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 من هم المحافطون الجدد؟

  

رابعالالقسم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد
  البد لكـل متـابع ومهـتم وهو ملفن الجدد؟ظوالمحاف: هو و المهمة اإلستراتيجية َ ملفا من الملفاتيتناول هذا العدد

ظـاهرة إجتماعيـة وتيـار فكـري عميـق الجـذور فـي ذ أنه يسلط الضوء علـى إ ويحيط به، ّ أن يلممريكياألي ّبالتحد
بعــد صــعود  فــي الوقــت الحاضــر، عــدم تــسليط األضــواء عليــه، علــى الــرغم مــن  اليمكــن تجاهلــهالواليــات المتحــدة

  .الديمقراطيين الى البيت األبيض ومجلسي الكونغرس
وسيتكون هـذا الملـف مـن عـدة أقـسام لكـي تـتم اإلحاطـة النـسبية بعـدد البـأس بـه مـن المقـاالت والدراسـات واألبحـاث 

َ، والغرض مـن هـذا كلـه هـو وضـع القـارئ فـي أجـواء الملـف وألوانـه المختلفـة لكـي تكـون عونـا  ذات العالقة كتبوال
  .اس والمهمّلحسااإلستراتيجي في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

نصف قرن من اآلن كانوا من المثقفين الديموقراطيين الذين يميلون نحو ان معظم المحافظين الجدد قبل 
مواقف الحزب الديموقراطي، في القضايا االجتماعية بشكل خاص، فكانوا من مؤيدي برامج المساعدات 

  ءاالجتماعية للسود وكبار السن والفقرا
 

أغلبية غير «ولقد لعب المثقفون اليهود دورا كبيرا في بلورة مواقف المحافظين الجدد وكانوا يشكلون بينهم 
  يمع نسبة اليهود في التعداد السكان» متناسبة

 

اآلن وفترة رئاسة بوش تقترب من سنتها االخيرة ال بد من التسليم بأن المحافظين الجدد أصبحوا ماركة، عالمة 
ن الجدد الذين يشكلون إدارة ومن ال يعرف من هم المحافظو... تجارية، معروفة في أنحاء الواليات المتحدة

بوش ويشكلون رؤساء مجالس إدارة الشركات االكثر تبرعا لحملتيه االنتخابيتين للرئاسة، كما يشكلون رؤوس 
  ةمصانع االفكار كأنما يعيش خارج الكرة االرضي

   

ومن الناحية الفلسفية البحتة، اذا جاز التعبير، فإن تيار المحافظين الجدد انما كان قد نشأ أصال كرد على 
وربما حدث صعودهم الى السلطة في غفلة من إدراك أميركي عام لهذه . الشيوعية والفكر الشيوعي وأخطاره

   تي وتوابعهالحقيقة بعد أن كان الخطر الشيوعي قد زال بانهيار النظام السوفيا
 

لهذا سارع المحافظون الجدد الى تصوير أنفسهم تيارا مناهضا لإلسالم المتطرف وخطره االرهابي، وعندما جاء وقت الممارسة 
  هأكسبوا أميركا عداء المسلمين دون أن يتمكنوا من إزالة خطر االرهاب، انما فتحوا له جبهات جديدة كانت موصدة دون: أخفقوا

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٣٢ من٢                                               ٢٠١٠ -ذارآ
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ويورد باتريك سيل الصحافي البريطاني المختص في شؤون الشرق األوسط أن المحافظين الجدد هم جماعة موالية 
إلسرائيل ومبثوثة داخل إدارة الرئيس بوش وتنشط من أجل استثمار الهجوم اإلرهابي على الواليات المتحدة فى سبتمبر 

ى غزو العراق و تتمسك بالمواقف المتشددة تجاه إيران وهم جماعة مميزة تلتف حول الرئيس بوش؛ حرضته عل. ٢٠٠١
  ةوسورية وكوريا الشمالية ودول أخرى في المنطق

 

ولقد لعب . حيث تميزت جماعة المحافظين الجدد بنسيج عالقات ضيقة ومحكمة بين مفكريها والصحافيين وصناع القرار
الصحافيون في شبكة المحافظين الجدد دورا حيويا في صياغة وتسويق األفكار التي أدت إلى الزج بأميركا في حرب 

  نية مع إيراالعراق وان هذه الشبكة تضغط اآلن من اجل مواجهة اميرك
 

ويؤكد ويليام كريستول ان النيو ـ كونزية اليوم اقوى مما كانت؛ ألنها ظلت باستمرار المؤشر الرئيسي المعقول للدور 
  االميركي المعاصر رغم اعترافه بأن اإلشكالية التي واجهت اميركا في العراق اضرت بدعاة الحرب منهم

 

ّوطعن آخرون في هوية المحافظين الجدد بأنهم يسوقون مجددا أفكار ـ ليون تروتسكي ـ قائد الجيش األحمر السابق 
  باالتحاد السوفيتي الذي ظل متمسكا بدكتاتورية البروليتاريا والثورة الدائمة

 

إنهم نتاج القطاع . تعود اصول أغلب منظري السياسة الدفاعية من المحافظين الجدد إلى اليسار وليس إلى اليمين
 الثالثينات واألربعينات، والتي اتخذت شكل نزعة ليبرالية معادية اليهودي األمريكي المتنفذ للحركة التروتسكية لسنوات

   للشيوعية بين سنوات الخمسينات والسبعينات
 

ًومن ثم مالت أخيرا نحو اتجاه يميني متطرف ذي نزعة عسكرية إمبريالية ال سابق لها في تاريخ    نالسياسة والثقافة األمريكيتيّ

 

المجازي » البنتاغون«ال يتواجد المحافظون الجدد من منظري الدفاع فقط داخل البنتاغون وحوله، بل هم حاضرون كذلك في مركز 
  ملجماعة الضغط اإلسرائيلية واليمين الديني، إضافة إلى مراكز األبحاث ذات االتجاهات المحافظة، والمؤسسات وامبراطوريات اإلعال

  

حلقة الوصل الرئيسية بين مراكز البحوث المحافظة وجماعة الضغط الموالية إلسرائيل تكمن في المعهد اليهودي لقضايا األمن 
  القومي المؤيد لحزب الليكود ومقره في واشنطن

 

جميع دعائم المحافظين الجدد للبنتاغون قد التقت خالل التسعينات ضمن مشروع القرن األمريكي الجديد الذي أداره كريستول من 
عمال أسلوب العالقات العامة الذي ابتدعه أسالفهم التروتسكيون، نشر المحافظون باست. مكاتب مجلة الويكلي ستاندارد األسبوعية

  شّالجدد سلسلة مقاالت كان من ضمن كتابها ولفوفيتز وعدد آخر ممن سيصبحون أعضاء في طاقم السياسة الخارجية إلدارة بو
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  المحتويات
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بأمريكا .. ماذا فعل المحافظون الجدد
   )٤ ـ ١! ( والعالم؟

  ستبقى قوة الحضارة وتزول حضارة القوة

  .. )الراية نت  ( محمدحسين عبد العزيز: اعداد 
   
   

   
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

قد يتهمنا البعض بالخيال والالواقعية عند قراءة هذا  
فال يتصور أن القوة األولى في هذا العصر العنوان 

هيار المهيمنة على العالم سيكون مصيرها االن
  .واالندحار

فالواليات المتحدة القوة العظمى التي تملك أقوى 
جيش في العالم مزود بأحدث ترسانة من األسلحة 
التقليدية والنووية والبيولوجية والكيماوية ولديها 
المئات من الصواريخ العابرة للقارات باإلضافة إلى 
التطور االقتصادي الذي يجعلها على قمة الدول 

 العالم بما لديها من تقدم وتطور الصناعية في
  ! تكنولوجي حتى استطاع األمريكيون غزو الفضاء 

أسرى هذه هي النظرة الواقعية لكثير من الناس 
، وبنظرة ليس بها شك يخبرنا ِالدعاية واإلعالم
 في -  ومن أصدق من اهللا حديثا-المولى عز وجل 

عن حضارات وأمم كانت في عصرها كتابه الكريم 
 وتعميرا في األرض ومع ذلك كان مصيرها أشد قوة

 عندما طغى أصحابها وكفروا باهللا الفناء والزوال
 وعادا وثمودا وقد  ،تعالى ولم يؤدوا حق شكر نعمته

تبين لكم مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون 
وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات 

بروا في األرض وما كانوا سابقين، فكال أخذنا فاستك
بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته 
الصيحة ومنهم من خسفنا به األرض ومنهم من 
أغرقنا وما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 

  .يظلمون 

، وليس انهيار وأنا هنا أقصد انهيار وزوال أمريكا
جسور وتحطيم السيارات ناطحات السحاب وتدمير ال

انهيار الفارهة، ولكن ما نقصده من زوال أمريكا هو 
الغطرسة والهيمنة األمريكية وتحولها إلى قزم 

 يستجدي المساعدات والمعونات بعد اقتصادي
 فيسعى باليأس واإلحباطإصابة اإلنسان األمريكي 
  .بنفسه ليدمر بيديه كل شيء

طرة الواليات فمنذ ان انهار االتحاد السوفيتي وسي
استرشدت اإلدارة المتحدة على النظام الدولي عنوة، 
 لتأكيد سطوتها األمريكية بأفكار المحافظين الجدد

على باقي الدول والشعوب، وبدأت فى فرض مبادئها 
  .الظالمة على العالم 
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فشل امريكا الذريع فى ادارة الصراعات  
الخارجية ، ومرور السياسة االمريكية بالتخبط 

   النهزاموا
 التي منيت بها الواليات أسباب اإلخفاقاتأما عن 

المتحدة على المستوى الخارجي فتظهر بالنقاط 
  :التالية

الحرب (اعتماد إدارة بوش استراتيجية : أوال
 للتعامل مع الصراعات") الوقائية

 سواء داخل سياسة ال تحظى باإلجماعوهى 
ية، التي الواليات المتحدة، أو على صعيد الدول الغرب

ال يخدم في نهاية ) الحرب الوقائية(تعتبر أن مبدأ 
المطاف النظام الرأسمالي ومصالحه الحيوية في 
المنطقة العربية، وبدا واضحا أن عديدا من 

لتحذر من أن االندفاع األصوات ارتفعت في الغرب 
 ستكون له آثار بالغة على األمريكي الالواعي

سالمي والغرب من مستقبل العالقة بين العالم اإل
وهذا بدا واضحا اآلن في كمية العداء بين . ناحية

صدام (شعوب العالم اإلسالمي وأمريكا وأوروبا 
  ).الحضارات

تجاهل إدارة بوش لحلفاء الواليات المتحدة : ثانيا
  التقليديين في أوروبا

 -  برلين -باريس ("مما ساهم في نشوء محور 
 حصول الذي استطاع الحيلولة دون") موسكو

ّ لشن تفويض من مجلس األمنواشنطن ولندن على 
تمت دون حرب ضد العراق، وبدا أن تلك الحرب 

وأدى ذلك التجاهل في .  أو أمميغطاء قانوني
إحداث شرخ في العالقة بين نهاية المطاف إلى 

 يتوقع أن يترك اثره لسنوات عديدة، ضفتي األطلسي

سر الهوة ما لم تقم إدارة أمريكية جديدة بجهود لج
  .الناشئة بين الطرفين

" التضليل("اعتمدت اإلدارة األمريكية على :ثالثا
لتمرير خططها وبرامجها العسكرية ) اإلعالمي

  ّواألمنية والتسلحية

ّورغم أن ذلك ساهم إلى حد ما في التأثير على 
حركة الرأي العام األمريكي لبعض الوقت، ومالبث 

تأثير ر إلى أن ذلك أن نجح ، اال أن الدالئل تشي
الدعاية التي حشدت لها إدارة بوش كل إمكاناتها، 

، خاصة في ظل اإلخفاق في تقديم أدلة بدأ يتراجع
ّحسية على االتهامات التي تم من خاللها تبرير 
الحرب على العراق، وتتعلق تحديدا بأسلحة الدمار 

قامت على أسس ملفقة الشامل، التي تبين أنها 
  . وغير صحيحة وكاذبة

بفتح ) أقصد أصحاب القرار(قامت أمريكا : رابعا
  جبهات كثيرة كلها نزاعات وكانت فى توقيت واحد

ولم تملك القدرة والكفاءة على إدارة صراعات متعددة 
ومثال . في وقت واحد، دون حلفاء أو شركاء فعليين

 ثم احتالله، وتصعيد العراقذلك تصعيد األزمة مع 
ٕوايران وسوريا كوريا الشمالية األزمة مع 
، إلى جانب استمرار المواجهات في والفلسطينيين
، ثم السعي إلى تغيير نمط العالقة مع أفغانستان

الدول األوروبية، وتركيبة مجلس األمن وأداء األمم 
  .المتحدة، 

قامت إدارة بوش الجهنمية بطرح خطط : خامسا
تتنافى عموما ) الديمقراطية وحقوق اإلنسان (عن 

ده الواليات المتحدة من إجراءات مع ما تشه
  وتدابير بحق األقليات وخاصة المسلمين
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ى ستتمكن امريكا من تالى م: وهنا نطرح سؤاال
 والى متى ستظل بعض  العالم بهذا االسلوب؟ادارة

القوى الواعدة تابعة؟ والى متى ستظل بعض القوى 
المقهورة راضخة لهذه الهيمنة غير المبررة؟ أسئلة 

حركة التاريخ إلى األمام كثيرة تطرح نفسها إال أن 
، وان سقوط اإلمبراطوريات عبر وليست إلى الوراء

قوى الغاشمة فهل التاريخ كان بفعل ممارسات تلك ال
تعلم واشنطن ذلك؟ آم انها تعلم جيدا وتتجاهل 

  مصيرها المحتوم؟

الذين يتعرضون لالضطهاد بسبب انتمائهم الديني أو 
غوانتانامو (العرقي، إضافة إلى ما يحدث في معتقل 

أفقد ، مما )السجون الطائرة(وصوال إلى ) وابو غريب
، الذي كانت تستند إليه اإلدارات السند األخالقي

ألميركية عند تقييمها لألوضاع الداخلية في الدول ا
األخرى، وخاصة ما يتصل منها بأوضاع حقوق 

  .اإلنسان

في ) التكافؤ في القدرة العسكرية(عدم : سادسا
  مواجهة قوى ضعيفة من الناحية العسكرية

كما حدث في أفغانستان ومن ثم في العراق، حيث 
ائلة من المتحدة الستخدام كميات هلجأت الواليات 

 والصواريخ المدمرة، وكان غالبية ضحاياها األسلحة
 انخفاض مستوى التأييدمن المدنيين، مما أدى إلى 

لتلك الحمالت العسكرية من هذا القبيل، وساهمت 
 B B،) قناة الجزيرة(بعض وسائل اإلعالم مثل 

C   في كشف اآلثار اإلنسانية القاسية لالستخدام 
ب األمريكيين، مما دفع المبالغ فيه للقوة من جان

إسكات وسائل واشنطن في بعض األحيان لمحاولة 
 التي تتعارض مع سياساتها، وبالفعل تم اإلعالم

   .إغالق مكتب الجزيرة بالعراق وأفغانستان

الخطط العسكرية والمنافع (الربط بين : سابعا
التي تعود في الغالب لصالح شركات ) االقتصادية

