابهون في اسم العائلة ويختلفون في أسمائهم األولى... باسم عائلته

   … القارئ من جهة أخرىلذلك فضلنا اعتماد هذه الصيغة منعاً ألي التباس من جهة، وتسهيالً على

 
  


