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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 موضوعاَ إستراتيجياَ مهمـاَ ،      -التحدي األمريكي  وفي إطار فهم ومواجهة      -  في قسمه الثاني   يتناول هذا العدد  

النخبـة الثريـة     تأثره بنفوذ وسـيطرة      ى، ومد وآليات صنع القرار في الواليات المتحدة     وهو أسرار وخبايا    

نصف الواحد   تحت تحكم هذه الطبقة التي تشكل عددياَ         وسائل اإلعالم الكبرى  ع  ، ومدى وقو  والشركات العظمى 

 التـي   اليمكن تفسيره إالّ بالمؤامرة   واليعني هذا بأن التاريخ وأحداثه      .  من مجموع الشعب األمريكي    في المائة 

 من فه الكثيرونيعبر عن واقع يعر -وهو ليس الوحيد–تحاك في الظالم، وإنما التفسير والتحليل المطروح هنا         

مدى تأثير المـال علـى اإلنتخابـات        ، فمثالَ الكل يعرف     ليس سراَ محضاَ  المراقبين والمتتبعين الجادين، وهو     

 تثار وبشكل متكرر على قـوانين الـدعم         اإلنتقادات والنيابية في الواليات المتحدة، وهناك الكثير من         الرئاسية

   . ومنقحةصدور قوانين جديدة والتبرعات المالية اإلنتخابية، مما يؤدي الى

  للكاتـب   واإلغـارة علـى العـراق،      اإلمبراطورية األمريكيـة  :  كتاب  أحد فصول  مادة هذا العدد مقتبسة من    

  .٢٠٠٣، وهو من إصدارات عام محمد حسنين هيكل: الكبيراألستاذ

  .صورة الشخص الموجودة على الغالف هي ألحد رموز عائلة روكفلر النفطية: مالحظة
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  محتوياتال

  

  

  ١٠.....................................................................................!إمبراطورية قطاع خاص: أوالً

  ١٤................................................................!لم يسمعه أحد تحذير في الوقت المناسب: ثانياً

  ٢١..............................................................والتلفزيون يصحو في أميركا السياسة تنام: ثالثاً

  ٢٧...................................................................................!!األفكار تتحرك بالدبابات: رابعا
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  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

 وقع تحّول أساسي في التمهيد والتهيئة واإلعداد في عملية صنع القرار السياسي، مؤدى هذا التحّول األساسي، وهنا

، ويصنع لنفسه أدوات هي بطبيعتها إحتكار أن رأس المال قّرر أن يمسك الضرورة اإلمبراطورية في يده

  على األقل في ذلك المنعطف من التاريخ   للدولة 

 

اللحظة التي قررت فيها الرأسمالية األميركية أن توفر  تفاصيل متشعبة، فقد كانت تلك هي وبدون الدخول في

         ، ورؤاها شبه االستراتيجية، وكان لنفسها قواعدها شبه السياسية، وهيئاتها شبه الحكومية

  ذلك تطوراَ بالغ األهمية شديد الحساسية

 

، ألن ال مجال لها خارج إطار الدولة) حربية وغير حربية(بقة أن السياسة فالعادة في التجارب اإلمبراطورية السا

ذلك تكليفها األهم، كما كانت العادة أيضاَ، أن قرار الدولة واقع تحت المسؤولية الدستورية للحكم، وكذلك كانت العادة 

        الجامعات  ،  إال إذا دار البحث فيه داخل نطاقأن التخطيط االستراتيجي إختصاص األمن القومي

  وفي مجال فلسفة ودراسة علوم الصراع

 

، توصلت التجربة األميركية إلى إختراع جديد هو مؤسسة الدراسات وفي إطار هذه الضرورة اإلمبراطورية

 Council of مجلس العالقات الخارجية في نيويورك، وكانت البداية هي السياسية واالستراتيجية

Foreign     Relations وال تزال ضمن رعاته عائلة روكفلر، والذي رعته ١٩١٩ ، الذي أنشئ رسميا سنة 

حتى اآلن، وهو مجلس حدد إطار عمله بأنه ، متابعة األوضاع الدولية وإثارة إهتمام الرأي العام األميركي بها، 

  وتأسيس موقع نفوذ يدعو إلى دور أميركي فاعل في القرار الدولي

 

وكانت البيروقراطية أنه إذا كان السالح النووي في يد البيروقراطية العسكرية غير قابل لالستعمال، والمحصلة 

، إذن فإن الدولة األميركية سوف يتبدى عجزها وتضيع منها السياسية بطبائعها ال تقدر على صنع األفكار

الح األميركية ال بد لها أن تأخذ في وعليه فإن المصالفرصة، ألن جهاز الدولة مقّيد عسكرياَ، ومحدود فكرياَ، 

  !. وتكون هي ظل اإلمبراطورية حتى من قبل أن يتكون ويظهر جسم اإلمبراطوريةيدها زمام المبادرة

 

، بحيث يكون هذا إطار المؤسسة على مثال مجلس العالقات الخارجية في نيويوركوكان اإلطار األمثل هو 

، يحصلون فيه على أعلى المكافآت الف من المؤهلين لصناعة التفكيروآاإلطار جاهزاَ الستقبال وتوظيف مئات 

  لكى ينطلقوا، ثم تكون ألفكارهم من الداخل قابلة للتأثير على الخارج وليس من الخارج نازلة على الداخل
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  إعترافاَ بدوره في الزمن الجديد،أحسنت مكافأة المفكر، وساوته بمدير الشركةوبين الدواعي أن المؤسسة 

   بين الرأسمالي والمفكرعقد صلح تاريخيوكذلك تم 

 

حمايتها ضد النفوذ غير المطلوب، وغير المتوازن إن مواقع القرار األميركي في الدولة األميركية ال بد من 

، وإال كانت العواقب كارثية، ألننا بذلك نضع سلطة القرار في أيٍد غير مسؤولة لهذا المجمع العسكري الصناعي

  .ير مفّوضة، وبالتالي ال يصح أن تؤتمن عليهألنها غ

 

 وأطرافه، إذا وقع القرار األميركي رهينة لمثل هذا المجمع الصناعي العسكريوأود أن ألفت النظر إلى أنه 

فإن الخطر سوف يصيب حرياتنا وممارساتنا الديمقراطية، كما أنه قد يصل إلى حيث يملك حجب الحقائق عن 

  ، والخلط ما بين أمن الشعب األميركي وحرياته وبين أهداف أطراف هذا المجمع ومصالحهمالمواطنين األميركيين

 

ومن سوء الحظ أن الثورة التكنولوجية التي تتدفق نتائجها على عالمنا اليوم تساعد أطراف هذا المجمع الخطر وتزيد 

صا أن قوة أموالهم توفر لهم خصومن قدراتهم وتمكنهم من السيطرة على برامج اإلدارة ومخصصات إنفاقها، 

، على أن أملي معلق بوعي األمة األميركية بالخطر، ألن ذلك تأثيراَ فادح التكاليف على مؤسسات الفكر والعلم

  !الوعي هو الذي يحصر أطراف هذا المجمع ويمنع سيطرتهم على الضمير العام وعلى السياسة العامة معا

 

 تعرض كانت العالقة بين القرار السياسي ورأس المال مسألة عاديةين ألنه عند بداية القرن الحادي والعشر

  . نفسها على الساحة في جسارة، وفي بعض األحيان في إستعالء

 

رأس المال  : تالقت عليها كل عناصر القوة المستجدةوالشاهد إن المؤسسات  ، أصبحت الساحة التي 