لبيت األبيض ووزارة لها صلة بكبار مسؤولي ا
  الدفاع

 

ُإذا لم تصحح وحسب المراقبين األمريكان، فإنه 
فإن الوضع االستراتيجي ، إخفاقات العراق بسرعة

والقضية التي تواجه . ينهار بالكاملاألمريكي قد 
الرئيس بوش حاليا ليست فقط صور العار في سجن 

حاالت الفشل في الحملة غريب، إنها سلسلة أبو 
  . على العراق

يبدو أن االستراتيجية الحالية للواليات المتحدة في 
منها ) وخاصة اإلسالمية(حربها ضد المقاومة 
وفشل واشنطن التكتيكي . تتخبط في أزمة حادة

 يمكن أن يؤدي إلى االنهيار المدوي في العراق
.  حافة الخطراالستراتيجي، والوضع الراهن على

وهذا ، لحظة األزمةوغالبا ما تصل الحروب إلى 
عندما يستحكم الضعف وتتراكم األخطاء العسكرية 
  . أو السياسية، وتأتي أحيانا لحظات األزمة هذه فجأة

وانهيار االستراتيجية األمريكية في العراق يمكن أن 
يفشل االستراتيجية األمريكية بالكامل تجاه قوى 

تساءل هؤالء المحللون ما إذا كان لدى وي. المقاومة
الجرأة الكافية لمواجهة وضع الواليات المتحدة 

  !.؟األزمة

مما أكد اإلحساس لدى قطاع واسع من الرأي العام
وثيقة الصلة بأن الحروب التي تشنها إدارة بوش 

، وال بمطامح بعض الشركات الكبرى لجني المال
 في العراق تعزز تلك طريقة توزيع العقودشك أن 
  .الشكوك
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 حاالت الفشل المخابراتيوقد اجتمعت سلسلة من 
مع األخطاء في التقدير وكذا إخفاقات القيادة 
وساهمت في إضعاف الوضع األمريكي في العراق 

شل وتضمنت حاالت الفوقلبت موازين االحتالل، 
  :التي رصدها المحللون األمريكان ما يلي

 اكتشاف التحضيرات واالستعدادات الفشل في .١
  .لخوض حرب العصابات عند سقوط بغداد

 ويظهر ذلك وعدم فهم االمور جيدافشل أمريكا .  ٢
جليا فى حل الجيش العراقى واستبعاد عناصر البعث 

 .من الجيش والشرطة 

، وذلك  العراقيفهم طبيعة الشعبالفشل في .  ٣
أحمد (العتماد األمريكان على األفراد مثال لذلك 

يفتقرون للمعلومات الذين ) جلبي، وبعض المنتفعين
تضليل أجهزتها ، وأكثر من ذلك ساهموا في الكافية

  .االستخبارية
، تقدير حجم المقاومة العراقيةعدم الدقة فى .  ٤

واالعتقاد بأنه تم القضاء عليها فى إعالن بوش 
  .انتهاء العمليات الحربية

  ).الهدف (ماهو مطلوبالفشل في التركيز على .  ٥

والمغاالة في تقدير القوة " العدو"التقليل من شأن .٦
  .  إلى حد الغرور والغطرسةاألمريكية

  . وتصحيحهااكتشاف األخطاءالفشل في . ٧

وتولد إحساس في األوساط العسكرية األمريكية أن 
، من رجت عن السيطرةاألوضاع في العراق خ

إنه من غير . الفلوجة إلى النجف إلى أبو غريب
 التي تفهم طبيعة األزمةالواضح أن إدارة بوش 

تواجهها، وصور االنتهاكات في السجن ليس فقط 
خسارة ولكنها أيضا ، دليال على استمرار الفشل

وسقوط أخالقي ) إن كانت ثمة مصداقية (للمصداقية
  .مدو

ُاألمريكان، فإنه إذا لم تصحح وحسب المراقبين  
إخفاقات العراق بسرعة فإن الوضع االستراتيجي 

ن من األمريكي قد ينهار بالكامل، وهو مانشاهده اآل
، والقضية التي انهيار اقتصادى خارج عن السيطرة
صور العار في تواجه الرئيس بوش حاليا ليست فقط 

، إنها سلسلة حاالت الفشل في سجن أبو غريب
مع تلك اإلخفاقات .  العسكرية على العراقالحملة

والفشل أدرك الجميع بمافيهم إدارة السيد بوش أن 
ًمن الممكن للجيش األمريكي مثال أن يهزم 

 ، ولكنه يفشل حكومات وجيوشا نظامية هنا وهناك
تمام الفشل في مواجهة حرب المجتمعات والشعوب 
، وحرب العصابات والشوارع ، ولعلها إحدى السنن 
الكونية التي كشف عنها نضال وجهاد المجموعات 
األهلية والشعبية في العراق وأفغانستان وانتهى األمر 
إلى اعتراف كل الخبراء والجنراالت ومراكز األبحاث 
أن المقاومة العراقية ثم المقاومة األفغانية قد نجحتا 
في منع الجيش األمريكي من تحقيق أهدافه ، ولوال 

 العترفت اإلدارة األمريكية الغطرسة والصفاقة
بهزيمتها وسحبت جيوشها وجيوش من ورطتهم معها 
من الحكومات والدول من العراق وأفغانستان وبديهي 
أن هذا يعني مباشرة أن منحنى الهبوط األمريكي 

  . الدولي قد بدأ ولن يستطيع أحد وقف نزوله 

كشف بدوره الفشل العسكري األمريكي في أفغانستان 
 ، وفشل ل السياسي في تلك المناطقعن الفش

الحكومات العميلة التي نصبتها اإلدارة األمريكية 
على رأس تلك الدول ، حتى ولو أخذت شكل 
حكومات منتخبة ، فاالنتخابات تحت ظالل 
االحتالل هي أكبر كذبة تم فضحها في عالمنا 
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مقابل صعود الصين لتحقق ألول مرة منذ  ،  العالم المعاصر ، وهي تمثل ورقة التوت التي لن تخفي 
ًانتهاء الحرب الباردة توازنا مع الواليات المتحدة على   .المتعاونين معهعورات االحتالل وال 

ًوجاء في الدراسة أيضا أن القوة  ،  الصعيد الدولي
بأمريكا .. ماذا فعل المحافظون الجدد 

   )٤ ـ ٢! ( والعالم ؟
العسكرية ستفقد خالل السنوات المقبلة أهميتها 

 لقوة األمم المتحدة في مقابل أن تصبح القوة كمقياس
االقتصادية واالستقرار السياسي والتقدم التكنولوجي    
والعلمي هي أهم معايير تحديد مكانة الدول في 

  .المستقبل   
  

  

  

  

  
 
 

 

 

 

  ) .الراية نت ( محمد حسين عبدالعزيز : أعداد 

 

البروفيسور جاء في دراسة ألحد األمريكيين وهو 
 أن جامعة هارفارد األستاذ في جيفري شاس

، قها إلى الزوالفي طرياإلمبراطورية األمريكية 
مشيرا إلى أنه كان في استطاعة أمريكا استخدام 

تستخدمها لتدمير قوتها في صالح البشرية، ولكنها 
ال شك أن الواليات المتحدة قد ملكت . اإلنسان

قوة المال وقوة الصناعة . أسباب القوة المادية كلها
الحربية وغير الحربية وقوة العلم البشري وقوة 

زة االستخبارية وقوة التجارب األنظمة واألجه
ظن رئيسها بوش أنه قادر على كل والخبرات حتى 

  .  ألنه ظن أنه أوتي كل شيء،شيء

 صائرة إلى زوالولكن امبراطورية الشر هذه حتما 
ألنها جمعت كل سيئات وفواحش القرون األولى 

جمعت كل قبائح التي فسقت فحق عليها العقاب إنها 
صالح وقوم لوط وقوم قوم نوح وقوم هود وقوم 

ولكن أمريكا بعد تهودها تريد . شعيب وقوم فرعون
تريد أن نؤمن أن للثعلب منا أن نؤمن بالمستحيل 

 تريد أمريكا !!دينا إذ طلب الديك يؤذن لصالة الفجر
أن نؤمن بأن لها قلبا رؤوفا بالمسلمين في دارفور 
وقلبا فظا غليظا قاسيا تتعامل به مع المسلمين في 

ين والعراق وأفغانستان والصومال وسائر بالد فلسط
  . المسلمين

، لم يعد فقط نزول المنحنى األمريكيالحديث عن
مجرد حديث المراكز البحثية والخبراء ، ولكنه أصبح 

 يعني أن  ، وهذاإحساسا عاما في العالم كله
لم تعد تخاف الشعوب في مختلف أنحاء العالم 

 وعدم االنصياع لها، وهذا أمر له ما مواجهة أمريكا
مؤسسة بعده وقد كشفت دراسة دولية أجرتها 

 في مجال اإلعالم ، أن برتلمان األلمانية الشهيرة
غالبية سكان الدول الصناعية والمتقدمة في العالم 

دة سوف تفقد خالل يعتقدون أن الواليات المتح
ًالخمسة عشر عاما دورها المركزي كقوة عظمى في 
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  ماهذا الغباء فهل ينطلى ذلك الهراء على عاقل؟
  نخلص من ذلك 

بل هي مؤهلة  غير مؤهلة لحل األزماتأمريكا 
األزمات وتأجيجها وفق نظرية الفوضى إليجاد 
ٕ وان هي أتت بأمر اليهود فهي لن تأتي الخالقة

أتها قبل قرون قليلة تاجرة إلنقاذ أحد وهي منذ نش
ٕحروب وانما تأتي ليسلم السودان نفسه لألقوياء 

شل األطراف ثم بترها لخنق (لتطبيق سياسة اليهود 
األصل حتى يموت كما حدث تماما مع االتحاد 
السوفيتي الذي دمر بصورة كاملة ثم بحثوا بعد ذلك 

  ). عن وسيلة إلنقاذه ليبقى قوة ضعيفة ذليلة تابعة

 أمريكا معروفة منذ أن وضع اليهودي سياسة
كيسنجر وزير خارجية أمريكا في المتعصب 
 من القرن الماضي نظريته المعروفة بعد السبعينيات

عدم حل األزمات بل م وهي ١٩٧٣حرب أكتوبر 
 وقد وضعت النظرية موضع التطبيق والتنفيذ إدارتها

في العالم اإلسالمي فكانت األزمات الساخنة الالهبة 
 الظالمة التي كامب ديفيدبالد المسلمين اتفاقيات في 

زادت األزمات والحريق في المنطقة والحرب األهلية 
غزو الكويت بإيعاز في لبنان وحرب إيران والعراق 

حرب الجنوب واآلن دارفور والصومال، . من أمريكا
وأمريكا التي لها لسانان تتوخى في كل هذه األزمات 

 وحدها زمة لجني ثمارهاعلى ديمومة األالمحافظة 
  . على حساب دماء ودموع الشعوب

مريكيا من الداخل وهو ما سوف يودى ذلك الى أسقوط 
   مريكياأنهيار إ

  ..جيمس بنكرتون: يقول

اإلمبراطورية هل نحن روما؟ وهل تتشابه أمريكا مع 
 التي اندحرت وسقطت كما يعرف الجميع؟ الرومانية

م لحسابات والنفقات اإلجابة كما يقول المراقب العا
 مستشهدا بأوجه ديفيد ووكرفي الواليات المتحدة 

التشابه الكبيرة بين أميركا اليوم وروما في ذلك الوقت 
أوجه الشبه وفيما تتداعى إلى األذهان  .نعم: هي

 في نقاط الضعف واإلخفاقات التي مني بها المثيرة
 نهيار الجسورإالطرفان خاصة في وقت نشهد فيه 

العملة الوطنية وخوض غمار حروب خارجية وترنح 
  .فاشلة 

يحذر من حدوث وقد دأب ووكر على مدى أعوام 
 ال يمكن االستمرار معه إال أنه ذهب إلى عجز مالي

ما هو أبعد من ذلك عندما وصف الحكومة في 
إن هناك حالة ( وقال بالمنصة التي تحترقواشنطن 

اسة من التداعي تمر بها القيم األخالقية والكي
حالة السياسية في الداخل األمريكي إضافة إلى 

 والمتوسع في انتشاره في الجيش المفرط في الثقة
انعدام الخارج إلى حد إضعاف قدرته ناهيك عن 

ومن ثم  ).المسؤولية المالية للحكومة المركزية
 والسؤال هو لماذا؟فالفكرة ال تزال تطرح نفسها بقوة 

انت أكبر إنجاز  كاإلمبراطورية الرومانيةألن 
 ستة قرونولقرابة . سياسي عسكري عبر العصور

نجحت مدينة واحدة في ايطاليا أن تبسط نفوذها وأن 
تهيمن على مساحة كبيرة من أوروبا وشمال افريقيا 

  .والشرق األوسط

  فما هو الدرس الذي يمكن أن تستفيد منه أميركا؟

 وماذا تبقى في نطاق قدرتنا؟ إن الجوائز العسكرية 
التي نجنيها خارج األراضي األمريكية تأتي وتذهب 

فهو الشيء الذي يجب أن ) أميركا(أما هذا البلد 
وبعبارة أكثر وضوحا كان األفضل لنا . نحافظ عليه

أننا تركنا الفلبين وفيتنام وراء ظهورنا وسيكون 
ألن قدر أمريكا  .ذلك في القريب العاجل مع العراق
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أراضيها وطالما أننا سوف يتحدد من داخلها وعلى 
نستطيع ان نحمي حدودنا وسيادتنا في الوقت الذي 
نحافظ فيه على لغتنا وثقافتنا فسوف تظل هناك 

هو الذى نراه االن وسوف أمريكا، اما عكس ذلك 
   .تكون النتيجة فى غاية السوء

ُومن الواضح أن هنالك تناقض وتبابين بين  ُ
ِ تدعي احتكة أمركية وسياسةايديولوجي ارها للقيم َ

واألخالق االنسانيه وبين مسلكية سياسيه مبنية 
َ وتحطيم قيم نفي وسحق اآلخرباألساس على  َ

ِومقومات المجتمعات األخرى كما هو حاصل في  ُ ُ
العراق بشكل خاص والعالم العربي واإلسالمي بشكل 
َعام الذى تسعى أمريكا ليس للسيطرة عليه سياسيا 

ِب قيمه االجتماعية َتخريَواقتصاديا فحسب البل 
َ الى حد توظيف القوه العسكرية والحضارية والروحية
في محاولة استعباد الشعوب  والمسلكية الهمجية

َالعربيه واالسالميه وفرض عالقة السيد والمسيود 
ُوالعبد والمستعبد من خالل تثبيت   ة مريكي االِقيمالُ

 ٕ كاساس في إخضاع العربي والحاقه بقيمةهمجيال
 يعرفها ة، التيلدكتاتورية االمريكية اقراطيالديمو

ُأنها تعبر عن مصالح شريحه القاصي والداني على 
َ في واشنطن لعقت وتلعق دماء الماليين من ةحاكم َ

ُالعراقيين والفلسطينيين والعرب وغيرهم من الشعوب 
  .في العالم

  الفساد فى الجيش االمريكي  
بر أكعن  :جيمس غالنز وايريك شميت: يقول  

عملية فساد طالت أكبر موسسة عسكرية فى 
تقوم مؤسسات فيدرالية عدة بالتحقيق في  .أمريكا

بشراء شبكة واسعة من القضايا الجنائية المتعلقة 
ومواد اخرى بمليارات  وتوريد اسلحة وامدادات

وفقا لما ، الدوالرات الى القوات العراقية واالمريكية

سؤولون انها واضاف الم. قاله مسؤولون امريكيون
وصلت الى الحلقة االوسع من عمليات االحتيال 

وقال    .التي كشف عنها في مجرى النزاع هنا
توجيه عدد من المسؤولون ان التحقيق ادى الى 

 ومن المتوقع ان يشمل االتهامات الى امريكيين
وتخص احدى عمليات التحقيق . خرينآمتهمين 

ع ضابطا امريكيا رفيعا عمل على نحو وثيق م
 في تحديد العملية اللوجستية الجنرال ديفيد بترايوس

 الجنرال بترايوسالمداد القوات العراقية عندما كان 
مسؤوال عن تدريب وتجهيز تلك القوات في عامي 

  . وفقا لما قاله مسؤولون امريكيون٢٠٠٥، و٢٠٠٤

وكشفت تحقيقات اجرتها وكاالت فيدرالية عن 
 عن المكان ريةتناقضات خطيرة في السجالت العسك
الف االسلحة آالذي انتهت اليه في الواقع 
ولم تتوصل اي . المخصصة لقوات االمن العراقية

وجدت من تلك الوكاالت الى ان تلك االسلحة 
وفي تقاريرهم . طريقها الى المتمردين او الميليشيات

العامة لم تطرح تلك الوكاالت احتمال االخطاء 
مر تجهيز قوات أ ان وسالجنرال بترايوقال ، الجنائية

االمن العراقية باالسلحة اكثر اهمية من الحفاظ على 
  .سجالت معصومة عن االخطاء

 انه في اطار مواجهة قوات الجنرال بترايوسقال 
االمن العراقية غير المعدة جيدا للعنف المتصاعد 

 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤في مختلف انحاء البالد في عامي 
 لتطبيق االنظمة بعدم االنتظار اتخذ قرارا ٢٠٠٦و

 وقال الجنرال بترايوس . قبل توزيع االسلحةالرسمية
بتوفير االسلحة لمن كانوا يريدون اتخذنا قرارا "

  ".القتال من اجل بلدهم

وقال المسؤولون االمريكيون ان جزءا من التحقيق 
الكولونيل الجنائي في الوقت الحالي يتركز على 
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شرة الى الذي كان يقدم تقاريره مبا، جوي سيلف
الجنرال بترايوس والذي عمل على نحو وثيق معه 
في القيام بالعملية اللوجستية لما كانت في حينه 

ونقلت تلك العملية كل . قوات االمن العراقية الفتية
 سريعة ٤٧شيء ابتداء من بنادق ايه كي 

الطلقات والعربات المصفحة والمتفجرات البالستيكية 
حسبما قال ، ريةالى االحذية والمالبس العسك

ويتذكر زمالء الكولونيل . مسؤولون على اطالع بها
سيالف باعتبارها ضابطة شجاعة كانت ترغب 

دية مهمتها أبمواجهة مخاطر شخصية كبيرة في ت
وكانت مخلصة تماما للجنرال بترايوس وارشاداته 

  .للتحرك بسرعة في تنفيذ العملية اللوجستية

ث باسم القوات  المتحددان باجيوقال الكولونيل 
وجهت تهم ضد عشرين مدنيا البرية االمريكية ، 

،  من قبل محكمة فيدرالية نتيجة للتحقيقاتوعسكريا
 كذلك يتضمن التحقيق العقود .باجيوحسبما قال 

واضاف ،  مليارات دوالرخمسة التي تبلغ قيمتها
المتحدث الرسمي باسم القوات البرية االمريكية 

 ١٥ن تغطي اكثر من حتى اآلان التهم ، ايضا
ووجهت تهم ضد .  دفعت كرشاوىمليون دوالر

ميجور في الجيش االمريكي وضد زوجته واخته 
 مليون ٩.٦قبولهم رشاوى تساوي قيمتها بسبب 
  . لعقود مع وزارة الدفاع في العراق والكويتدوالر

بأمريكا .. ماذا فعل المحافظون الجدد 
   )٤ ـ ٣! ( والعالم ؟

  ) ..الراية نت ( محمد حسين عبد العزيز : بقلم 

سي (ًأخيرا أزال مدير وكالة االستخبارات األمريكية 
 ١٩، مايكل هايدن، طابع السرية عن )آي إيه

حول صفحة من تقرير الوكالة الداخلي الضخم 

وهكذا بتنا . ، هجمات الحادي عشر من سبتمبر
معارك مع " سي آي إي"نعرف اليوم لماذا خاضت 

للحفاظ على سرية التقرير خالل العامين رس الكونج
؛ فهو يشير باإلصبع إلى أشخاص الماضيين

َّمن قصر في األمر بعينهم، ويبرز على وجه التحديد 
سي "مدير ويتصدر قائمة هؤالء األشخاص، . وكيف

ورئيس الجهاز ، السابق جورج تينيت" آي إيه
، ومدير مركز محاربة السري السابق جيمس بافيت

والحال أن ثمة . كوفر بالك. جياب السابق اإلره
فهؤالء األشخاص ليسوا مسؤولين مشكلة واحدة؛ 

الواقع أنه من   .عن الحادي عشر من سبتمبر
المريح والسهل إلقاء اللوم على بعض كبار 

ويتمثل في عجز نظامنا االستخباراتي المسؤولين؛ 
برمته عن التكيف مع تزايد اإلرهاب بعد نهاية 

ولذلك فإن االنهيار التنظيمي، وليس . باردةالحرب ال
الخطأ الفردي، هو السبيل لفهم أسباب الفشل ومعرفة 

  . موطن الخلل بعد مضي ست سنوات

ًوالحقيقة أن اإلرهاب لم يكن واحدا من التهديدات 
ٌالمستبعدة التي لم يتمكن أحد من رؤيتها قبل الحادي  َ

سي آي "ذلك أن جميع تقارير . شر من سبتمبرع
ِّالسنوية التي كانت تقيم فيها التهديدات وترفعها " إيه

، ٢٠٠١ و١٩٩٤إلى الكونجرس خالل الفترة بين 
باعتبارها أخطر " القاعدة"كانت تشير إلى 

لكن  .التهديدات بالنسبة لألمن القومي األميركي
 الرئيسية الواقع أن ثالثة من مكامن الخلل والقصور

ُاألربعة التي ذكرت في هذا التقرير السري لم يتم 
أن " سي آي إيه"ثم إنه ال يجدر بمدير . تجاوزها بعد

ُيشتكي ويتذمر من هوسنا بالماضي قبل أن تظهر 
الوكالة التي يديرها أنها قد تعلمت منه واستخلصت 

  . العبر
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ًعنوانا جاء " سي آي إيه"وقد حملت خاتمة تقرير 
لم تكن للحكومة األميركية وال ألجهزة   "فيه أنه

 االستخبارات أي استراتيجية شاملة لمحاربة القاعدة
بل يمكن القول إن . قبل الحادي عشر من سبتمبر" 

-تتسبب استراتيجية حكومة الواليات المتحدة اليوم 
 وهكذا، ".القواعد" في خلق مزيد من - على ما يبدو

آخر أزيل عنه من تقرير استخباراتي -بتنا نعلم 
اليوم أقوى من أي وقت " القاعدة"أن  -طابع السرية

تنشط "  القاعدة " ، وأن منظمة جديدة تابعة لمضى
في تزايد "  القاعدة "وأن المتأثرين بفي العراق، 

  . مستمر عبر العالم

وعليه، فقبل أن نجد المواساة والعزاء في حقيقة أن 
لقذر ًنشرت أخيرا بعض غسيلها ا" سي آي إيه"

وألقت اللوم على بعض األشخاص، يجب أال تغيب 
عنا الحقيقة التالية؛ وهي أنه بعد مضي ست سنوات 
على أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الواليات المتحدة، 
َّفإن تينيت وزمرته رحلوا جميعا، لكن جل مواطن  ً

  . مازالت قائمة" سي آي إيه"ضعف 

ت التى سلسلة االستقاال.. العامل اآلخر الداخلي
 .. حلت بالبيت االبيض 

 .. مرورا بمستشار ومهندس سياسة بوش 

ونهاية وليست نهاية بالمتحدث الرسمى بالبيت 
  .االبيض

 متزامنا مع استقالة باولوجاء اإلعالن عن 
اإلعالن عن استقالة ثالثة وزراء آخرين في اإلدارة 
األمريكية مما يرفع عدد الوزراء الذين استقالوا من 

 بوش في مستهل فترتها الثانية إلى ستة من إدارة
 في صوت معتدلوقد حدد باول وهو  . ١٥إجمالي 

مؤتمره الصحفي عدة تحديات ال تزال تواجه الواليات 
ضرورة استمرار الحرب على المتحدة، مشددا على 

 وتعزيز الوضع في أفغانستان وهزيمة اإلرهاب
ستفادة المقاتلين المناهضين للحكومة في العراق واال

من أي فرصة سانحة للسالم في الشرق األوسط 
  .بعد

العمل مع حلفاء كما أشار باول إلى ضرورة 
 لحل الخالف النووي الواليات المتحدة في آسيا

لكوريا الشمالية، ومع أوروبا ووكالة الطاقة الذرية 
  . لحل الخالف النووي اإليراني

إن ويقول مراسل بي بي سي في الخارجية األمريكية 
، ألنه استقالة باول كانت متوقعة على نطاق واسع

كان يعتبر صوتا معتدال وسط إدارة من الصقور 
خاصة وأن آراءه فيما يتعلق بالعراق جعلته على 
خالف مع البيت األبيض، والسيما انه قام بعمل 
اليغفرله ابدا على مراى العالم وفى االمم المتحدة 

لشهير فى امتالك  فى الشريط امبيننا الزيف والكذب
  .العراق اسلحة الدمار الشامل 

 أراد تطبيق نظرية عسكرية تحاول دونالد رامسفلد
ًبها أميركا تحديث الجيش األميركي تكنولوجيا بحيث 
تقل الحاجة للعنصر البشري وبذلك تقل الخسائر 

فقد أعد خطة لتطوير الجيش . البشرية في الحروب
قد تدخل معه ًليسبق بعقدين تكنولوجيا أي خصم 

وقد أعاد نشر الجيش األميركي . أميركا في حرب
في العالم ليتناسب مع استخدام قوة صغيرة من 
الجيش بتكنولوجيا قتالية عالية في أي مكان في 
العالم دون الحاجة إلرسال عدد كبير من الجنود 

هذه النظرية قد تنجح ضد جيش . لتلك المنطقة
ون تفاجأ بالخسائر ، لكن البنتاغنظامي لدولة معينة
فالوضع في العراق يختلف عن . البشرية في العراق

، ًظل متمسكا بها حتى إقالتهنظرية رامسفلد التي 
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فال وجود لجيش نظامي، إنما هناك حرب عصابات 
  . وعلى الجيش األمريكي فرض األمن

ورفض إرسال قوات رامسفلد لم يصغ للجنراالت 
ر الجيش ، فكانت النتيجة تدهوجديدة للعراق

ًاألميركي ماديا ومعنويا، فبدل أن يتطور تدهور  ً
ًوأصبح جيشا منهكا ال يقوى حتى على دخول حرب  ً

  .في أي مكان آخر من العالم

ًولو كان قرار رامسفيلد باالستقالة نابعا منه وحده لما 
تمكنت اإلدارة األميركية من تنصيب وزير دفاع في 

يبقى وزير وبوش قال أن رامسفيلد سنفس اليوم، 
فهناك جهة أخرى كانت قد . دفاعه حتى نهاية مدته

أعدت وزير الدفاع الجديد ليستلم منصبه حال 
صدور نتائج اإلنتخابات، أن استقالة وزير الدفاع 

تؤكد على فشل سياسة " دونالد رامسفيلد"األمريكي 
  . المتحدة في العراقالواليات

لس وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مج
إن التغييرات التي طرأت " ليونيد سلوتسكي"الدوما 

بهزيمة ًعلى وزارة الدفاع األمريكية مرتبطة أوال 
الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي 

 بحسب ما نقلته وكالة أنباء  وأضاف .للكونجرس
بأزمة ًفريق الرئيس بوش يمر حاليا "  أن  نوفوستي

 ال تحظى بتأييد  في العراق التيحادة سببها الحرب
  ". المواطنين األمريكيين

مشعل (من صقور اإلدارة األمريكية .. سقوط صقر آخر
  أنه جون بولتون المغرور) الحرائق

بعد استقالة دونالد رامسفيلد من وزارة الدفاع 
سقط صقر آخر مهندس سياسات تغيير األميركية، 
رائد من رواد الفكر (، أو بمعنى آخر األنظمة
وفكر التبشير بنشر القيم األمريكية ) رياإلمبراطو

، جون بولتونحول العالم، حتى بالقوة، فيستقيل 
سفير الواليات المتحدة في األمم المتحدة، وقبله 

، وكيل وزارة الدفاع ستيفن كامبونبساعات كان 
األميركية لشؤون االستخبارات، وأحد المقربين من 

فقد الحزب فبعد أن . رامسفيلد، يعلن عزمه االستقالة
حزب الرئيس والمحافظين اليمينيين (الجمهوري 

السيطرة على الكونجرس، بعد هزيمته أمام ) الجدد
تلقى بوش الصفعة الثانية الحزب الديمقراطي، 

باستقالة وزير دفاعه وصديقه المقرب دونالد 
، وها هي الصفعة الثالثة تهوي على وجه رامسفيلد

ق وكارهي بوش، وتحرمه من أحد مشعلي الحرائ
فقد اضطر  .السالم ومصاصي الدماء، جون بولتون

جون بولتون لتقديم استقالته بعد أن أعلنت إدارة 
بوش عزم الرئيس األمريكي عدم عرض ترشيحه 

وقد وافق بوش علي مضض علي . علي الكونغرس
  .قرار جون بولتون إنهاء خدمته وتقديم استقالته

ن جوهر ّأنهم يعبرون عوأهمية هؤالء الثالثة 
. التغيير الذي سعى إليه المحافظون الجدد

فرامسفيلد سعى إلى تغيير عقيدة الدفاع األميركية، 
ّلكن عقيدته الجديدة فشلت كليا في تقليص عدد 
الجيش، وزيادة االعتماد على التكنولوجيا، وشن 

وخروج كامبون   ".األنظمة المارقة"حروب إلسقاط 
متمثل في يجسد سقوط مسعى آخر لرامسفيلد، 

محاولته بناء قدرة استخباراتية خاصة بوزارة الدفاع، 
مستقلة ومنفصلة عن وكاالت االستخبارات األخرى، 

تعظيم دور وزارة الدفاع في وذلك كجزء من سياسته 
، بدرجة من االستقاللية عن وزارة السياسة الدولية

  . الخارجية ووكاالت االستخبارات

يق الذي يؤمن ّأما بولتون، فيجسد خروج الفر
 وتحجيمها إن لم بضرورة إضعاف المنظمات الدولية
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تخدم السياسة األميركية، أكثر من إيمانه بإصالح 
فقد أعلن البيت االبيض قبول . هذه المنظمات

الرئيس االمريكي جورج بوش استقالة سفير واشنطن 
ولم يتمكن بولتون . لدى االمم المتحدة جون بولتون