وفيها البنوك والتأمين والنقل والصناعات المدنية (ية والجديدة ، ألن قالع المصالح التقليدوالفكر في نفس اإلطار

، كانت في حاجة إلى خدمات الخبراء )وصناعات السالح والبترول والفضاء والطيران واإللكترونيات وغيرها

 المبكرة والمفكرين والدارسين لالستراتيجية العالمية والسياسة الدولية، ممن يملكون كفاءة التحليل والتقييم والرؤية

  الحتماالت المستقبل على إتساع أقاليم العالم وبلدانه

 

وكذلك وقع أن كل رئيس سابق لهيئة . العسكريينثم إن الحاجة في إطار المؤسسة إستدعت الطرف الثالث، وهو 

دامات أركان الحرب المشتركة، أو قائد مبّرز من قّواد األسطول والطيران والصواريخ، أو باحث مجّدد له في إستخ

  القوة إجتهادات ورؤى،  ترك الخدمة العسكرية ليجد لنفسه مكاناَ جاهزاَ في مؤسسة تفكير 
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ومع هذه النقلة الخطيرة في الشأن الوطني وفي جوهر العملية الديمقراطية، فإن مؤسسة الدراسات السياسية 

وسطاَ مناسباَ تظهر فيه أو تتقدم منه واالستراتيجية وهي المركز الجاهز باألفكار والرجال، تكون بطبائع األمور 

         ، وبالتالي فهي تنوب عن الحزب، أكفأ العناصر المرشحة ألهم المناصب في اإلدارة الجديدة

  وتتكفل بدالَ منه بخدمة أركان إدارته

 

، لواليات المتحدةوقع النفاذ الصهيوني اإلسرائيلي إلى قلب العملية السياسية في اوفي هذا النطاق 

وساعدته أسباب قُرب وإهتمام مشترك بأمن الشرق األوسط، ومكّن له وجود يهودي كثيف في أوساط المال والفكر 

واإلعالم، وصميم المأزق أن معظم الوجود اليهودي في المؤسسات كان من غُالة المتعصبين للمشروع اإلمبراطوري، 

تحدة للهيمنة على العالم وعلى البترول، مع هاجس أمن إسرائيل، بمعنى الذين إختلط في فكرهم هاجس الواليات الم

  وكان ريتشارد بيرل داعية حملة العراق يهودياَ صهيونياَضمان وحماية توسعها ، 

 

الذين إحترفوا تهييج القوة األميركية وإستثارتها حتى تندفع أبعد كل يوم على طريق الحرب، إن هؤالء الناس 

، وفي ما هو واضح فإن دول أعمال يتضمن اآلن خطة لتغيير الشرق األوسط كلهوضعوا ألميركا ج

الرأسمالية األميركية تمّول وتدعم هذه المؤسسات الفكرية، التي ضلت طريقها وجنحت إلى اإلصرار على تطبيق 

نوح األميركي النظام الرأسمالي حتى في عوالم الفضاء الخارجي، ثم يكون مطلوبا من العالم أن يصفّق لهذا الج

  !في دبابات الفكر الجديدة المجنون المتحصن 

 

إن هذه المؤسسات من نوع مؤسسة التراث،  أنشئت منذ ثالثين سنة، ومركز مانهاتن للدراسات 

 سنة، ٢٥ سنة، والمشروع األميركي أنشئ منذ ستين سنة، ومركزهوفر أنشئ من ٢٥أنشئ من 

  فكر، ووصل إلى دائرة رسم السياسات وصنع القراراتأصبحت كلها تمارس نفوذاَ تعدى دائرة ال

 

إن النفوذ في بدايته فكرة، وفي الواقع أن األفكار المحركة للقرار األميركي اآلن، هي ذلك السيل المتدفق من 

مؤسسات ومراكز الدراسات االستراتيجية، وعلى سبيل المثال فإن أحد هذه المراكز وهو مركز دراسات المشروع 

هو الذي صك وأشاع للتداول تعبير الدول ، ) AEI) (American Enterprise Institute(ي األميرك

  المارقة ، وهو تعبير أدبي لم يلبث أن تحول إلى إستراتيجية حرب

 

إن خطورة القضية تظهر إذ تذكر من يعنيهم األمر، أن دونالد رامسفيلد  وزير الدفاع الحالي لجورج بوش وكونداليزا 

، وأن ريتشارد نجوم مركز هوفر للدراسات االستراتيجيةشارة األمن القومي للرئيس، كالهما من رايس  مست

، كما أن من نجوم مركز دراسات المشروع األميركيتشيني نائب الرئيس الحالي، وكذلك زوجته كالهما 
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هو أكبر  أمير الظالم، ريتشارد بيرل ، الذي كان رئيساَ لمجلس الدفاع القومي في وزارة الدفاع والمعروف بوصف

  !داعية إلعادة رسم خريطة الشرق األوسط بدءاَ من الحرب على العراق

 

أن هذه المراكز أصبحت بذاتها حكومة الظل في أميركا، بل وتأكد إن أحداَ لم يعد في مقدوره أن يناقش 

التوقيع عليه للرئيس ، ثم تترك مهمة أنها الحكومة الخفية الحقيقية التي تصوغ القرار السياسي وتكتبه

  !ومعاونيه الكبار في اإلدارة، وهذا وضع يسيء إلى الفكر في قيمته، ويسيء إلى اإلدارة في قرارها

 

إن علو دور هذه المراكز وسطوتها ونفوذها في عملية صنع القرار السياسي ليس له تفسير إال ذلك العقم الذي أصاب 

.  للمال دور صانع األفكار وصانع السياسات في الدولة األميركية العظمىاألحزاب السياسية الكبرى في أميركا، وترك

وإذا وكان المال هو الذي وضع الجامعات األميركية العريقة في خدمة هذه المؤسسات، فإذا الغطاء أكاديمي علمي، 

  الواقع سياسي عسكري يمكن أقلية صغيرة خفية من التحكم في مصائر العالم وشعوبه

 

األهم أن هذه الشركات الكُبرى وهي القوى الصانعة للعولمة هي األسخى تبرعاَ لمرشحي والمالحظة 

االنتخابات الرئاسية والتشريعية في الواليات المتحدة، وهي األكبر إسهاماَ في تمويل نشاط مؤسسات 

  ومراكز التفكير السياسي واإلستراتيجي

 

وصلوا موجات إلى العراق بعد اكز األبحاث والدراسات السياسية واإلستراتيجية وفي نفس الوقت فإن خبراء مر

، وكيف يمكن هندسة مستقبله في المنطقة، وكان وصول الغزو يدرسون على الطبيعة مستقبل هذا البلد

 من الفكر والنتيجة زحفاَ كاسحاَالباحثين السياسيين مع الجنراالت المقاتلين مع مديري الشركات موكباَ واحداَ، 

 تحولت التي أصبحت حكومة ظل والمال والسالح توجهه مؤسسات الدراسات السياسية واالستراتيجية

إلى شيء أشبه بالباب الدوار يدخل ويخرج منه رجال ) جمهورية وديمقراطية(صلتها باإلدارات المتعاقبة في واشنطن 

لى وضع الخيارات والبدائل أمام المسؤولين عن قرارات ونساء الصفوة األعلى صيتاَ واأللمع ذكاء واألقرب مباشرة إ

  الحرب والسالم في البيت األبيض

 

، وإشهاراَ لشخصيات كشفاَ ألهم مواقع القوة في السياسة األميركيةكانت قضية ريتشارد بيرل وإستقالته 