يد الالزم في مجلس الشيوخ من الحصول على التأي
يذكر أن بولتون عين سفيرا .لالستمرار في منصبه

 ونجح بوش ٢٠٠٥في االمم المتحدة في اغسطس 
 دون ٢٠٠٦بتعيينه حينها بشكل مؤقت حتى نهاية 

لكونه في الحاجة الى تصويت في مجلس الشيوخ 
ويعد بولتون ثاني شخصية من  .فترة االجازة

 التي يتم إسقاطها بعد الشخصيات المقربة من بوش
انتخابات السابع من نوفمبر بعد وزير الدفاع دونالد 

  . رامسفيلد

ويقول معارضو بولتون إن الشخصية التي أعلنت 
الذي يدعى " ال وجود لذلك الشيء"ذات مرة أنه 

االمم المتحدة ال يمكن أن يكون اختيارا مناسبا لهذا 
هو الداعي لحل كل المشاكل عن و . المنصب

ريق الحروب، حرب على كوريا وحرب على ط
إيران، وحرب على العراق، وحرب على سورية، 

فالحرب  .الخ...وحرب على لبنان
فقد بدًأ من تأزيم ! هي الحل السحري لكل مشكلة

الوضع مع الخصوم، وممارسة سياسة األمر الواقع 
ومنطق القوة، والوصول بهم إلى طريق مسدود 

 ومن ثم طرح حله السحري المتمثل ًسياسيا،
عن ٕبإرغامهم واخضاعهم إلرادة اإلدارة األمريكية 

  .بتر األعضاءو طريق الحروب وتكسير العظام

ًوانطالقا من تجربتي في البنتاجون أوال، ثم في وزارة عند هذا المغرور  ً
تي ًكنت شاهدا على االنهيار الذاالخارجية، 
ولكن، كيف يمكن لسفير ناجح وذكي . لوولفوفيتز

أن يتحول إلى ذلك الرجل العجوز الفظ الذي رأيته 
ًيحارب عبثا من أجل االحتفاظ بوظيفته كرئيس 

  للبنك الدولي؟ 

وهو الذي عطل المحادثات النووية مع كوريا 
مما مكنها من القدرة على الشمالية ودعا لمهاجمتها 

 نووية، وهو الذي ساهم من خالل إنتاج أسلحة
استمرار تطوير إيران ته الخرقاء في استراتيجيا

، وهو من ساهم في تأزيم الوضع لبرنامجها النووي
غرق القوات األمريكية في في العراق مما أدى إلى 

 ودفع إدارته دون أن يقصد إلى المستنقع العراقي
ٕاالستعانة بسورية وايران لتهدئة الوضع في العراق 

ين كدولتين وبالتالي إعادة مفاتيح القوة لهذين البلد
وهو فاعلتين في المنطقة بعد قطع العالقات معهما 

وهو الذي تعامل ! عكس ما أرادته اإلدارة األمريكية
بطريقة هوجاء وخرقاء مع الملف اللبناني الدقيق 

 .دون اإللمام 

بأمريكا .. ماذا فعل المحافظون الجدد 
   )٤ ـ ٤! ( والعالم ؟

 ) ية نت الرا( محمد حسين عبدالعزيز : إعداد 

الرجل الذي حفر قبره ... وولفوفيتز.. سقوط صقر آخر 
   بيديه

كولونيل  .(لورانس ويلكرسون: عن ذلك يقول 
أميركي متقاعد، ومدير مكتب وزير الخارجية السابق 

  ) ..باول كولن

الواقع أنه كانت ثمة مؤشرات عديدة على هذا 
، عندما كنا نعمل في البنتاجون ١٩٩٠الطريق؛ ففي 

ول، الذي كان يشغل وقتها كنت أعمل مع كولن با-
منصب رئيس القيادة المشتركة؛ وكان وولفوفيتز 

اكتشفت  -يعمل مع وزير الدفاع وقتها ديك تشيني
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، أن وولفوفيتز يميل بالكامل نحو التفكير النظري
وليس إلى التخطيط والتفصيل العملي الذي يتطلبه 

ًفقد كان يرفض رفضا قاطعا . التدبير الحكومي ً
" إمبراطورية الشر"ة شيء آخر غير شر ًوعنيدا رؤي

َّسبب ذلك بالنسبة لوولفوفيتز عمى وقد . تلك
  .  حجب عنه الكثير من األمورًإيديولوجيا

ًإضافة إلى ذلك، رأيت دليال دامغا على مدى افتقار  ً
ذلك أنه . لوسائل وشروط اإلدارة والتسييروولفوفيتز 

كيفية جعل لم تكن لدى الرجل أي فكرة حول 
واألدهى، - طارات تمضي في الوقت المحدد لهاالق

  .أنه لم يكن لديه االستعداد لذلك، على ما يبدو

فقد كان الكثير من األشخاص الموهوبين يغادرون  
مكتبه قائلين إنهم لم يستطيعوا تحقيق أي شيء؛ 
وكانت األوراق تقبع في مكتبه لفترات طويلة بدون 

ي وضع ُأن يتخذ قرار بشأنها؛ وحلت الرغبة ف
معقدة للغاية، " استراتيجيات"و" مفاهيم"وصياغة 

ولكن معبر عنها بشكل أنيق، محل الحاجة إلى 
عندما اختار . التعامل مع األزمات الصغيرة اليومية

 ٢٠٠٠وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد في عام 
ًحرصا على جعل جميع القطارات في -نائبه 

 كان -لهاالبنتاجون تمضي في الوقت المحدد 
األشخاص الذي يعرفون وولفوفيتز يتوقعون وقوع 

وهو ما حدث بالفعل بشكل فوري . ًحادثة قطار قريبا
ًتقريبا، حيث لم تمض األمور بسالسة بسبب عقبة 

  . مكتب نائب وزير الدفاع

الدعوة إلى التخطيط لمرحلة ما ًوالحقا، عندما تمت 
لث في ، أكد وولفوفيتز والرجل الثابعد غزو العراق

مهارات ، افتقارهما إلى دوغالس فيثالوزارة، 
وقتها، كنت أعمل مع وزير . التسيير والتدبير

توتر متزايد بيننا وبين الخارجية باول؛ وكان ثمة 

ورأينا رامسفيلد، المغرور بسلطته، . البنتاجون
ويعمل مع يتجاهل بشكل كامل الفوضى التي تحته، 

 جميع نائب الرئيس ديك تشيني على إرسال
  . القطارات إلى بغداد

، ريتشارد أرميتاجثم إن نائب وزير الخارجية حينها، 
الذي سبق له أن عمل في البنتاجون لسنوات قبل أن 
يذهب إلى وزارة الخارجية، قال لي ذات مرة إن 
وولفوفيتز اضطر لالتصال به ذات يوم من أجل 

وعندما . معرفة ما يجري في وزارة وولفوفيتز نفسه
 وولفوفيتز البنتاجون وسط سحابة من غادر

، االنتقادات بسبب تدهور األوضاع في العراق
تنفست البيروقراطية الصعداء، ليس ألن مهندس 
ٕالحرب غادر الوزارة، وانما ألننا كنا في حاجة ماسة 

   .على دراية بتسيير شؤون الوزارةإلى نائب للوزير 

لبنك ولكن، عندما بلغنا أن وولفوفيتز سيذهب إلى ا
ًالدولي ليصبح رئيسا له، كنا على يقين من أن 
ُحدوث مصيبة أخرى هناك مسألة وقت ليس إال،  ٍ

افتقار وولفوفيتز إلى مهارات الزعامة التدبيرية وأن 
واإلدارية سيؤدي به إلى االنحراف عن السكة مرة 

  .أخرى

ابرز مهندسي كان احد  . وهو ما حدث بالفعل 
فخ حملة اطلقها بنفسه ، وقع في الحرب في العراق
بلغ )  عاما٦٣(وبدا ان ولفوفيتز  .لمكافحة الفساد

قمة حياته المهنية بترؤسه البنك الدولي إحدى ابرز 
الهيئات المالية المتعددة الجنسيات التي تحظى 

وبعد  .باحترام كبير ومكلفة مكافحة الفقر في العالم
ان شغل منصب نائب وزير الدفاع في الواليات 

ة وكان احد مهندسي الحرب على العراق، المتحد
يصبح المدافع عن سعى ولفوفيتز الى ان 

  .المحرومين في العالم
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لكن الزيادات الكبيرة في الراتب التي منحها الى 
صديقته شاها رضا الموظفة في البنك ايضا، نالت 

ومؤخرا، نشرت الصحف في جميع انحاء العالم  .منه
مدخل مسجد في صورا له بجاريين مثقوبين عند 

 عالقات قوية مع اسرائيلويقيم ولفوفيتز  .تركيا
حيث تبدي االوساط اليمينية تقديرا خاصا له لكن 
الصحف االميركية تؤكد ان دعمه للدولة العبرية 

  .يبقى مشروطا

الجنرال كما سيتذكره البعض بالعبارة التي قالها 
 ، قائد قوات الغزو عندما وصفه بأنهتومي فرا نكس

   ".أغبى إنسان التقيته"      

 مستشار بوش كارل روفو فيما يتعلق باستقالة 
للشئون السياسية ومهندس حملتيه االنتخابيتين 
وأقرب مستشاريه فيرجعها بعض المحللين إلي انه 

 إضافة الرتكابه شخصية استفزازية للديمقراطيين
أخطاء خالل توليه مهامه في البيت األبيض منها 

قضية كشف اسم ري بليم  في ٢٠٠٣تورطه عام 
السابق جوزف ويلسون  زوجة السفير األمريكي

 العميلة السابقة في وكالة االستخبارات األمريكية
انتقاما من زوجها الذي شكك في حصول العراق 

 يورانيوم من النيجر وقد برر استقالته لرغبته في ىعل
 جويل كابالندالتفرغ لعائلته و تزامن ذلك مع تقديم 

  .الته أيضا و كان مرشحا ليحل محل روفاستق

  نخلص من ذلك
مشهد التهاوي ألركان المحافظين الجدد يؤكد حقيقة 
سياسية واحدة ال خالف عليها بين مؤيديهم أو 

، تلك إفالس سياستهم العامةمعارضيهم، وهي 
السياسة التي لم يجن الجمهوريون منها سوى الفشل 

وكانت ج، في الداخل، وتشويه صورتهم في الخار
  .منطقة الشرق األوسط أكثر من دفع ثمنها

إبعاد شبح فيتنام عن إن المحاوالت األمريكية  
ألنه على الرغم ؛  هي محاوالت يائسةحرب العراق

من أن األرقام المعلنة للخسائر األمريكية في العراق 
إال أن ، تعتبر أقل بكثير من تلك الخسائر في فيتنام

العراق هو البيئة ون أن الخبراء العسكريين يؤكد
ألن فيتنام كانت بها مناطق خلفية ، ًاألكثر إجهادا

يمكن أن تكون كقواعد اللتقاط األنفاس على خالف 
 ًال توجد فيه تقريبا أية مناطق آمنةالعراق الذي 

ًوتعتبر كل األماكن فيه خطوطا أمامية للقتال 
إن :  حرب العراق فتقولنيويورك تايمزوتصف 

ً تعتبر حربا من نوع جديد على الجيش حرب العراق
 درجة أي أنه ٣٦٠األمريكي ويدور فضاؤها بزاوية 
بل كل األماكن ، ال توجد جبهة أمامية ومؤخرة

خارج القواعد الكبيرة المحصنة بشدة تعتبر غير آمنة 
السيما مع هذا الكم من العبوات ، على اإلطالق

 الناسفة المزروعة على الطرقات وهجمات الهاون
وبذلك يبقى االنتحار هو الحل األنجح  ".المتواصلة

  .والسالح األقوى للجنود األمريكيين للنجاة من العراق
نهيار إومدى تأثيره في التعجيل ب.. المجتمع األمريكي 

  أمريكا
نحن ( في نيويورك كتاب بعنوان : صدر حديثا 
أين تقف أمريكا وأين تسقط في : القوة األولى 
 أندرواشابيروللكاتب األمريكي ) النظام الجديد

ومالمح االنهيار في أوضح فيه مواطن الضعف 
 في كافة المجاالت السياسية بنية المجتمع األمريكي

واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية وغيرها، واتسم 
المؤلف بموضوعيته في الطرح وشموليته في عرض 

 يقول المؤلف .القضايا الموثقة باألرقام واإلحصاءات
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في السنة التي أعقبت انتصارنا : في مقدمة كتابه 
 -في حرب الخليج وسقوط الشيوعية عادت مقولة 

 إلى األمريكيين مرة أخرى، وقد -نحن القوة األولى 
أمريكا القوة التي أكد الرئيس السابق جورج بوش أن 

  !!ال تهزم

اإلنهيار ( في كتابه والس بتارسنوكاتب آخر هو 
يدلل على الحقيقة  ) لمتحدةالصامت للواليات ا

إن المؤشرات : "المفجعة لألمريكان باألرقام فيقول 
 االنخفاض المستمر فى مداخيل األمريكيينعلى 

هو تحولهم التدريجي نحو الفقر بمنحنى ثابت، 
فالدخل األسبوعي الحقيقي للعامل أصبح في عام 

مما كان عليه في عام % ١٩.١ أقل من ١٩٩٥
سنوية لدخل األسرة األمريكية م والزيادة ال١٩٧٣

سنويا  % ٢.٢٧مقابل  % ٠.٠٠٤أصبحت 
م وفي ميدان اإلنتاج انخفضت قيمة اإلنتاج ١٩٧٣

م ومازال اإلنتاج في التقاعدية ١٩٨٢الزراعي عام 
وفي " إلى النصف عما كانت عليه في الستينيات 

تدهور " دراسة أعدتها وزارة النقل أوضحت أن 
 مليون ساعة وسيصل ٧٢٢الطرق يسبب فقدان 

  ".م ٢٠٠٥ مليار ساعة في عام ٩،٣الرقم إلى 

  البريطانية   الفايننشال تايمز  صحيفةوكتب مراسل 
 بوش وكلينتونفي واشنطن بعد معركة الرئاسة بين 

والقلق هو أحد إن األمريكي في غاية القلق، : يقول
، إن المجتمع مالمح العصراألمريكي الحالي

 في مقومات االنهيار والفوضىاألمريكي لديه كافة 
تدهور اقتصادي، وانهيار اجتماعي جميع النواحي، 

ارتفاع ، مؤشرات ذلك في وفساد وانحالل خلقي
   .معدالت الجريمة واإلباحية والمخدرات

 إحصائية تفصيلية مروعة عن   مجلة التايمز  ونشرت
 تقرير   انتشار الجريمة في أمريكا تحت عنوان

عدد الجرائم في الواليات : لي جاء فيها ما ي  خاص
  :المتحدة في كل مائة شخص هي على النحو التالي

   شخصا في عشر واليات أغلبها في الجنوب٦٠* 
   شخصا في تسع واليات٤٠* 
  . شخصا بالنسبة لباقي الواليات٦٠ - ٤٠ما بين * 
  . ثانية تقع جريمة من جرائم العنف١٦كل * 
  . ثانية تقع جريمة نهب٤٨كل * 
منها يقع من  % ١٠ دقيقة تقع جريمة قتل ٢١ كل* 

  .داخل األسرة
  . دقائق تقع جريمة اغتصاب٥كل * 
  .كل ثالث ثوان تقع جريمة ضد المال* 
  .كل أربع ثوان تقع جريمة سرقة* 
  .كل أربع ثوان تقع جريمة سطو على المنازل* 
  .كل عشرين ثانية تقع جريمة سرقة سيارات* 

  )ٕدالئل واحصاءات(ن العراق االنتحار في العائدين م 
كلوي "حاول الجندي األمريكي العائد من العراق 

تحكي . قتل نفسه غير أنه فشل في ذلك" ريتشاردز
لقد قام : قصته فتقول" كلوي"والدة " تينا ريتشاردز"

ثم قام بقطع شرايينه الرئيسة األمر ، بكسر كل النوافذ
زف الذي اضطره إلى أن يذهب إلى المستشفى ألنه ن

  .بكثرة حتى اقترب من الموت

الذي يعيش في الجزء الريفي " كلوي ريتشاردز"
ًكان واحدا األمريكية " ميسوري"بوالية " ساليم"لمدينة 

من الذين أرسلوا مرتين إلى العراق ضمن سالح 
وتظهر قوائمه العسكرية أن ، البحرية األمريكية

  .من قدراته العسكرية تعطلت% ٨٠

 ما حدث "إنتر برس سيرفيس"تصف والدته لشبكة 
البنها بعد عودته من مستنقع العراق حيث أصيب 

إضافة إلى إصابته ، بإصابات في الذراع والركبة
وهو مرض ، اضطرابات ما بعد اإلصابةبمرض 

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٣٢ من١٨                                               ٢٠١٠ -ذارآ

 



 التحدي الصهيوني                        )٤- ١٩(المتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز األلكتروني

بينما هو ، أصاب الكثيرين من الجنود األمريكيين
غير أنه مصاب بجرح ، اآلن في احتياطي الجيش

يؤثر فينا إن ما أصابه : هوتقول والدت .في رأسه
ً عاما غير أنه ال ٢٣إنه بعمر ، نحن بشكل يومي

يعاني من كوابيس كما أنه ، يستطيع تسلق الدرجات
  .سيئة كلما تذكر ما تعرض له في العراق

 

وأكد التقرير الصادر عن المفتش الصحي العام في 
الواليات المتحدة أن معدالت االنتحار في صفوف 
الجنود األمريكيين العائدين من العراق وأفغانستان 

 بسبب التقصير في العناية الطبية،  مطردفي ارتفاع
، التي تقدمها العيادات النفسية المخصصة لهم
 .وفشلها في منحهم عناية نفسية على مدار الساعة

وانتقد التقرير افتقار بعض تلك العيادات إلى 
تشخيص مالئم للحاالت النفسية التي تصيب 

إلى جانب نقص الخبرات لدى األطقم ، الجنود
 رفع حاالت االنتحار لدى الجنودما ، املةالطبية الع

 جندي ١٠٠٠الذين يقصدون تلك العيادات إلى 
 جندي سابق ينتحر كل ٥٠٠٠ًسنويا من أصل 

  .عام

ّوتشير والدة ريتشاردز إلى أن ابنها تلقى أغلب
كاشفة عن ، إصاباته بعد جولته األولى في العراق

 على إرساله مرة أخرى إلى العراق أن عائلته احتجت
  .ولكن بال جدوى

فإن ، وبعد مرور أربع سنوات من الخدمة الفعلية
، مدرج اآلن على قائمة االحتياطي" كلوي ريتشاردز"

حيث ، وربما يتم إرساله للخدمة مرة ثالثة في العراق
إن التعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة الدفاع 

تسمح للقادة ماضي األمريكية في ديسمبر ال
العسكريين بإعادة نشر الجنود الذين يعانون من 

ولعل ذلك لفشل أعداد ، اضطرابات ما بعد اإلصابة
القوات األمريكية الحالية في مواجهة هجمات 

" كلوي ريتشاردز"قصة  .المقاومة العراقية المتصاعدة
نموذج بل هي ، ليست قصة فردية لجندي أمريكي

 الذين أقدموا على األمريكيينللكثيرين من الجنود 
منهم ، االنتحار رغبة في الهروب من مستنقع العراق

ومنهم من فشل مثل ، من نجح في الهرب وانتحر
يواجه كابوس العودة مرة أخرى الذي " ريتشاردز"

، حالة فردية" ريتشاردز"ليست حالة  .إلى العراق

 الذي طوفان الفساد السياسي واألخالقيوأمام 
يجرف أمريكا حاولت الكنيسة التدخل إلنقاذ ما يمكن 

بأن نفس ( صرح القس جيري فوتويلإنقاذه حتى أن 
واستشهد ) عقاب قوم لوط ينتظر أمريكا عما قريب

أنه من : "  القائل أرنولد توينبيفوتويل برأي المؤرخ 
بين الثالثين من الحضارات اإلنسانية التي شهدها 

تسعة عشر منها سقطت بعد أن انتشرت التاريخ فإن 
، فحاولت الكنيسة وقف الفساد وخاصة فيها الفاحشة

ت الرئيس كلينتون وبذل الشذوذ الجنسي الذي استما
كافة جهوده من أجل إصدار تشريع من الكونجرس 
للسماح للشاذين جنسيا باالنخراط في الجيش 

  .ولكن دون جدوى!! األمريكي كحق من حقوقهم 

لهذا ليس هناك عالج لوقف هذا التيار الجارف من 
الفساد الذي يقتلع أمامه أي دعوة إصالحية هشة ال 

سيقتل إعصار  معنى لها، تتعدى مجرد كلمات ال
 .الفساد أي حاجز أمامه ليدمر أمريكا من جذورها

كما حدث مع إنها سنة اهللا في الطغاة والمتجبرين 

ًويؤكد ذلك تقرير طبي أمريكي صدر مؤخرا كشف 
 جندي أمريكي من ٥٠٠٠ ما ال يقل عن عن انتحار

العائدين من حربي العراق وأفغانستان بسبب 
.التقصير في تقديم العالج النفسي لهم  
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 وكما رأينا في عاد وثمود وآل لوط وآل فرعون
االتحاد (  العصر الحديث في انهيار أنظمة أمثال

السوفيتي ويوغوسالفيا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا 
وصدق اهللا العظيم ). نوب أفريقياالشرقية وج

 أفلم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان  القائل
عاقبة الذين من قبلهم دمر اهللا عليهم وللكافرين 

ال ريب أن الواليات المتحدة قد ملكت  .أمثالها 
ولكن إمبراطورية الشر . أسباب القوة المادية كلها

ت هذه حتما صائرة إلى زوال ألنها جمعت كل سيئا
وفواحش القرون األولى التي فسقت فحق عليها 

  . العقاب

ومستقبلهم ... هؤالء المحافظون الجدد
   الغامض

           نشر يوم الجمعة/صحيفة السفير اللبنانية
 ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٠٧

والمصيبة العظمى رضى أمريكا على نفسها 
واقتناعها بسلوكها، وهذه محنة قد عمت ساستها ، ، 
فأصبح الواقع االقتصادي واألخالقي التي تعيشه 
أمريكا اليوم من األسباب التي تدفع بها للهاوية ألن 

  .  في جميع مقوماتهابوادر االنحطاط تضرب الدولة

 

  )كاتب مصري(سمير كرم 

بوش برئاسة الواليات المتحدة في . قبل فوز جورج و
 لم يكن كثيرون يعرفون تعبير ٢٠٠٠ات عام انتخاب

ولم تكن الغالبية الساحقة من . »المحافظون الجدد«
االشتراكيين الديموقراطيين االميركيين تعرف أن 

 هم الذين أطلقوا مايكل هارنغتون بزعامة االميركيين
ستينيات القرن تسمية المحافظين الجدد في 

  ... الماضي
عظم المحافظين الجدد ان موالسبب الحقيقي في ذلك 

قبل نصف قرن من اآلن كانوا من المثقفين 
الديموقراطيين الذين يميلون نحو مواقف الحزب 
الديموقراطي، في القضايا االجتماعية بشكل خاص،  لقد أظهر لنا التاريخ بصورة متكررة أن

، ألنها اإلمبراطوريات نادرا ما تحتفظ بوجودها
أجهدت نفسها في تخطي حدودها وزيادة جشعها 
وطمعها مظهرة عضالتها فيما يعرف بحضارة القوة 
وبكل المقاييس تبقى قوة الحضارة هي التي ستنتصر 

الزمن وان الهيمنة على حضارة القوة مهما طال 
والغطرسة والعجرفة ال يمكن أن تقود الشعوب 
. فسرعان ما تنهار أمام قوة الحضارة والتاريخ

ولكل (ونحن على يقين أن وعد اهللا آت ال محالة،
 .وأن طال الليل البد من بزوغ الفجر) أمة أجل

فكانوا من مؤيدي برامج المساعدات االجتماعية 
وكانوا يعدون من قبيل . للسود وكبار السن والفقراء

وقد بقي الحال على هذا . راطييناالشتراكيين الديموق
رئاسة جيمي كارتر المنوال حتى وقت 

 حينما حقق الجمهوريون نجاحا في )الديموقراطي(
الستغالل حالة جهود استغرقت منهم وقتا طويال 

 من سياسات »المحافظين الجدد«اإلحباط لدى 
وأقنعوهم باالنتقال ـ جماعيا الحزب الديموقراطي، 

  .  وهكذا كان،الجمهوريوفرديا ـ الى الحزب 
ولقد لعب المثقفون اليهود دورا كبيرا في بلورة مواقف 

أغلبية غير «المحافظين الجدد وكانوا يشكلون بينهم 
وكان . مع نسبة اليهود في التعداد السكاني» متناسبة

أحد أكثر مواقفهم حدة تأييدهم لبرنامج المساعدات 

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٣٢ من٢٠                                               ٢٠١٠ -ذارآ

 



 التحدي الصهيوني                        )٤- ١٩(المتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز األلكتروني

للرئاسة، كما يشكلون رؤوس مصانع االفكار كأنما  ليدية للحزب الخارجية االميركية ـ خالفا للمواقف التق
الجمهوري ـ وكان المحافظون الجدد يصدرون في 

تأييد للمساعدات االميركية هذا الموقف عن 
وقد تعرضوا، بعد أن دخلوا في الحزب . إلسرائيل

الجمهوري مباشرة، النتقادات مؤداها أنهم جلبوا 
ومن أكثر من . »ليبرالية«معهم مواقف واتجاهات 

حافظين التقليديين تعرضوا لهذا النقد من جانب الم
 التي اختارها الرئيس جين كيرباتريكعموما كانت 

ريغان رئيسة للوفد االميركي لدى االمم المتحدة 
وكانت ال تزال تنتمي للحزب الديموقراطي، انما 

وقد انضمت . اختارها بوصفها من المحافظين الجدد
 بعد فوز ١٩٨٥الى الحزب الجمهوري في عام 

 . نيةريغان بفترة رئاسة ثا

 ...  الكرة االرضيةيعيش خارج

وصحيح أن عدد الذين تعرفوا على هذا المصطلح 
زاد أضعافا بفعل الحملة االنتخابية للمرشح كان قد 
، فالمحافظون الجدد هم الذين تولوا قيادتها بوش

لكن هذه األضعاف لم ... والتخطيط لها وتنفيذها
تكن لترفع كثيرا أعداد من هم على دراية 

وما ؟ مصطلحماذا يعني ال: »المحافظين الجدد«بـ
، فضال عن سياستهم هي الفلسفة السياسية لهؤالء

بوش نجح الخارجية؟ ويمكننا أن نقول دون تردد إن 
باسمه وبانتمائه األسري أكثر مما نجح بفلسفة 

 . البرنامج االنتخابي الذي خاض به االنتخابات

اآلن وفترة رئاسة بوش تقترب من سنتها االخيرة ال 

صعد نجم المحافظين الجدد بسرعة كبيرة، لقد 
وبالسرعة نفسها وضعوا جدول أعمالهم، الذي لم 
يسبق أن جربوه في السلطة من قبل، موضع 

أو ربما هكذا بدا ... التنفيذ غير عابئين بالنتائج
حتى عندما داهمتهم ـ وداهمت أميركا . من إلحاحهم

/ حادي عشر من ايلولوالعالم كله ـ هجمات ال
اتخذوا منها ذريعة ليبلغوا بضغوطهم  ٢٠٠١سبتمبر

، بوجهيه الداخلي مداها لتنفيذ جدول أعمالهم
حتى لقد بدا لبعض المحللين االميركيين . والخارجى

ربما كانوا أصحاب قرار أن المحافظين الجدد 
، التغاضي عن المعلومات التي تلقتها االدارة

مات إرهابية قاسية وذات قوة إداراتهم، عن خطط لهج
 :رمزية قصوى، وفي أماكن تعد قدس أقداس النظام

وظهر بالتالي . اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا
التفسير الذي ال يزال يطارد هذه االدارة بمعلومات 

رحبت داخل كواليسها وبراهين واتهامات بأنها 
فتح ت، وكأنها هبة من السماء، بالكارثة اآلتية ألنها

أبواب أميركا والعالم بال تحفظ أمام غايات ووسائل 
 . أميركا كما يحددها المحافظون الجدد ويمارسونها

في تعاقب سريع، خال من حذر اتسم به سلوك 
المحافظين عادة، تتابعت خطوات إدارة بوش على 
الصعيد الداخلي حتى لكأن مستشاريه ووزراءه 

 اليمين يقرأون من كتاب مدرسي عن جدول أعمال
  : المحافظ الراديكاليالجديد

، حافظين الجدد أصبحوا ماركةالمبد من التسليم بأن 
عالمة تجارية، معروفة في أنحاء الواليات 

حماية ـ وقف تقدم التشريعات االتحادية الرامية الى ومن ال يعرف من هم المحافظون الجدد ... المتحدة
الذين يشكلون إدارة بوش ويشكلون رؤساء مجالس  . المستهلكين

إدارة الشركات االكثر تبرعا لحملتيه االنتخابيتين 
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ـ إلحاق الهزيمة بالتشريعات االتحادية التي تعزز 
 ). العمال أساسا (حقوق العاملين

ـ حظر اية مدفوعات نقدية من أموال الرعاية الطبية 
  .اإلجهاضمن أجل 

 .  في الواليات التي ألغتها االعدامعقوبةـ استعادة 

ـ االطاحة بأي تشريع يحد من امتالك االفراد 
 .لألسلحة النارية

 للشركات وقطاعات اإلعفاءات الضريبيةـ تعزيز 
 . االعمال الكبرى

ـ الحد، بهدف االلغاء، من اعتمادات البرامج 
 . لألقليات والفقراء والمسنيناالجتماعية 

العمل «رامج الخاصة بقانون ـ إلغاء التشريع والب
 إعطاء االولوية للسودوالذي يقصد به » االيجابي
 في عدد 

من المجاالت تعويضا لهم عن أربعة قرون من 
 .التمييز

 . التجنيد االجباريـ التمهيد والعمل من أجل استعادة 

وكان الشعار العريض المرفوع على هذا البرنامج 
 ذاته شعار الداخلي إلدارة المحافظين الجدد هو

إزاحة : الجمهوريين االميركيين منذ أيامهم االولى
ولم يكن المعني . الحكومة عن كاهل المواطنين

الكبار على ... بالمواطنين هنا سوى الرأسماليين
 . االخص

 