يه الواليات  ويتركون بصماتهم عليه في زمن تسعى فسبعين رجال وإمرأة يؤثرون على القرار األميركي

المتحدة إلى التفّرد بالسيطرة على العالم والبت في مصائره، ومن ناحية أخرى فقد كانت تلك القضية تذكرة حية 

، وهو السيطرة غير المطلوبة وغير الشرعية لمجمع بالكابوس الذي حذر منه أيزنهاور قبل أربعين سنة
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عن أية رقابة تشريعية وأية ) وكثيرا جدا(كثيراَ  واالبتعاد به مالي صناعي عسكري فكري على سلطة القرار

مراجعة ديمقراطية ، مع أنه ال بد أن يحسب للديمقراطية األميركية أن رجالَ مثل سيمور هيرش أطلق رصاصة 

  التحذير األولى في قضية ريتشارد بيرل

 

عون رجال وإمرأة كلهم ، هيئة تستحق نظرة سريعة، ففي داخل هذا المجلس سبمجلس سياسات الدفاعوكذلك فإن 

وكلهم له مصالح طائلة في قالع المال واألعمال من البنوك له دور وإسهام بارز في السياسة األميركية، 

مواقع (، وكلهم مدنيون وعسكريون أصحاب حضور كثيف في المؤسسات االستراتيجية إلى البترول إلى السالح

  ! ام تختلط فيه المنافع المباشرة بأمن األوطان وسياساتها، وكلهم له جدول أعمال ذاتي وع)حشد دبابات الفكر

 

وبالتالي فإن من مآسي التاريخ الكُبرى، أن يتمكن عدد من الرجال والنساء ال يزيد عددهم عن مئة 

إلى مئتين بينهم سبعون عضواَ في مجلس سياسات الدفاع من االستيالء على القرار األميركي 

  ف وشبه مستحيل في طلب الهيمنة على العالم بغير منافس وإلى األبدواالندفاع به إلى مشروع مخي

 

ويستحق النظر أن كل واحد أو واحدة من هؤالء الرجال والنساء الذين إستولوا على القرار األميركي مربوط بهذه 

رراَ عشرات ، إلى درجة تكاد أن تضع نموذجاَ واحداَ متكالعالقة الثالثية غير المقدسة للمال والسالح والفكر

رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب لشركة من أهم شركات السالح أو كل واحد منهم  :المرات

  البترول أو االستثمار المالي، ويحصل سنوياَ على ما ال يقل في المتوسط عن عشرة ماليين دوالر

 

اع، أو له صلة وثيقة به عن طريق وكل واحد منهم له مقعد في قائمة إجتماعات مجلس السياسات التابع لوزارة الدف

  واحدة من مؤسسات التفكير السياسي واالستراتيجي، وهي بالعشرات

 

فهو يدخل من الشركات وكل واحد منهم يعرف طريقه إلى الباب الدوار أمام معاقل السلطة في الواليات المتحدة، 

ضي مدة في الممارسة العملية لتنفيذ ، ليقالكبرى، أو من مؤسسات الفكر إلى أعلى مواقع اإلدارة الحكومية

               القرار، ثم يعود من الباب الدوار إلى الشركة الكبيرة أو إلى مؤسسة الدراسات السياسية 

  واالستراتيجية صاحبة النفوذ وهكذا
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 واآلن فهناك كان الخطر هو الشيوعية،"  الخوف الماكارثي الكبير"وفي المرة السابقة على عهد 

خطر مستجد يستعيد الخوف ويسترجعه، وهو اإلرهاب الدولي وأسامة بن الدن وجماعاته اإلسالمية، 

  وصدام حسين وأسلحته للدمار الشامل

  
  
 

، فإن ذلك الحدث ٢٠٠١ سبتمبر ١١وعندما إنقضت صواعق النار على نيويورك وواشنطن، في 

 ، إلى المتشوقين للخوف والتخويف، وظنهم أنها المروع جاء هدية من السماء وربما من غيرها

الفرصة المناسبة الستبقاء بل وتكثيف التعبئة الداخلية ، المادية والسياسية والنفسية وللمحافظة على 

                  التحالف الدولي، وفي التقدم بما يكفي من الذرائع األخالقية على 

  لتعزيز اإلمبراطوري طريق التوسع وا

  
 

، أن الخطر هناك في )الصناعي العسكري والفكري(وكانت صيحة أطراف المشروع اإلمبراطوري 

           الشرق األوسط، وفي العالم العربي وعلى أطرافه، وليس أمام الواليات المتحدة 

   وأن تنتصرهغير أن تواجه
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  اآلناألمريكي  صناعة القرار