االكبر (ـ التصدي للجمهورية االسالمية االيرانية 
  ). »الشر«واالخطر في محور 

ـ التصدي للتنظيمات االسالمية االرهابية في 
أفغانستان وفي الشرق االوسط وافريقيا وآسيا وحيثما 
  . ظهر لها وجود

باور وحيدة على  سوبرـ عدم السماح بمناوأة أميركا ك
 . المسرح الدولي

 ...  وميزانيات التسلحرفع الميزانيات العسكريةـ 

الستخدام القوة بال تحفظ ـ إظهار استعداد أميركا 
 .  حيثما واجهها أي تحدوبال تردد

ـ منع التصديق على، أو حتى النظر في، معاهدات 
  أوجرائم االبادة الجماعيةتعدها االمم المتحدة بشأن 

الحقوق المدنية أو السياسية، أو الحقوق االقتصادية 
 . واالجتماعية والثقافية

أسس ـ تطوير القوات المسلحة االميركية على 
 تكنولوجية تجعلها تعتمد على التفوق التكنولوجي

 . أكثر منها على التفوق العددي للقوات

ولم يكن غزو العراق واحتالله ـ وقبل ذلك غزو 
ٕلها واسقاط النظام الحاكم فيها أفغانستان واحتال

ـ واردا في جدول أعمال السياسة الخارجية ) طالبان(
ولكن من الواضح ... للمحافظين الجدد في النهاية

هيأت لهذين ان بنوده المذكورة فعال هي التي 
وقد تبين بما ال يدع مجاال للشك ان . التطورين

 الخاصة بالمحافظين وثائق وأدبيات مصانع االفكار
مخططات عسكرية عدة على لجدد احتوت على ا

  . رأسها العمل العسكري إلسقاط نظام العراق
وايضا كان ثمة شعار عريض مرفوع على جدول 

سقوط االتحاد «االعمال الخارجي هذا مؤداه ان 
فتح المجال على مصراعيه أمام قوة قد » السوفياتي

وبالمثل، وفي تعاقب ال يقل عن ذلك سرعة، توالت
بنود جدول أعمال السياسة الخارجية إلدارة 

 مقروءة من البرامج االنتخابية ...المحافظين الجدد
 : في أسوأ أحوالها
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  وفقا ألهدافهاالواليات المتحدة إلعادة صياغة العالم
  .وبالوسائل التي تختار

انهيار جدولي ولكن، وبالسرعة والتتابع ذاتهما، كان 
االعمال الداخلي والخارجي للمحافظين الجدد في 

 . أول تجربة لهم في الحكم

 كما بعد غزو ١١/٩/٢٠٠١تالحقت بعد أحداث 
اإلخفاقات من بند آلخر، بل ان ) ٢٠٠٣(العراق 

لماضية، منذ اإلخفاقات طالت في معظم السنوات ا
هذين الحدثين الفاصلين، بنودا عدة على القائمتين 

إخفاقات لكن االمر المؤكد ان . في وقت واحد
االدارة االميركية الخارجية فاقت في تأثيرها 

بل ساعدت على إفشال ... اإلخفاقات الداخلية
جدول االعمال الداخلي لالدارة، بما في ذلك الشعار 

ومة عن كاهل المواطنين العام لها وهو إزاحة الحك
  ). الرأسماليين(

الحرب «فشلت إدارة المحافظين الجدد تماما في 
الهزيمة المدوية ، وكانت »العالمية على االرهاب

.  سببا وفي الوقت نفسه نتيجة لهذا الفشلفي العراق
، في مارتن جاكوعلى حد تعبير المعلق البريطاني 

كي هذه ، أدرك الناخب االمير»الغارديان«صحيفة 
حقبة المحافظين الجدد تبدو في «الحقيقة فأصبحت 
كثيرون بدأوا مبكرا االحتفال . صراع مع الموت

 . »بأفول نجم المحافظين الجدد

غير ان إخفاقات المحافظين الجدد لم تكن مجرد 
نتيجة ألخطار ممارسة الحكم أو في محاوالت تنفيذ 

ت وال كان. جدولي االعمال الداخلي والخارجي لها
نتيجة صعود نجم منافسيهم الحزبيين من 
الديموقراطيين أو منافسيهم االيديولوجيين من 

فحتى نجاح الديموقراطيين في استعادة . اليساريين
 ٢٠٠٦االغلبية في مجلسي الكونغرس في انتخابات 

لم يبد تحوال كبيرا من جانب الرأي العام نحو جدول 
أعمال ديموقراطي بديل عن جدول أعمال 

وقد أظهرت الشهور . جمهوريين المحافظين الجددال
العشرة التي انقضت منذ تلك االنتخابات ان 

  .الديموقراطيين ليسوا بديال جادا وجسورا

انما الحقيقة االشد وقعا من هذه االخفاقات، والتي 
تصاحب الهزيمة في حرب العراق وفي حرب 
االرهاب، هي حقيقة سقوط المبررات والحيثيات 

التي تذرع بها المحافظون الجدد، وكان » قيةاالخال«
هذا شأنهم دائما، في فرض برامجهم االنتخابية منذ 

االختفاء وراء  لقد اعتمدوا دائما على ٢٠٠٠.عام 
 لفلسفتهم اليمينية الموغلة في تبريرات أخالقية

ولم يكن لذلك سبب أو باالحرى دافع إال . التطرف
 الذي يعرف عنه ـ نيل احترام الرأي العام االميركي،

وهذه احدى المقوالت المؤكدة التي يمكن أخذها عنه 
 وال يرتاح ال يحترم التطرف في أي اتجاه كانـ انه 

فكان االختباء . اليه وبالتالي ال يختاره لتولي السلطة
هو ) دينية في معظم االحوال(وراء ذرائع أخالقية 

وسيلتهم الي كسب التأييد والتغاضي عن التطرف 
  ). الناخب(جانب رجل الشارع االميركي من 

 عن وجوه سياسات سقوط االقنعة االخالقيةلهذا فإن 
المحافظين الجدد يعجل بفقدانهم ) وشخصيات(

احترام الرأي العام وعودته الى وضعهم في سلة 
ولعل من . (ال يطيق صبرا عليهاالتطرف التي 

 الفضائح المالية والجنسيةالضروري االشارة الى ان 
تلك التي جمعت بين االثنين التي كشفت عن و

الوجوه الحقيقية لعدد من الزعماء الجمهوريين من 
وبوجه خاص فضيحة اليمين الجديد والراديكالي، 

بول : أحد أبرز قادة تيار المحافظين الجدد
، وولفويتز بعد إهدائه منصب مدير البنك الدولي
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لحظة خروجه من منصب نائب وزير الدفاع، لعبت 
) درجة احترام(را ال يستهان به في هبوط شعبية دو

بوش لدى الرأي العام الى ما يقترب من أدنى مرتبة 
 .هبط اليها أي رئيس في التاريخ االميركي كله

ومن الناحية الفلسفية البحتة، اذا جاز التعبير، فإن 
تيار المحافظين الجدد انما كان قد نشأ أصال كرد 

وربما . ي وأخطارهعلى الشيوعية والفكر الشيوع
حدث صعودهم الى السلطة في غفلة من إدراك 
أميركي عام لهذه الحقيقة بعد أن كان الخطر 
. الشيوعي قد زال بانهيار النظام السوفياتي وتوابعه

لهذا سارع المحافظون الجدد الى تصوير أنفسهم 
 ،تيارا مناهضا لإلسالم المتطرف وخطره االرهابي

أكسبوا أميركا : ة أخفقواوعندما جاء وقت الممارس
عداء المسلمين دون أن يتمكنوا من إزالة خطر 
االرهاب، انما فتحوا له جبهات جديدة كانت موصدة 

ولقد فات أوان التذكير بأن المحافظين الجدد . دونه
االميركيين، حتى كأعداء للشيوعية، ظلوا يتصورون 

» االشتراكية«ويصورون النظام السوفياتي والنظم 
بصورة النظم الستالينية، وكأن كل التطورات حوله 

التي طرأت بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي 
ونقد ستالين وسياساته ) ١٩٥٧(السوفياتي 

االمر الذي جعلهم أقل تهيؤا . وممارساته لم تكن
لفهم وتقدير الدور الذي أداه غورباتشوف وسياساته 

 . االنفتاحية بعد ذلك

بمستقبل المحافظين غموض كثيف اآلن يحيط 
غموض .  بعد أن تنتهي حقبة بوش الرئاسيةالجدد

يفوق غموض نشأتهم، وتحيط به مصاعب العودة 
في حالة فوز الديموقراطيين (الى صفوف المعارضة 

ومحاولة مداواة جراح اإلخفاقات المتعددة ) بالرئاسة
ّوالصارخة التي ألمت ببرامجهم العملية وطروحاتهم 

 الوحيد المالئم لحالة المحافظين الشيء. النظرية
حالة أميركا المهزومة المنسحبة الى الجدد ستكون 

 في محاسبة للذات نادرا ما تعرضت لها داخلها
مرتين في غضون أقل من نصف » امبراطورية«

  .قرن

ختطاف وطن إ: محافظو أميركا الجدد
   ٕواحياء عقدة

          نشر يوم الثالثاء /صحيفة الشرق االوسط
 ٢٠٠٧مبر سبت/أيلول/٠٤

  )دبلوماسي سوداني(الحارث إدريس الحارث

طوال االعوام ) المحافظون الجدد(سيطر النيو ـ كونز
السبعة الماضية على السياسة الخارجية األميركية 

جعل العراق مثاال في إدارة الرئيس بوش وراهنوا على 
؛ شرق أوسطيا متسما بفرادة الديمقراطية األميركية

. ياح نظم ديمقراطية مؤمركةواتخاذه أنشوطة إلند
ولكن اتضح أن حصان طروادة النيوكونزي يشن 
حربا انتقامية ضد عالم السنة محفزة بأيديولوجيا 

 .امبريالة تهدف إلى تحقيق أجندة إسرائيل الكبرى

ولقد أكد المحللون االطلسيون منذ نهاية الثمانينات 
على احتضار نخبة المحافظين الجدد من صفوة 

جاي « كتب ١٩٨٨وفي عام . محدثيناليهود ال
 قائال إن أميركا فورين أفيرزفي دورية » وينيك

تشهد نهاية المحافظين الجدد واحتضار حركتهم 
ويعتبر تراجع . نورمان بودهوريتزوشايعه في ذلك 

مد النيو ـ كونز الحالي بعد الهزيمة االنتخابية التي 
تلقاها الحزب الجمهوري في انتخابات نوفمبر 

تمني  رسالة اميركية شعبية تماهت مع ٢٠٠٦
 بعد أن عالمي بأفول عصر المحافظين االميركي
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 بانتخاب الرئيس ريغان ١٩٨٠شهد بدايته عام 
ووصول حركة المحافظين إلى السلطة، وصعود 
اليمين المنادي بتحرير االقتصاد والتمسك بالقيم 
والتزام سياسة خارجية تقوم على المواجهات وبموقف 

 .ي تجاه االتحاد السوفياتي السابقعدوان

نهل المحافظون ـ الجدد من منهل السياسات 
ولدى مجيء كلينتون إلى التاتشرية اليمينية، 

السلطة عجز عن إيقاف سطوة توجهات اليمين 
ويشير ـ . المحافظ رغم انتخابه لدورتين رئاسيتين

غيديون راخمان ـ بالفايننشيال تايمز إلى اثر الحرب 
 على صيرورة اليمين المحافظ بعد وفاة العراقية

رونالد ريغان وخرف مارغريت تاتشر وانزالق العالم 
االيديولوجي الذي أسسه بعد أن كسب اليمين جوالت 
حروب األفكار في الغرب خالل الحقبة ما بين 

 . ٢٠٠٤ـ ١٩٧٩

 

 بصحيفة الغارديان فرنسيس فوكوياماوهاجم 
سياسات المحافظين ـ الجدد بعد االنسالخ منهم 

لم يتعلموا شيئا بعد خمسة أعوام من «بقوله 
ألن منظريهم يريدون ممارسة أميركا الهيمنة ..النكبة
ة على العالم بتوظيف قوتها الهائلة بمعقولية الحميد

وحسم؛ لحل مشاكل اإلرهاب والتسلح النووي والدول 
وحتى اذا مال . المارقة وانتهاكات حقوق اإلنسان

األصدقاء والحلفاء إلى الوثوق بالنيات األميركية 
الحسنة؛ فمن الصعب أال تسوءهم الطريقة التي تنفذ 

يني المتكسرة التي بها إضافة عن كميات اواني الص
 . »ّخلفها ذاك الثور من خلفه

ثم ينقلب على أميركا جورج بوش الذي كان أول 
نهاية «ّالمروجين النتصار ليبراليتها في كتابه 

بعد جهود : منتقدا سياستها بالعراق قائال» التاريخ
 أعوام وصرف ما يعادل نصف ٤امتدت قرابة 

ألميركيين؛ ترليون دوالر ومقتل اآلالف من الجنود ا
لم تنجح الواليات المتحدة في تهدئة األحوال في بلد 

 مليونا؛ ناهيك عن المضي ٢٤صغير يبلغ سكانه 
 . »به صوب أي هدف بعيد مثل ديمقراطية ناجحة

ولقد انتصر المحافظون لصواب طرحهم حول
. وعيةمناصرة فكرة السوق الحرة ومناهضة الشي

ولكن طالت الفوضى مصاف اليمين المعاصر لخطأ 
االحترار : في حساباته تجاه القضيتين الكبريين وهما

ّولقد عزز من تراث اليمين . العالمي وحرب العراق
التاتشري ـ الريغاني المحافظ اعتناق افكارهما من 

بيل كلينتون ّقبل وراثهم من يسار الوسط أمثال 
 الباحث مارتن جاكم وحديثا هاج. وتوني بلير

بمدرسة لندن للعلوم االقتصادية زيف خريطة 
بإيرادهم أميركا السياسة الخارجية للمحافظين الجدد؛ 

ّإلى حافة الهالك في العراق مما استدعى هبة من 
وبعد اقل من . الرجال ذوي البزات الرمادية لنجدتها

ستة أعوام من انتخابها أوصلت إدارة الرئيس جورج 
 أي حافة المصير الفيتناميكا إلى بوش امير

 . الهزيمة السياسية والعسكرية للسياسة الخارجية

 المعلق السياسي بصحيفة التايمز جيرارد بيكروانبرى 
البريطانية ليؤكد انه خالل السنوات األولى للقرن 

سيذكر التاريخ ان النيو ـ كونزية الحادي والعشرين 
 النظرية الفكرية األكثر احتقاراقد لعبت دور «

وهي حسب منتقديها ...واألقل تفهما لدى اآلخرين
ّآيديولوجيا موحدة تعمل على تبرير ليست سوى 

ّ وتسمح بممارسة التعذيب وتعلي المغامرات العسكرية
ومن جهة أخرى . »من شأن الصهيونية المعتدية

 المعلق التلفزيوني وكاتب األعمدة اثيو باريسمكتب 
سفينة المحافظين ـ «بصحيفة التايمز البريطانية أن 

  .»الجدد تمضي نحو الغرق
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 بالفايننشيال تايمز أن غيديون راخمانولكن يورد 
قرار الرئيس بوش بإرسال مزيد من القوات إلى 