 محمد حسنين هيكل: بقلم

   !إمبراطورية قطاع خاص: أوالً

األميركيـة قـضية أساسـية     تظل اإلمبراطوريـة 

وبعدها فإن مـا جـرى      تستدعى البحث والدرس،    

طوال األسابيع األخيرة عملية  ويجري في العراق

ممارسة لقوة هـذه اإلمبراطوريـة تثيـر األلـم          

تظل كذلك حتـى يجـيء األوان    ، وسوفوالوجع

لكنه بدون البحث    ،ويتمالك العالم أعصابه وإرادت   

القـضية األساسـية فـأي تنـاول      والدرس فـي 

للممارسات سطحي، وكل وصفة لعالجها مهـدئ،       

   !وال يداويها يداري ِعللها

الوقوف أمام المشروع اإلمبراطـوري     وعليه فإن   

نظرياته المتطـورة مـع     سواء في ذلكاألميركي

 المتغيرون مع العصور    الوسائل الحديثة، أو رجاله   

الذي يشرح ما جرى ويجـري فـي    المستجدة هو

، ويكـشف كيـف جـاء    )وربما في غيره  (العراق  

نائـب الـرئيس    ريتشارد تشيني رجال من أمثال

وزير الـدفاع   رامسفيلد ودونالداألميركي الحالي، 

مـساعد   وبول وولفـويتز  ومهندس حملة العراق،    

نة سياسـات  رئيس لج وريتشارد بيرلوزير الدفاع 

، بمفاتيح القرار األميركـي فأمسكوا ، السابق الدفاع

واحدة مـن   حتلواإثم فتحوا األبواب على آخرها و

أغلى العواصم، وأغناها إسهاما في الثقافة العربية       

 في المحيط الحـضاري  تأثيراَ اإلسالمية، وأبرزها

   .اإلنساني األوسع واألكبر

 المعاصـر  يالفكر العرب إثارة للملل فيوليس أشد 

من هؤالء الذين ينسبون كل وقائع التـاريخ إلـى          

غير أولئـك الـذين يتوهمـون أن     تدبير المؤامرة

، وأن مطالب الهيمنـة    ة خيريـة  اإلمبراطورية مبرّ 

ورشد تـشع مـن البيـت األبـيض      دعوة هداية

أو من  ) البنتاغون(األميركي، أو من وزارة الدفاع      

 األبحـاث  الشركات العمالقة أو من مراكـز  مقار

مجلـس   بتـداء مـن  إ ،والدراسات االسـتراتيجية 

 في نيويورك وحتى مؤسـسة  العالقات الخارجية

   .في كاليفورنيا راند

، المتآمر نظرية التاريخوداعي الملل أن أصحاب 

 كالهما يثير   نظرية الهيمنة العذراء  ومعهم أنصار   

ومجملـه أن  واقع الحال،  الغبار والدخان من حول

ولية صراعات قوى، ومصالح تمارس     العالقات الد 

وتندفع إلى سـباق الحيـاة بأقـصى     ،فعلها بالنار

وهي تجرب فرض   سرعة يسمح بها العقل والعلم،      

  إقناعـا وقـسراَ   وسراَبكل الوسائل علناَ إرادتها

 وهنـا فـإن  . حربا مكشوفة أو تربصا في الظالم

، عتباره مؤامرة مـستمرة   إ التاريخ يصعب جزافاَ  

عتبـاره   إ ة نفسها يصعب إطالقـاَ لكن في اللحظ

   ! لألطهارفردوساَ

ن تاريخ اإلمبراطوريات يكشف أشـياء،      إوالواقع  

تجربة هذه اإلمبراطورية األميركية تضيف  أنكما 

األخيـرة   ، ألن هذهإلى الكشف القديم أشياء أكثر

ظاهرة مستجدة، كما أن صنَّاعها طـراز مختلـف         

ـ  فلمعمن سبقوهم على نفس الطريق،  دث مـن  يح

ختلطت المشروعات اإلمبراطورية الكبرى    إقبل أن   

كما يحدث في حالة  بالمصالح الشخصية المباشرة

، وأول  المشروع اإلمبراطوري األميركـي اليـوم     

اإلمبراطورية األميركية فـي   األسباب أن التجربة

!) شبه خاص  (مشروع مالي الجانب الرئيسي منها    

بالعالقـة  ومـع التـسليم   . عما سبقه ختالفهإوهنا 

 فــإن ،العـضوية بــين اإلمبراطوريـة والثــروة  
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 وَبـدَّل  األميركي غَيَّر ترتيـب العالقـة   المشروع

 تركيبتها، وجاء بأحوال غير مسبوقة فـي نـشأة  

   .اإلمبراطوريات وقيامها

 من البدهيات قبـل     اَ طرح عدد  وهنا يكون مناسباَ  

   :االستطراد في الموضوع

 يقـوم علـى   اإلمبراطورية حلـم ال  منها أن . ١

 يستهويه ،المزاج الشخصي ألمير أو ملك أو رئيس   

» هيالسالسـي «، مثـل  يسمي نفسه إمبراطوراَ أن

أفريقيا في  تخذ لقب إمبراطور إثيوبيا لعمومإالذي 

الذي قام  » بوكاسا«أوائل القرن العشرين، أو مثل      

أواخـر نفـس القـرن     بوضع تاج على رأسه في

، فتلك وغيرهـا    »نابليون« على طريقة    إمبراطوراَ

يقوم الحلـم اإلمبراطـوري    بل ،من نزوات البشر

، على ضرورات أمن وطني، ومطالب صراع دولي      

تـساع  إ على ،التوسع والثروة وحوافز سباق نحو

القارات وعبر المحيطات، كما حدث في التـاريخ        

إمبراطوريات البرتغال وهولندا وأسبانيا  الحديث مع

 )وغيرها(وبريطانيا وفرنسا 

ال تظهـر وتكبـر   ) اإلمبراطوريـة ( ومنها أن . ٢

تنشأ وتكبر بدرجة   ، وإنما   بطريقة عفوية وتلقائية  

 تتولى تصميم وهندسة المشروع القصد والجهد من

 ألنـه اإلمبراطوري، وتقوم على توجيه حركتـه،  

ليس هناك وطن أو أمة أو دولة تنام في المـساء           

إمبراطوريـة   فإذا هي قوة، وتستيقظ في الصباح

، قادرة على تطويع غيرها وحكمـه، وإنمـا         لبةغا

بـضرورات،   يتشكل أي مـشروع إمبراطـوري  

، وحتى  ومطالب، ووسائل، وأدوات واعية وفاعلة    

 فـإن  اإلمبراطوري حلمـاَ  إذا بدت نشأة المشروع

 للوهم سعيه الدؤوب والمقتـدر      ظهور الحلم خالفاَ  

الحدود لتحقيق طلبه خطوة واثقة بعـد   إلى تجاوز

  !قةخطوة واث

األحوال كانت  اإلمبراطورية في تلكن إومنها  . ٣

، تحمل بهـا    مشروعات كبرى لشعوب وأمم ودول    

في البرتغال والملـوك   هنري المالحاألمراء مثل 

 في بريطانيا والوزراء مثـل      إليزابيث األولى مثل  

 وكـان  ،في فرنسالويس الرابع عشروزير  كولبير

وجهوا  لذيناهؤالء األمراء والملوك والوزراء هم 

مثـل  ،   جتيـاز البـر   إو رجالهم إلى ركوب البحر   

أميركـا   كتـشف إالـذي  » كريستوفر كولمبوس«

الذي » فاسكو داغاما «لحساب ملوك أسبانيا ومثل     

إلـى الهنـد    طريق رأس الرجاء الـصالح كتشف إ

لصالح ملوك البرتغال، وأقام مستعمرة أنغوال على       

ة اإلفريقيـة ومـستعمر   الشاطئ الغربـي للقـارة  

» كاليـف « على شاطئها الشرقي ومثل      موزمبيق

حكومتهـا البريطانيـة فـي     غازي الهند ومؤسس

ــا« ــي » كلكوت ــم ف ــي«ث ــى أن »دله ، والمعن

 يحمـل   عامـاَ مشروعاَ اإلمبراطورية كانت دائماَ

 ويحمل راية وطنية، ويمثل مـصلحة       ، ملكياَ رمزاَ

التكليف يحرك األساطيل ويوجـه   عليا، وهو بهذا

زو البلدان، ويحكم األقوام، ويستولي     الجيوش، ويغ 

  .الثروات على

ومنها أن اإلمبراطورية على طـول الزحـف    . ٤

عـشر وحتـى    اإلمبراطوري من القرن الخـامس 

: مجلبـة للمنـافع العامـة     القرن العشرين كانت    

ووسيلة لتكديس تراكم  ،االقتصادية واالستراتيجية

 لكـن   ، فاق الحدود في بعض األحيان     ،في الثروة 

   :طول الوقت سق الحقائق بقي جلياَن
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  عامـاَ   وحـافزاَ  أي ظلت اإلمبراطورية مشروعاَ   

إمارة أو مملكة أو دولة  لشعب أو أمة تعبر عنهما

   .تحصلت على أدوات المنعة والقوة

تاليــة الثــروة  وظلــت حظــوظ األفــراد فــي

حتى وإن مشت بعض الطالئع على       (لإلمبراطورية

أي ، ) تستكـشف و مسؤوليتها تمهد وتجس األرض

إن المكاسب الرأسمالية الطائلة كانت مثل العربـة        

  .قبلها تجيء وراء القاطرة وليس

ال ترضـى  وظلت اإلمبراطورية موقع القيادة،  . ٥

، ثم إنه بعد بغير تدبر للقوة أن تتورط وراء الطمع

أن تؤدي القوة دورها اإلمبراطوري المحـسوب،       

ريده حيث  عما تالشخصية أن تبحث للفرصةيكون 

   !تجده

اإلمبراطورية األسـبانية   وعلى سبيل المثال تظل     

 في بعض جوانبها قصة تُعـاد  أميركا الالتينية في

إمبراطورية  صياغتها وتستعاد روايتها في تجارب

شـتهرت بـدايات ذلـك العـصر        إمتعددة، فقـد    

الـذهبي   القـرن «اإلمبراطوري األسباني بأنهـا  

فقـد خـصص    وعلى طول ذلك القرن     ،  »ألسبانيا

المحـيط   الملوك األسبان أقـوى أسـاطيلهم فـي   

، وقد عرف هذا األسـطول      األطلسي لجلب الذهب  

هي األحدث  ، وكانت سفنه»أسطول الكنوز«سم إب

واألسرع، والحاملة ألقوى المدافع، وقادته أنجـح       

   .أمراء البحر األسبان

فـي المكـسيك    » مونتزوما«وكانت كنوز ممالك    

الـذهب   هي نهر» نديزألا«وسط جبال » واالنكا«

الذي سال وفاض، حتى ُأعيد صب قناطير منه مرة         

تستقبل عليه  على شكل سرير من الذهب الخالص،

عـشاقها فـي قـصر       »إيزابيلال الثانيـة  «الملكة  

   .)الجميلة ضاحية مدريد(األرانخويز 

أي إنه بصرف النظـر عـن سـفاهات الملـوك           

سـبان  الذهب األ واألباطرة فإن قواد حمالت جلب

الذي نهب كل ما عثر عليـه مـن         » كورتيز«مثل  

الـذي نهـب     (ومثل بالبوا  مونتزوماذهب مملكة   

سم الملـوك   إعملوا ب ) ذهب قبائل أميركا الوسطى   

بـرزخ  عندما عبـر  » بالبوا«إن  ، حتىولحسابهم

 من الغرب إلى الشرق ورأى المحيط الهـادئ         بنما

ه أن حتفال يعلن فيإبسرعة بتنظيم مراسم  أمامه قام

 بحراَ هذا المحيط الالمتناهي أصبح من هذه اللحظة

   .لصاحب الجاللة األسبانية« مباشرة  مملوكاَخاصاَ

ولعل محاضر مجلس العموم البريطـاني بالـذات        

  تقدم نموذجا١٨٦٨َفبراير سنة  ١١ محضر يوم

 لعالقـة العـام والخـاص فـي المـشروع           دقيقاَ

   .اإلمبراطوري

 لبحـث   يومها مخصصاَ جتماع مجلس العموم    إكان  

المشهورة  الخبطات اإلمبراطوريةنفقات واحدة من 

صفقة شـراء حـصة     في التاريخ البريطاني، هي     

خـديوي   ، وكـان مصر في شركة قناة الـسويس 

قد عرضها للبيـع مقابـل      » إسماعيل باشا «مصر  

، وبادر رئيس الذهبية أربعة ماليين من الجنيهات

» دزرائيلـي بنيـامين   «الوزراء البريطاني وقتها    

 الذي وصل لرئاسة الوزارة الوحيد اليهوديوهو (

 إلى قبول العـرض، وألن      ،)البريطانية حتى اليوم  

العموم البريطاني كـان فـي إجـازة وألن     مجلس

هذا  الخزانة البريطانية لم تكن تستطيع تدبير وتقديم

) حتى ال يعرف به منـافس أو عـدو         (المبلغ سراَ 

بـسرعة   د أن يحـصل وألن تدبير المبلغ كان ال ب

) خديوي مصر يتعجل وصول الذهب إلى يديه ألن(
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بإقنـاع عائلـة    قـام » بنيـامين دزرائيلـي  «فإن 

بإقراض المبلغ للحكومـة البريطانيـة      » روتشيلد«

كي تحمله البـاخرة    ساعة٢٤وتجهيزه في ظرف 

قبل أن تبـدأ رحلتهـا العاديـة إلـى          » بليموث«

 مـصر خـديوي  تسليمه إلى  اإلسكندرية، ويجري

  .مقابل تسلم أسهمه فـي شـركة قنـاة الـسويس    

المجلـد  (مناقشات مجلس العمـوم   وطبقا لمحضر

 إلـى صـفحة     ٦٥٢الثالث الصفحات من صفحة     

فإن وزير الخزانة ) ١٨٧٦فبراير  ٢١ بتاريخ ٦٦١

عتماد الصفقة وتخصيص المبلغ    إطلب من المجلس    

لها، وفوقه مقدار العمولة المستحقة عليهـا   الالزم

   .وشركاهم» للسادة روتشيلد«%) ١٥بة بنس(

هو » ستافورد نورثكوت «كان وزير الخزانة السير     

حتـدمت  إعندما  الذي عرض مشروع القرار، لكنه

بنفسه  »دزرائيلي«المناقشات وقف رئيس الوزراء     

عتراضات عدد من أعـضاء  إو يرد على تساؤالت

، »روتشيلد«نتقدوا الصفقة بما فيها دور      إالمجلس  

، وتركـز  سبب االستعانة ببيت مالي ن عنمتسائلي

   :الكثير من سخطهم على حجم عمولته

المعارضين في مجلس العموم ذلك  ولعلعت أصوات

  .اليوم

 قنـاة الـسويس مـشروع   كان بعضهم يرى أن 

 أن تشارك فيـه، لكـن       فرنسي ال يصح لبريطانيا   

الرأي كان   قال إن ذلك»دزرائيلي«رئيس الوزراء 

ال يغتفـر   »ر نظـر إمبراطوريـاً    ِقَص«من البداية   

قناة السويس أقـرب   للمسؤولين عنه في وقته، ألن

وعلى بريطانيا أن تعـوض اآلن      طريق إلى الهند،    

تُقارب النصف في شـركة    بشراء حصة،ما فاتها

  )وهي حصة مصر(قناة السويس 

قناة الـسويس   وكان بعضهم يتخوف من أن شركة

أن شترطت لكى تعطي حصة لخـديوي مـصر،         إ

التـصويت   تكون أسهمه صامتة ليس لها حق في

، أي إن ممثلي الخـديوي      في مجلس إدارة الشركة   

 الكـالم، وردّ  أعضاء لهم حق الحضور دون حق

األعضاء المحترمين «اإلنكليزي بأن  » دزرائيلـي «

الحصة المـصرية صـامتة    الذين أشاروا إلى أن

ينسون أنها عندما تصبح في يد الحكومة اإلنكليزية        

تكتسب بالـضرورة مقـدرة النطـق،     ا سوففإنه

  .وبالتالي حق التصويت

االسـتعانة ببنـك   حكمة  وكان بعضهم يتساءل عن

مجلس  بأن دزرائيلي  ، وردخاص لتمويل الصفقة

 ولو دعا لجلسة طارئة لَلَفَتَ      ،العموم كان في إجازة   

بما فيه الحكومة الفرنسية، وهـي   ذلك أنظار العالم

عراقيل ما يكفـى إلفـساد      كفيلة بأن تصطنع من ال    

لتحول دون دخول الحكومـة اإلنكليزيـة    الصفقة،

   .بحصة تقارب النصف في شركة القناة

 )البيت المالي( ه في دور أبدى بعضهم شكّوأخيراً

ز الذهب في أربع وعشرين وجّهبالمهمة  الذي كُلف

 ، ورد%١٥، ثم تقاضى عمولـة مقـدارها   ساعة

هل يتصور األعضاء  : في البدايةمتسائالَ دزرائيلي

أو غيـره مـن    روتـشيلد  المسترأن  المحترمون

بمبلغ كبير من   سائالَيحتفظ تحت يده نقداَاألغنياء 

 يوازي المطلوب لشراء حصة النصف فـي        الذهب

بالطبع  :ثم رد على سؤاله قائالَ شركة قناة السويس؟

وال غيـره،   روتـشيلد  الال يوجد مثل هذا الرجل 

توفير ما طلبته  في سبيل لدروتشي والذي جرى أن

ضطر إلى بيع كميات كبيـرة مـن        إالحكومة منه،   

بسرية وهدوء حتـى ال   وفعل ذلك، أوراقه المالية

ط به  ، وبرغم ما تحوّ   تنخفض أسعار هذه األوراق   
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لخسائر،  روتشيلد المبلغ تعرض فإنه بسبب ضخامة