 يظهر صالبة المحافظين الجدد الملحوظةالعراق 
ياسة الخارجية األميركية بعد أن كاد في صنع الس

ـ  هاميلتوندورهم يتعرض لإللغاء بعد نشر تقرير 
وخالفا لما ذهب إليه .  إيذانا بعودة العقالءبيكر

بعض المحللين في الصحافة الغربية بزوال 
ّإن كتاب النعي المحافظين الجدد من الساحة بقولهم 

ن على أهبة االستعداد لإلعالن عن وفاة المحافظي
 احتفاظ سياسة أميركا فلينكنشتاين؛ يرجح الجدد

ألن السياسات الخارجية الخارجية بشكلها الليبرالي؛ 
للمحافظين الجدد ستبقى لوقت طويل بعد زوال 

 . نفوذهم

 الصحافي البريطاني المختص باتريك سيلويورد 
في شؤون الشرق األوسط أن المحافظين الجدد هم 

وثة داخل إدارة الرئيس جماعة موالية إلسرائيل ومبث
بوش وتنشط من أجل استثمار الهجوم اإلرهابي على 

وهم جماعة . ٢٠٠١الواليات المتحدة فى سبتمبر 
مميزة تلتف حول الرئيس بوش؛ حرضته على غزو 
العراق و تتمسك بالمواقف المتشددة تجاه إيران 

  . وسورية وكوريا الشمالية ودول أخرى في المنطقة

 المحلل نييل فلينكليشتاينداومن جهته يرى 
السياسى بالتايمز البريطانية ان العبارة تدل على 
منتهى االستهجان السياسي؛ فهي وصف لفكرة 
غريبة فرضت على امة غير مكترثة من قبل 

وهي تكرس شتيمة مقذعة . المحافظين المتطرفين
 مايكل هاوينغتونللمحافظين الجدد استحدثها 
ون جراء موقفهم ورماهم بها خصومهم اليساري

 فى كتابه روبرت كاغانويشير . المناهض لليساريين
ـ األمة الخطرة ـ إلى أن التقليد النيو ـ كونزي جعل 

األميركيين يكابدون بعض النكبات التي ألحقت 
أضرارا أكثر مما نجم عنها من الخير، وهذا التقليد 

 .هو ما أطلق عليه حديثا المحافظية ـ الجديدة

فظون الجدد تهما ترقى إلى مرتبة ويواجه المحا
 اإلمبريالية والعسكريتاريا واللينينية والتروتسكية

الشائع لدى «فضال عن أن ). مدرسة نيويورك(
على حد » البعض وبشكل مريع ان معظمهم يهود

حيث تميزت جماعة المحافظين . ماثيو باريسرؤيا 
الجدد بنسيج عالقات ضيقة ومحكمة بين مفكريها 

ولقد لعب الصحافيون . ن وصناع القراروالصحافيي
في شبكة المحافظين الجدد دورا حيويا في صياغة 
وتسويق األفكار التي أدت إلى الزج بأميركا في 
حرب العراق وان هذه الشبكة تضغط اآلن من اجل 

.مواجهة اميركية مع إيران  

وعلى ما يبدو ان ظاهرة النيو ـ كونز حسب رواية 
واصل استمراريتها وفق تحقيب ت» ايرفينغ كريستول«

زمني يشتمل على أجيال عديدة حتى ال يؤخذ ساسة 
الشرق األوسط وأنصار الحرية المبرأة من الوصاية 

ويؤكد . االمبريالية فيه بتراجع النيو ـ كونز الحالي
 ان النيو ـ كونزية اليوم اقوى مما ويليام كريستول

كانت؛ ألنها ظلت باستمرار المؤشر الرئيسي 
لمعقول للدور االميركي المعاصر رغم اعترافه بأن ا

اإلشكالية التي واجهت اميركا في العراق اضرت 
  .بدعاة الحرب منهم

المحافظية « مؤلف كتاب دوغالس مورايوفى نظر 
انهم ليسوا جماعة او » لماذا نحتاج إليها: الجديدة

ومعظمهم ال يعرف حزبا، حسب االعتقاد الشائع 
ن وضع محافظان جديدان في ولئ.. بعضهم بعضا

غرفة فمن المحتمل أن يختلفا أكثر من أن يتفقا 
 ! حول كل شيء ماعدا المبادئ األساسية
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ولقد استخدمت صحيفة لوموند الفرنسية وهيئة 
بداللتها » نيو ـ كونز«االذاعة البريطانية عبارة 

وكذلك يراهم المنظر » يهودي«المتطابقة مع مفهوم 
 الذي تعتبره ليندون الروش االقتصادي االميركى
 ألنه يمعن في بنظرية المؤامرةالمؤسسة مارقا يؤمن 

وهذا التماهي مع الهوية . فضح مخططاتها الخفية
 ـ احد المحافظين الجدد ـ ماكس فوتاليهودية اعتبره 

توجها يهدف إلى إنعاش ازدواجية الوالء في الماضي 
 بيرل بول وولفويتز وريتشاردباإلشارة إلى اسماء ـ 

 ـ وآخرين من المحافظين الجدد ممن ٕواليوت كوهين
 . يحملون أسماء يهودية خالصة

وارتبطت نداءات المحافظين ـ الجدد لشن الحرب فى 
بصلتهم الوثيقة مع حزب ليكود الشرق األوسط 

يهود وليسوا كثيرا من النيو ـ كونز «وان . االسرائيلي
ن على ولئن لم يكونوا يهودا يترددو. كلهم يهودا

الكنيس فهم أشبه بالمتهودين المناصرين للمشروع 
والقاسم المشترك بينهم ال يقوم على . »الصهيوني

القيم الليبرالية «عوامل االثنية أو الدين بل على 
باعتبارهم إسرائيل الدولة الديمقراطية » المشتركة

ٕ وان سورية وايران !الوحيدة في الشرق األوسط 
! ناصبون أميركا العداءوحزب اهللا وحركة حماس ي

 احد كبار المتجرين في بيل بينيتوتضم هذه الفئة 
 المدير السابق وجيمس ووليزليصناعة العقاقير 

والقس ريتشارد جون لوكالة االستخبارات األميركية 
 عالم االجتماع نيوهاوس وجيمس كيو ويلسون

 مندوبة اميركا الدائمة ومايكل نوفاك وجين كيرباتريك
المعروفين بمغاالتهم في االمم المتحدة؛ السابقة ب

ايرفينغ وفي توصيف مثير قال . الدفاع عن إسرائيل
 احد آباء المحافظين الجدد الروحيين كريستول

ليبراليون هجمت عليهم والتروتسكي السابق بأنهم 

ّ ما يوفر االنطباع بتليقهم علما لدنيا إضافة الحقيقة ّ
 . إلى درجاتهم العلمية المكتسبة

ن منظور مختلف يرى المحلل السياسي وم
 ان عبارة نيو ـ جايكوكب وايزبيرغبالفايننشيال تايمز 

محافظ «و» ليبرالي سابق«كونز استخدمت بمعنى 
ولكنها مؤخرا اتخذت معنى صريحا وهو » يهودي

فلسفة اآلحادية العدوانية ومساعيها لفرض «
كما تعمل . »األفكار الديمقراطية على العالم العربي

تحقير المبادئ الرئيسية للمحافظين الجدد على 
 وازدراء الحركات المناوئة )اينشتاين(نظرية النسبية 

للديمقراطية؛ ألن الحرية التي تعتبر ضرورة تبدأ 
ٕصيرورتها من الدولة واليها تعود وهي بمثابة شرط 

 . لسعادة الفرد

ذي « محرر مجلة ماثيو دانكوناوانبرى من جهته 
المحافظين «سبوعية موضحا أن األ» سبكتيتور

 وسط بعدم جدوى الدبلوماسيةالجدد يعتقدون 
العدائيات إذا تم إبعاد القوة العسكرية من الطاولة 
كخيار من دون أن يعنى ذلك أنها دائما الخيار 

وطعن آخرون في هوية المحافظين . »الصحيح
ّالجدد بأنهم يسوقون مجددا أفكار ـ ليون تروتسكي ـ 

 األحمر السابق باالتحاد السوفيتي الذي قائد الجيش
 . ظل متمسكا بدكتاتورية البروليتاريا والثورة الدائمة

الشاهد هنا أن أطروحة الرهان على القوة االميركية 
المحضة التي وظفوها فشلت ألن العراق أضحى 

ولئن . عقدة أمنية اكثر خطرا ألميركا من فيتنام
وح أميركا كانت الهزيمة الفيتنامية قد شلت طم

ّفإن غزو العراق شكل للقضاء على الشيوعية؛ 
هزيمة باهظة التكاليف على كافة األصعدة حيال 
نشر ديمقراطية مؤمركة ملطخة وسائل نشرها 

ولقد انكشف الوهم األسطوري الذي كان احد . بالدم
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دوافع حرب العدوان الشاملة والمؤدلجة التي تستهدف 
ى إعدادها نخب الشرق األوسط؛ والتي تمالئت عل

غربية وأطلسية مخادعة من الساسة والمفكرين 
ّوالمنظرين والباحثين واإلعالميين ورجال الدين 

  .المهووسين

كتسح المحافظون الجدد واشنطن إكيف 
 ًوشنوا حربا 

 مايكل ليند 

ما الذي . حلفاء أمريكا وأعداؤها حائرون على السواء
ّناع ن في الواليات المتحدة؟ من هم صيجري اآل

السياسة الخارجية؟ وما ذا تراهم يحاولون أن يبلغوا؟ 
التفسيرات شبه الماركسية التي ترتكز على الدور 
الكبير لعامل النفط أو على الرأسمالية األمريكية، 

ّحقا إن شركات النفط . هي تفسيرات خاطئة
األمريكية والمتعاقدين سيقبلون بغنائم القتل في 

 المنحازة للعرب، لم تدفع لكن شركات النفط،. العراق
نحو هذه الحرب، مثلما أنها لم تدعم التحالف الوثيق 

عالوة على ذلك، . إلدارة بوش مع آريل شارون
فالرئيس بوش ونائبه ديك تشيني ليسا من فئة 

األقحاح، إنهما، باألحرى، » رجال نفط تكساس«
سياسيان محترفان ربما كانا قد استفادا من 

لقيود القائمة في الحياة الرسمية، ارتباطاتهما، ضمن ا
ًلغرض الكسب المادي، تماما كما كان يمكن أن 
يفعال لو كانا من الرؤساء اإلسميين لتجارة القمح، 
إذا كانا مقيمين في كنساس، أو لشركات 

 . التكنولوجيا، إذا كانا من أهل كاليفورنيا

كذلك خاطئة تلك النظرية التي تعتقد أن الحضارتين 
. ة واألوربية تتطوران باتجاهين متعارضيناألمريكي

، داعية المحافظين روبرت كاغانإن أطروحة 

ّالجدد، بأن األمريكيين ميالون للحرب في حين أن 
األوربيين ميالون للسالم، هي أطروحة متهافتة 

آلل ّنسبة كبيرة من األمريكيين صوتت إما . ًتماما
ة ولوال النسب. ٢٠٠٠ في عام غور أو لرالف نادر

التمثيلية العالية للمناطق الضئيلة السكان، أي 
للواليات ذات الهوى اليميني، في المجلس الرئاسي 
االنتخابي ومجلس الشيوخ، لكان من الممكن أن 
يسيطر الديمقراطيون على البيت األبيض ومجلس 

ًعلما أن األفكار والقيم التي يتبناها . الشيوخ
 من الحرب ًالديمقراطيون، حول كل المسائل بدءا

ًقريبة جدا من نظيراتها عند حتى دولة الرعاية، 
 .  الغربييناألوربيين

الحتمية االقتصادية ونظرية تصادم نظرية 
إنهما تفترضان :  تبعثان على االطمئنانالحضارات

أن االنقالب األخير في السياسة الخارجية األمريكية 
 ولكن قابلة للفهم ضمن عالم جاء بفعل قوى خفية

بيد أن حقيقة األمر مفزعة أكثر من . ه النظاميحكم
نتيجة عدد من المصادفات غير المتوقعة ـ . ذلك

مثل اختيار وليس انتخاب جورج دبليو بوش، 
ّ ـ تم صنع السياسة وأحداث الحادي عشر من أيلول

الخارجية لقوة الوحيدة في العالم من قبل زمرة صغيرة 
م لدوائر ال تمثل الشعب األمريكي وال الخط العا

 . السياسة الخارجية

ًنواة هذه المجموعة الماسكة بزمام القرار حاليا تتكون 
من منظرين للسياسة الدفاعية من مواقع المحافظين 

ًيدعون بالمحافظين الجدد ألن عددا كبيرا (ُالجدد  ً ُ ُ
ٍمنهم بدأ كيساري معاد للستالينية أو كليبرالي قبل 

الشخص األبرز ). انتقاله إلى موقع اليمين المتطرف
بول في ضمن منظري الدفاع داخل الحكومة هو 

ّوهو العقل المدبر .  مساعد وزير الدفاعولفوفيتز
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نحو اتجاه يميني متطرف ذي نزعة عسكرية  دونالد كذلك هناك . للسياسة الدفاعية في إدارة بوش
ً العجوز الذي يحتل منصبا شكليا كوزير رامسفيلد ً

للدفاع ال لسبب إال لكون شخص مثل ولفوفيتز مثير 
ًيضم هذا الطاقم ايضا . الالزمللجدل اكثر من 

 المسؤول الثالث في البنتاغون؛ دوغالس فيث
 المحمي من قبل ولفوفيتز ّليبي» سكوتر«ولويس 

. جون آرويتولى رئاسة مكتب ديك تشيني؛ و 
 السياسي اليميني الذي تم تعيينه في وزارة بولتون

؛ كولن باولالخارجية ليراقب عن كثب تحركات 
ً الذي عين مؤخرا لرئاسة وت آبرامزاليًوهناك اخيرا،  ّ ُ

قسم سياسة الشرق االوسط في مجلس األمن 
خارج مؤسسات الدولة الرسمية، نجد . القومي

، الرئيس السابق لوكالة االستخبارات جيمس ووسلي
ًاالمريكية، الذي حاول مرارا ربط احداث الحادي 
. عشر من أيلول ورسائل األنثراكس بصدام حسين

 الذي استقال في اآلونة ارد بيرلريتشكما نجد 
) ّدون مرتب(األخيرة من منصب الرئاسة الرمزية 

للجنة االستشارية لوزارة الدفاع بسبب فضيحة عالقة 
أغلب هؤالء . مع واحدة من جماعات الضغط

، لكن مقراتهم ًلم يخدم في الجيش مطلقا» الخبراء«
ّوألنهم معينون ألسباب . اآلن في وزارة الدفاع

يحظون ة من قبل الحزب الجمهوري، سياسي
 ّباستخفاف وشك من طرف رجال الجيش المحترفين

 . الموالين للحزب الجمهوري

إمبريالية ال سابق لها في تاريخ السياسة والثقافة 
تكتيكات حزب الليكود اإلسرائيلي، بما . األمريكيتين

الحرب الوقائية كتلك التي شنتها إسرائيل ضد فيها 
، أثارت عند ١٩٨١المفاعل النووي العراقي عام 

ًهؤالء المنظرين اعجابا ممزوجا بفورة حماس  ً
على . »الديمقراطية«أيديولوجي غير عادي لـ