ودفعته  م الذهبومع ذلك أنجز الرجل مهمته، وقّد

وبالتالى فإنه خدم   طانية في موعده،    الحكومة البري 

  .المقابل أن نعاقبه اإلمبراطورية وال نملك في

لم يسمعه  تحذير في الوقت المناسب: ثانياً

   !أحد

االختالف األهـم بـين     يتأكد مع وقائع كل يوم أن       

واإلمبراطوريات األوروبية  اإلمبراطورية األميركية

، ففـي   تلك العالقة مع رأس المال    التي سبقتها هو    

كــان رأس المــال يتبــع األوروبيــة  التجربــة

 ويمشي وراءهـا يلـتقط فـضالت        اإلمبراطورية

 وأمـا فـي التجربـة    ، من حمايتهامتأكداَ غزواتها

 رأس المالنعكس الترتيب وأصبح إاألميركية فقد 

، األميركي هو األسبق على الطريق اإلمبراطوري     

حمايـة   وقد ساوره الوهم في البداية بقدرته علـى 

 ،لم يلبث أن عرف حدوده    نفسه وغيره أيضا لكنه     

اإلمبراطوريـة   فراح يـستدعي وراءه جيـوش  

   .وأساطيلها

التـي وقـع    )ينيل( وربما يتذكر البعض أن شركة

أوائل شهر مايو الماضي علـى   هجوم إرهابي في

المجمع السكني المتميز لموظفيهـا فـي عاصـمة         

ين  تتولى تأمكشركة أعمال حراسة  بدأت،السعودية

حقول البترول واآلبـار وخطـوط أنابيـب نقـل          

بطول عشرة آالف كيلومتر مكشوفة  البترول، وهي

مركـز   )أبقيـق ( في العراء، وبعضها مثل منطقة

ثالثـة أربـاع ثـروة      تجمع يتدفق منه أكثر مـن       

ميناء ينبع ممتدة  ، كما أن الخطوط منها إلىالمملكة

. عبر الصحراء من الخليج إلـى البحـر األحمـر         

 تعمل بمقتضى عقد مع شـركة  ينيل شركةانت وك

 ينيـل  شركةستخدمت إعقدها  ، ولتحقيق)أرامكو(

 ، ضمنهم ثمانية عشرعشرين ألف موظفأكثر من 

إنه نظام أمن خاص لمصالح ألف حارس مسلح أي 

   .خاصة

 هيئـة عـسكرية   ،ينيل  شركةوفي ما بعد أنشأت 

 تدريب قـوات الحـرس الـوطنى      مستكملة تتولى   

وكان ذلك قبل أن تهب العواصف على  السعودي،

 الخليج، وتنزل القوات األميركية بكامل سـالحها 

 لشركة أرامكـو   وتدعيما   وعتادها وخططها تعزيزاَ  

 .!الحارس والمحروس معاَ ينيل وشركة

 متسقة إلى العالقة بين المال واإلمبراطورية وكانت

عتبـار أن  إب حد ما مع روح التجربة األميركيـة، 

دي الخاص هو الذي توسع فـي القـارة   الجهد الفر 

مـشى بالتركيبـة    نتشر، وهو الـذي إاألميركية و

األميركية الفريدة من جماعات مهـاجرين، إلـى        

مجتمعات مدن وواليات،  تجمعات مستوطنين، إلى

ثم إلى دولة أميركية سعت إلى ضم الجميع تحـت          

 بغية تعزيز الحرب األهليةبوسيلة  علم واحد، حتى

لم الواحد، لكى يرفرف على سـوق       سلطة هذا الع  

الـشمال الـصناعي إلـى الجنـوب     تضم  ،أكبر

   .الزراعي

الحـرب   نطلق رأس المال األميركي بعـد إوعندما 

 إلى مغامراته الخارجية، فإنه بدأ باألقرب،       األهلية

أخذ يـستولي علـى    ، وهناكأي أميركا الوسـطى 

 كما فعلت    األكثر خصباَ  متيازات األرض الزراعية  إ

 وكوسـتاريكا  بنمـا  فـي  المتحدة الفواكه شركة

   .وغيرها وغواتيماال

األقل بعدا  ثم كانت الخطوة التالية بعد األقرب هي

، وهكذا بدأت على سبيل المثال      أميركا الالتينية أي  
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الكبيرة في البحث والتنقيـب   روكفلر جون مغامرة