ايديولوجيتهم الجذرية هذه يطلقون تسمية 
نسبة إلى الرئيس األمريكي السابق (» الويلسنية«

ليست سوى ، لكنها في حقيقة األمر )ويلسنوودرو 
 بعد تطعيمها نظرية الثورة الدائمة لتروتسكي

الممثل . بالنسخة الليكودية المتطرفة للصهيونية
األمريكي الحقيقي للويلسنية يؤمن بحق تقرير 

 . المصير لشعب كالشعب الفلسطيني

تعود اصول أغلب منظري السياسة الدفاعية من 

ال يتواجد المحافظون الجدد من منظري الدفاع فقط 
ون وحوله، بل هم حاضرون كذلك في داخل البنتاغ

المجازي لجماعة الضغط » البنتاغون«مركز 
اإلسرائيلية واليمين الديني، إضافة إلى مراكز 
األبحاث ذات االتجاهات المحافظة، والمؤسسات 

فمركز بحوث كمعهد . وامبراطوريات اإلعالم
يأوي داخله وخارجه ) AEI(المقاوالت األمريكي 
لجدد الذين يتركون مناصبهم نخبة من المحافظين ا

). ريتشارد بيرل عضو في ذلك المعهد(الحكومية 
ًتمويل هذه المعاهد ال يأتي غالبا من الشركات، 

كمؤسسة برادلي ولكن من مؤسسات محافظة عريقة 
 اللتين تقومان بانفاق مردودات امالك ارباب وأولين

السياسة الخارجية . ّعمل متوفـين منذ وقت طويل
ن الجدد ال تعكس مصالح الشركات للمحافظي

المحافظون الجدد هم . التجارية بأي شكل مباشر

. إلى اليسار وليس إلى اليمينالمحافظين الجدد 
 المتنفذ للحركة القطاع اليهودي األمريكيإنهم نتاج 

ثينات واألربعينات، والتي التروتسكية لسنوات الثال
اتخذت شكل نزعة ليبرالية معادية للشيوعية بين 

ًومن ثم مالت أخيرا . سنوات الخمسينات والسبعينات ّ
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منظرون ايديولوجيون وليسوا انتهازيين ومتصيدي 
 . فرص

حلقة الوصل الرئيسية بين مراكز البحوث المحافظة 
وجماعة الضغط الموالية إلسرائيل تكمن في المعهد 

لليكود اليهودي لقضايا األمن القومي المؤيد لحزب ا
ًهذا المعهد ينتقي عددا كبيرا من . ومقره في واشنطن ً

خبراء الدفاع غير اليهود إلرسالهم في رحالت إلى 
جي ِمن الذين تم إرسالهم الجنرال المتقاعد . إسرائيل
 الذي عهد إليه بوش منصب حاكم العراق غارنر
ّ وجه رسالة باسم ٢٠٠٠في أكتوبر عام . المحتل

د أنه خالل االنتفاضة الحالية، نعتق«المعهد مطلعها 
ًمارس جيش الدفاع اإلسرائيلي قدرا كبيرا من  ً
االنضباط إزاء العنف الدموي المنظم لقيادة السلطة 

 . »الفلسطينية

يهودي : ينقسم اللوبي اإلسرائيلي إلى جناحين
ويحتفظ ولفوفيتز ودوغالس فيث بعالقات . ومسيحي

.  ـ اليهوديوطيدة مع اللوبي اإلسرائيلي األمريكي
ولفوفيتز الذي له اقارب في إسرائيل، خدم في مكتب 

مع لجنة ) األب(االتصال التابع إلدارة بوش 
أما فيث فقد . العالقات العامة األمريكية اإلسرائيلية

ُمنح جائزة المنظمة الصهيونية في أمريكا باعتباره 
ًناشطا مواليا إلسرائيل« حين كان فيث خارج . »ً

 كلينتون، تعاون مع ريتشارد بيرل السلطة في عهد
في كتابة الوثيقة السياسية لحزب الليكود التي 
أوصت الحكومة اإلسرائيلية بانهاء معاهدة أوسلو 
للسالم، إعادة احتالل األراضي، وتحطيم حكومة 

 . عرفات

ال يعكسون الصورة النمطية لليهود خبراء كهؤالء 
  غورآل الذين صوتت أكثريتهم لصالح األمريكيين
ّالمؤيدون األكثر حمية لحزب . ٢٠٠٠في عام 

الليكود ضمن ناخبي الحزب الجمهوري هم 
فاليمين .  الجنوبيوناألصوليون البروتستانتيون

ّالديني يعتقد أن اهللا قد منح كل فلسطين إلى 
، في حين أنفقت الكنائس األصولية ماليين اليهود

ضي رااألالدوالرات لدعم المستوطنات اليهودية في 
 . المحتلة

غير أن الدعامة األخيرة للمحافظين الجدد داخل 
 عدد من أمبراطويات اإلعالمالبنتاغون، نجدها في 

ذات المنحى اليميني التي تمتد جذورها في بلدان 
فروبرت . الكومونويلث البريطاني وكوريا الجنوبية

. تلفزيون فوكس ينشر دعايته عبر شبكة مردوخ
 »ويكلي ستاندارد«ان ومجلته، التي تحمل عنو

 الرئيس السابق وليام كريستولويرأس تحريرها 
 ١٩٨٩ نائب الرئيس بين عامي دان كويللموظفي 

، تقوم بدورها كلسان حال لمنظري الدفاع ١٩٩٣و 
، وكذلك بيرل، ولفوفيتز، فيث، وولسيمن أمثال 

» ناشيونال انتيرست«أما مجلة . لحكومة شارون
ل محررها التنفيذي بين التي كان كاتب هذا المقا

ّ، فتمول في الوقت الراهن ١٩٩٤ و ١٩٩١عامي 
 الذي تعود له ملكية كونراد بالكمن قبل 

 في هولينغر وامبراطورية الجيروساليم بوست
 . بريطانيا وكندا

شبكة اإلعالم ّاألدهى من كل هذا، يتمثل في 
 وصاحبها المتمركزة حول صحيفة الواشنطن تايمزـ

المبشر، الكوري الجنوبي والسجين هو رجل الدين 
 ـ التي تمتلك قناة األخبار سون ميونغ مونالسابق 

جون أو ًالقناة األخيرة يديرها حاليا ). آي. بي. يو(
َ الكاتب المنتحل سوليفان  والذي لمارغريت تاتشرَ

. ًكان يعمل سابقا كمحرر عند كونراد بالك في كندا
ميني من خالل قنوات كهذه يسهم األسلوب الي
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التبسيطي للصحافة البريطانية ونزعة الكراهية 
المتأصلة ألوربا، في تلويث الحركة المحافظة في 

 . الواليات المتحدة

جميع دعائم المحافظين الجدد للبنتاغون قد التقت 
مشروع القرن األمريكي خالل التسعينات ضمن 

 الذي أداره كريستول من مكاتب مجلة الويكلي الجديد
باستعمال أسلوب العالقات . ألسبوعيةستاندارد ا

العامة الذي ابتدعه أسالفهم التروتسكيون، نشر 
المحافظون الجدد سلسلة مقاالت كان من ضمن 
ّكتابها ولفوفيتز وعدد آخر ممن سيصبحون أعضاء 

 لقد دعا .في طاقم السياسة الخارجية إلدارة بوش
هؤالء الكتاب إلى غزو العراق واحتالله، و دعم 

التحذيرات الرهيبة ( إسرائيل ضد الفلسطينيين حمالت
خالل فترتي ). ًللصين كانت أيضا نغمتهم المفضلة

ّرئاسة كلينتون، جرى تجاهل تلك التوعدات من 
طرف دوائر وزارة الخارجية والخط العام لوسائل 

أما اآلن فقد غدت دراستها موضع إقبال . اإلعالم
 . شديد

د من منظري ّكيف قيض لهؤالء المحافظين الجد
الدفاع ـ الذين يمثلون مجموعة صغيرة متنازعة مع 
القسم األكبر من نخبة السياسة الخارجية األمريكية 
من الجمهوريين والديمقراطيين ـ أن تحتل إدارة بوش 
؟ عدد قليل منهم كان قد ساند بوش أثناء الحمالت 

وكانوا يخشون أن يكون بوش . الرئاسية التمهيدية
ـ رجل ضعيف اإلرادة عجز عن احتالل اإلبن كأبيه 

بغداد في حرب الخليج األولى، وضغط على إسرائيل 
للدخول في عملية أوسلو للسالم ـ وأن إدارته كإدارة 
أبيه، سيهيمن عليها جمهوريون معتدلون واقعيون من 
. أمثال كولن باول، جيمس بيكر وبرنت سكوكروفت

ون ماك لذلك وقفوا إلى جانب السيناتور المستقل ج

ّكين حتى تبين لهم أن بوش سينال الترشيح 
 . للرئاسة

 ديك تشينيبعد ذلك حالفهم الحظ حين تولى 
مسؤولية االشراف على عملية انتقال الرئاسة 

وتغطي الفترة بين انتخابات شهر تشرين الثاني (
لقد ). وتسلم مكتب الرئاسة في شهر كانون الثاني

س اإلدارة ّاستغل تشيني تلك الفرصة لكي يكد
ًوهكذا، بدال من إن يصبح كولن . بحلفائه المتشددين

باول المسؤول الفعلي للسياسة الخارجية، كما كان 
ًمحاصرا بشبكة ديك تشيني ًمتوقعا، وجد نفسه 

 التي تضم ولفوفيتز، بيرل، فيث، بولتن اليمينية
 . ّوليبي

لقد استفاد المحافظون الجدد من جهل بوش وقلة 
عكس أبيه، العسكري السابق في فعلى . تجربته

ًالحرب العالمية الثانية الذي عمل سفيرا في الصين، 
ورأس وكالة المخابرات المركزية وشغل منصب نائب 

المنغمس في الرئيس، كان بوش األبن من النوع 
، فشل عدة مرات في وذا ثقافة ضحلة الملذات

وهذا . قطاع األعمال قبل أن يصبح حاكم تكساس
ّألن لمساعد الحاكم (إلى حد كبير منصب شكلي 
ولئن كان جورج بوش األب ). صالحيات أكبر

ًجمهوريا معتدال من شمال شرقي أمريكا، فإن جورج  ً
ّبوش اإلبن ترعرع في غرب تكساس، وتشرب 

للنعرة الرجولية ومعاداة الخلطة الثقافية التكساسية 
وفي حين . المعرفة العقلية والنزعة الدينية الصريحة

والديه منحدران من الطبقة العليا ومن أتباع أن 
الكنيسة األسقفية البروتستانتية، اهتدى اإلبن إلى 
األصولية المتزمتة للجنوب األمريكي إثر ما يعرف 

بحماس وثقافة الجنوب تتميز . بأزمة منتصف العمر
بالنزعة  الصهيونية، مع أعجاب طاغ للمسيحية
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أن يصاحبه،  للجنود اإلسرائيليين يمكن الرجولية
 . ًأحيانا، عداء للمثقفين اليهود األمريكيين الليبراليين

إبتعاد بوش اإلبن عن كولن باول وميله نحو 
قد ) »ولفي«الذي يخاطبه باسم التصغير (ولفوفيتز 

تمنحه أحداث الحادي عشر من أيلول بدأ قبل أن 
مهمة خاصة في حياته وليس  : ما كان يفتقده

وهناك مؤشرات لحصول . همجرد إقتفاء خطوات ابي
ابتعاد بين األب الحذر المتعقل واإلبن المحارب 

عدد من المسؤولين السابقين في إدارة : الصليبي
 بيكر، سكوكروفت ولورنس أيكلبرغراألب بضمنهم 

حذروا، بصورة علنية، في العام الماضي من غزو 
 . العراق دون تخويل من الكونغرس واألمم المتحدة

ًيفهم تماما  أن بوش اإلبن ليس من الواضح
 التي يبسط مضمونها ولفوفيتز االستراتيجية الكبرى

ويبدو أنه مخلص في اعتقاده بوجود . ومساعدوه
 مصدره اسلحة خطر وشيك على الواليات المتحدة

الدمار الشامل لصدام حسين، وهذا ما يصرح به 
قادة المحافظين الجدد، لكنهم من الذكاء ما يمنعهم 

مشروع ّطيلة عهد حكم كلينتون، حث . من تصديقه
 على غزو العراق ألسباب ال القرن األمريكي الجديد

. عالقة لها بوجود روابط ممكنة بين صدام وبن الدن
ّالرسائل التي وقـعها ولفوفيتز وآخرون دعت الواليات 
المتحدة لغزو العراق واحتالله، لقصف مواقع حزب 

ٕوايران بضربات اهللا في لبنان، وتهديد دول كسورية 
لقد نفى . أمريكية إذا ما استمرتا في دعم اإلرهاب

ّالمحافظون االدعاءات القائلة إن غايتهم ال تنصب 
منطقة على حماية الشعب األمريكي، إنما لجعل 

، ًالشرق األوسط أكثر أمنا بالنسبة إلسرائيل
واعتبروا تلك االدعاءات صادرة عن نزعة شريرة 

 المحافظون الجدد بإلحاح إلى يدعو. ّمعادية للسامية

، رغم أن الترسانة ّتشن الحرب القادمة ضد إيرانأن 
النووية الجديدة لكوريا الشمالية تنطوي، وفق أي 

 بالنسبة مشكلة اكبر بكثيرمعيار عقلي سليم، على 
 . للواليات المتحدة

ّهذه هي القصة الغريبة لتولي المحافظين الجدد 
ودفع الواليات المتحدة مقاليد األمور في واشنطن، 

نحو حرب في الشرق األوسط ال عالقة لها بأي 
تهديد، جدير بالتصديق، ألمريكا، حرب عارضها 
. ّالناس في كل مكان في العالم باستثناء إسرائيل

الشيء المرعب يكمن في دور المصادفة 
بعد هجمات القاعدة، كان يمكن . والشخصية الفردية

ًربا السقاط نظام ّألي رئيس أمريكي أن يشن ح
لكن كل شيء . طالبان لتوفيره الحماية إلبن الدن

لجأت إليه الواليات المتحدة عقب ذلك كان يمكن أن 
ًيكون مختلفا لو أن قواعد االنتخابات األمريكية التي 
ترجع إلى القرن الثامن عشر لم تمنح الرئاسة لبوش، 
ل ّولو أن ديك تشيني لم يستغل الفترة االنتقالية ليحو

محفل لدعاة أطروحة إدارة السياسة الخارجية إلى 
  .»مشروع القرن األمريكي الجديد«

بهيئة حكومة ّالنظير البريطاني لهذا الوضع يمكن تخيله 
مقر  (للمحافظين يسيطر فيها على دواونينغ ستريت

أتباع رجل الدين يان والوايت هول، ) رئيس الوزراء
، ا الموحدةبيسلي، المتشككون المتطرفون باورب

المدافعون المخلصون عن اإلمبراطورية ونماذج من 
العسكريين ذوي النزعة المحافظة البالية، ويقررون 
جميعهم، ألسباب مختلفة، استراتيجية ودينية، غزو 

غرضهم سيكون إعادة السيطرة على قناة السويس . مصر
كخطوة اولى ضمن حملة إلحياء اإلمبراطورية 

  .األمر عجيب إلى هذه الدرجةنعم، إن . البريطانية

  ) ج. ث: ترجمة( 
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