حتى جاء الدور غيرها،  ثم في فنزويال بترولعن 

   .د في آسيا وفي الشرق األوسطبعد ذلك على البعي

من مغامرته  روكفلر دخلكان متوسط  فنزويال وفي

، وهو في ذلك الوقـت  َماليين دوالر سنويا عشرة

القومي  ستة في المئة من الدخلمبلغ يوازي نسبة 

حمايـة الدولـة    روكفلـر  ، وعندما طلباألميركي

 كـان . بحق مكفول لـه كان يعتقد   فإنهاألميركية

 فنزويال ستعمل في تأمين مصالحه فيإقد  روكفلر

منهـا نقـل قبائـل كاملـة مـن          ،  وسائل مرعبة 

مجتمعات بأسـرها مـن وجـه     مواطنها، وإبادة

، وعندما تعرضـت مـصالحه للخطـر،        األرض

 ،سالح الدولة األميركية إلىأصبحت حاجته ملحة 

نقلة محورية على طريق يلحق بشركته وكانت تلك 

  .اإلمبراطورية

قصة فريدة من نوعها، بل  روكفلر رةمغامولم تكن 

تكرر عشرات المرات، ولم تقتـصر       كانت نموذجاَ 

، وإنمـا   الزراعة والبترول المغامرات المالية على    

ستغالل المـوارد  إكل مجاالت النشاط ليشمل  توسع

إلـى    ومصادر الثروة الظاهرة والكامنـة الطبيعية

 ،درجة االستيالء على البلدان واألسواق بكاملهـا      

   .كل أثار القلقبش

وغيره أن عملياتهم المباشـرة   روكفلر وربما أدرك

جتهادهم أنها إوكان  ،قرصنة عدوانيةتبدو لكثيرين 

أفـضل   ولغيره أن    لروكفلر، وبدا   قناعتحتاج إلى   

شركات تحويل مصالحهم من   هي،وسائل التخفي

بيـوت ماليـة     مباشر ومكـشوف إلـى       ستغاللإ

، وتتـستر  اعد بعيدةأعمالها من قو لالستثمار تدير

، حتراماَإوراء واجهات واسعة تحمل الفتات أكثر       

 ،مجموعـة بنـوك   روكفلـر  أسرةأنشأت  وكذلك

بغطاء بنك واحد  لتحفتإندمجت معاً في ما بعد، وإ

، تشيز مانهـاتن بنـك   مجموعةشهير أنشأته هو 

علـى نفـس    روكفلـر  آخرون غير أسرة ومشى

  .الطريق

اجهـة للنـشاط   االسـتثمار و  وكذلك أصبح بنـك 

الرأسمالي األميركي أكثر ذكاء وحصافة في تغطية       

 من ناحية تدبير حمايتها، وفي ناحية المصالح من

  وتحضيرها لمهـام شـبه  بتليين السياسة ،أخرى

مجموعات بنـوك االسـتثمار     إمبراطورية، ثم إن    

ضت علـى  التي حّر ،جماعات الضغط أصبحت أهم

العالميـة  التدخل األميركي العسكري في الحـرب       

المتحدة وراءهـا عبـر    ، وَجرَّت الوالياتاألولى

المحيطات، ودفعتها إلرسال الجيوش عبر القارات      

 فـي شـراكة   وتفرض لها حقاَ تحمي مصالحها،

حيوية مع المـصالح اإلمبراطوريـة األوروبيـة        

 .وإرثها في الوقت المناسب المتسيدة وقتها

طوة أي إن اإلمبراطورية األميركية راحت تتقدم خ      

خطوة رغم أن الدولة األميركية بقيت حتى تلك  بعد

 اللحظة بين إقدام وإحجام حـائرة بـين جمـوح   

   .الرغبة وبين محاذير الخطيئة

 نتهت الحرب العالمية األولى، قدر الرئيسإوعندما 

ليـست  أن أميركا  وودرو ويلسون األميركي وقتها

 األوروبيـة  اإلمبراطوريـات  لمنافسة بعد مستعدة

ستقر رأيـه علـى إعـادة       إ، و ) عن إرثها  فضال(

 ،من ميادين القتال في أوروبـا  الجيوش األميركية

 دون مشاركة في النظام الدولى الذي أقامته الحرب

وكانـت تلـك    . عصبة األمم العالمية األولى وهو    

، األميركـي  العودة خيبة أمل كبيرة لرأس المـال 

تأخرت في إعـداد   األميركيةدولته  الذي راعه أن

   .لمهام اإلمبراطورية سهانف
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وبطبيعة رأس المال وبالذات في منـاخ التجربـة         

ضيق خيال الدولة فإنه رغم تبرمه من  األميركية،

قـرر أن    أو ربما بـسبب هـذا التبـرم          األميركية

تعويض قـصور  ، ويحاول على مسئوليته يتصرف

 لوهنا وقـع تحـوّ  .  بجهده الَسبَّاقالدولة الغائبة

التهيئة واإلعداد فـي عمليـة      أساسي في التمهيد و   

 ،األساسي ل مؤدى هذا التحّو،صنع القرار السياسي

ــّر ــال ق ــضرورة أن رأس الم ــسك ال ر أن يم

هـي   اإلمبراطورية في يده، ويصنع لنفسه أدوات

على األقـل فـي ذلـك       (حتكار للدولة   إبطبيعتها  

 .)المنعطف من التاريخ

 فقد كانت تلك ،الدخول في تفاصيل متشعبة وبدون

األميركيـة    اللحظة التي قررت فيها الرأسماليةهي

 شبه السياسية، وهيئاتهـا  أن توفر لنفسها قواعدها

شبه االستراتيجية، وكـان   شبه الحكومية، ورؤاها

 . بالغ األهمية شديد الحساسيةتطوراَ ذلك

 فالعادة في التجارب اإلمبراطوريـة الـسابقة أن  

ارج ال مجال لها خ   ) حربية وغير حربية  (السياسة  

كمـا كانـت    ، ألن ذلك تكليفها األهم،إطار الدولة

 أن قرار الدولة واقع تحت المسؤولية       ،العادة أيضاَ 

كانت العادة أن التخطيط   وكذلك،الدستورية للحكم

إال إذا  ،    ختصاص األمن القـومي     إاالستراتيجي  

داخل نطاق الجامعات وفي مجـال   دار البحث فيه

  .فلسفة ودراسة علوم الصراع

 توصـلت  ،اإلمبراطورية الضرورةفي إطار هذه و

مؤسـسة  ختراع جديد هو    إالتجربة األميركية إلى    

، وكانت البداية السياسية واالستراتيجية الدراسات

 نيويـورك  مجلس العالقات الخارجيـة فـي   هي

 Relations    Council of Foreign  ، الذي

 عائلـة رعتـه   ، والذي١٩١٩أنشئ رسميا سنة 

 وهـو  ،تزال ضمن رعاته حتـى اآلن وال  روكفلر

متابعـة األوضـاع   ،  عمله بأنه مجلس حدد إطار

 هتمام الرأي العام األميركي بهـا، إالدولية وإثارة 

وتأسيس موقع نفوذ يدعو إلى دور أميركي فاعـل         

  .في القرار الدولي

مجلـس العالقـات الخارجيـة     المالحـظ أن  ومن

عناصـر مـن    عتمد علـى إوقت نشأته  األميركية

المخابرات العسكرية ومـن     ومن   وزارة الخارجية 

العالميـة، ثـم إن     المهتمين بالسوقرجال األعمال

الجمعيـات  قيامه وعمله كان أشبه بما تقـوم بـه          

 لم يكونوا بعد واثقـين منشئيه  ، والسبب أنالسرية

من تقبل الحكومة األميركية لدوره ونشاطه، أو من        

لصالته ) جهاوخار(الرأي العام داخل أميركا  نظرة

كـان   وفي الحقيقة فإن هذا المجلـس رتباطاته، إو

، وقـد    في العالقات الدولية   ظاهرة مستحدثة تماماَ  

ومثابرة، وفي البداية  ستطاع إثبات وجوده بتصميمإ

مـا   مجرد التفكيرمجرد التفكير، لكن  كانت وسيلته

، إلى حد أن هذا إمكانية التأثير لبث أن أعطى نفسه

 لنـشاط أبـرز العناصـر    معـاَ مج المجلس أصبح

الضاغطة على حتمية دخول أميركا ومشاركتها في       

العالمية الثانية لكي تضمن لنفـسها كلمـة    الحرب

لها  وتؤكد حقاَ، مسموعة عند توزيع مناطق النفوذ

في رسم الخطوط المستجدة على خريطـة عـالم         

  .سوف يعاد تشكيله بعد أن تسكت المدافع

الحـرب  المتحـدة فـي     وعندما شاركت الواليات    

 فإنها بهذه ،المنتصر  قائدة للمعسكرالعالمية الثانية

المكانة تولت إدارة المواجهة الكبرى التي وصفت       

وفي زمن هذه الحـرب البـاردة    ،بالحرب الباردة

توصل رأس المال األميركي في مناخ طموحاتـه        

  :األميركية إلى عدة نتائج وقبل الدولة
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 نتهت بتـوازن إمية الثانية  أن الحرب العال:أوالها

التي تعتبر ( بين الواليات المتحدة جديد في القـوى  

) اإلمبراطوريات القديمة أنها صاحبة الحق في إرث

الذي يؤسس قوتـه علـى   (وبين االتحاد السوفياتي   

الشيوعية، وهي فكرة لهـا قـوة جـذب،     النظرية

  بالنسبة للشعوب الفقيرة التي توجد علىخصوصاَ

م الثـروات الطبيعيـة فـي العـالم         أراضيها معظ 

وبالتالي ،وأهمها البترول وبترول الشرق األوسـط     (

فإن الصراع العالمي الجديد في ركن أساسي منـه         

  .جتماعية وسياسيةإصراع أفكار 

الصراع أخطر   أنه والحال كذلك فإن هذا       :وثانيتها

، فهذه األميركية وحدها من أن ُيترك ألجهزة الدولة

غت كفاءتها مؤسسات بيروقراطية،    األجهزة مهما بل  

صـنع   ال تُحِسن، لكنها تنفيذ السياسات تُحِسنقد 

األجنحـة  ثم إن  ،رسم سياسات  القادرة علىاألفكار

 ستعمالإتملك أهلية  لهذه البيروقراطية العسكرية

الـذي  (لكن المأزق أن الـسالح الجديـد        ،  السالح

ن إ حـين   لالستعمال، فيلم يعد قابالَ) أصبح نووياَ

) البـاردة  (هي عدة الحرب الجديـدة     قوة األفكار 

 .روادع وهذه تمارس دورهـا بـدون عوائـق أو   

إذا كان السالح النـووي فـي يـد     والمحصلة أنه

غيـر قابـل لالسـتعمال،     البيروقراطية العسكرية

وكانت البيروقراطية السياسية بطبائعهـا ال تقـدر        

وف األفكار، إذن فإن الدولة األميركية س على صنع

 يتبدى عجزها وتضيع منها الفرصة، ألن جهـاز 

، وعليه فـإن    ، ومحدود فكرياَ  د عسكرياَ الدولة مقيّ 

في يدها زمام  المصالح األميركية ال بد لها أن تأخذ

المبادرة وتكون هي ظل اإلمبراطورية حتى مـن        

 .!اإلمبراطورية قبل أن يتكون ويظهر جسم

 وكان رأس المال األميركـي، بـذكاء المـصالح        

قد أدرك أن المفكرين عنصر قلق فـي   والتجارب،

 فـي الواليـات     مجتمعاتهم، وكان ذلك ملحوظـاَ    

نفسها فترة ما بـين الحـربين العـالميتين     المتحدة

الفكـر   ، فمعظم المهتمين بـشئون )األولى والثانية(

والمستقبل جنحوا تلك الفترة دون أن يتعمدوا إلـى         

ب العالميـة  بعد الحر ه، وكانت داللة ذلك أناليسار

الثانية وفي وجود االتحاد السوفياتي وتأثيره فـإن        

ال بد من التحـسب   جنوح الفكر في أميركا حتمالإ

ثـم إعـادة   ، مرحلة حتوائه فيإأي ال بد من  ،له

، وكانت المعضلة في هذه     توجيهه في مرحلة تالية   

إطار مقبول ومحترم البحث عن  اللحظة الفارقة هي

، ثم يعيـد توجيـه      جنوحيحتوي الفكر المستعد لل   

على حد  بحيث يضيف وال يخصم،  وحيويته طاقته

المؤرخ األميركي األشهر الذي  شلزينغر آرثر تعبير

جـون   أصبح في ما بعد أهم مستشاري الـرئيس 

 .١٩٦١في البيت األبيض سنة  كنيدي

على مثال ) المؤسسة( هو إطار وكان اإلطار األمثل

بحيـث   ،ركمجلس العالقات الخارجية في نيويـو 

 الستقبال وتوظيف مئـات     يكون هذا اإلطار جاهزاَ   

التفكير، يحصلون فيه  وآالف من المؤهلين لصناعة

على أعلى المكافآت لكـى ينطلقـوا، ثـم تكـون           

قابلة للتأثير علـى الخـارج    فكارهم من الداخلأل

 وذلك وضع   وليس من الخارج نازلة على الداخل،     

ة ما زالت وكانت التجرب ، ترومـان  وصفه الرئيس

 الـشعر المنكـوش   ذوي تتشكل بأن هؤالء الناس

يكونوا في الداخل وتتجه أحجـارهم      يستحسن أن   

يكونوا في الخارج وتتجه   من أنإلى الخارج بدالَ

   .أحجارهم إلى الداخل
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لم يكن قـد رأى   ترومان ومن ذلك التعليق يبدو أن

 بعد غير ظاهر التجربة، ولكن نجاحها عندما ظهر

 المؤسـسة  أنيراته، وبـين الـدواعي   تجاوز تقد

وساوته بمـدير الـشركة    أحسنت مكافأة المفكر،

وكذلك تم عقـد    ،   بدوره في الزمن الجديد    عترافاَإ

، وخفـت  الرأسمالي والمفكـر  صلح تاريخي بين

بين الطـرفين   ) الطبيعي(بشكل ملحوظ حدة التوتر     

   !عبر التاريخ

ـ  ونتيجة لهذا المنطق الذكي ي رأس المال األميرك

نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية عـشرات        

تحمل أسـماء أصـحاب أكبـر     ومئات المؤسسات

وغيـرهم   كارنيجي راند فورد روكفلر ، المصالح

 واحدة منهـا  أصبحت كلوغيرهم، وتمكنت حتى 

 ،تتمتع بنوع من االسـتقالل الـذاتي   شبه حكومة

التفكيـر  نشاطات غير محدودة في مجال  وتمارس

 ، ورسم السياسات، ومتابعة األزمات،ياالستراتيج

قتـراح الحلـول، والتفـاوض      إوكتابة األوراق، و  

 المؤسـسة  "وقد وجد الجميع في صيغة، أحياناَ

   : شديد الكفاءة لهدفين واضحينتحقيقاَ"

الفضاءات التي تريد ودراسة  كتشاف ورصدإ .١

 أن تعمل فيها وتتوسـع وتزيـد        المصالح الكبرى 

  .أرباحها

عالقة صلة قُرب مـن دوائـر    على ثم القيام .٢

ومخارجها، بما   ومتابعة مداخلهاالقرار السياسي

بتبادل المـساعدة   يحقق درجة من التوافق تسمح      

  .وتعظيم الفائدة

وبالفعل فإنه في أجواء هذه المراكز ظهر وتألق        

نجوم الحرب  ومارس الفعل الدولي عدد من أكبر

مستشاري معظم   وبينهم على سبيل المثال      الباردة،

أميركا في الزمن الجديـد    لرؤساءاألمن القـومي 

 مستشار األمن القومى مع باندي ماك جورج مثل

هنري  ومؤسسة روكفلرمن  جون كنيدي الرئيس

 نيكـسون  للرئيسمستشار األمن القومي  كيسنجر

 نيويـورك   فـي مجلس العالقات الخارجيـة من 

 مستشار األمن القومي للرئيس زبغنيو بريجنسكيو

 الـسيدة  وحتـى  ،مؤسسة بروكينغزمن  رتركا

 مستشارة األمن القومي للـرئيس  رايس كونداليزا

المـشروع  جماعـة   مـن  (االبـن  جورج بوش

  ).األميركي

التأثير السياسي المتنـامي لـرأس المـال        كان  

وتحالفاته وأدواته الطارئة، قد لفت نظر  األميركي

  الرؤساء األميركيين بعد الحـرب واحد من أشهر

الـذي قـاد    دوايت أيزنهاور مية الثانية وهوالعال

والجيوش الحليفة كلهـا إلـى     الجيوش األميركية

 .ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشيةالنصر على 

 للواليات المتحدة بـدأ  وعندما أصبح الرجل رئيساَ 

المتداخلة مـع دور   الظاهرة الجديدةيرى ويتابع 

  دفعـاَ  ، والضاغطة عليها تدفعها   الدولة األميركية 

بالقلق  أيزنهاور اإلمبراطوري وأحس على الطريق

محـسوبة   يستبد به خشية عواقب خطيرة وغيـر 

   .على الطريق اإلمبراطوري

اإلحساس بـالقلق   إلى أيزنهاور وكان أكثر دواعي

رأس  دور ،من االنزالق بأسرع ممـا هـو الزم  

ونفوذه المتزايد علـى الـسياسة    األميركي المال

مؤسسات الفكر   في ذلك بدورناَ، مستعياألميركية

  .وطاقاتها المشعة المتوهجة

نتهاء مدة رئاسته إعليه مع  واجباَ أيزنهاور  ووجد

 ويجعـل مـن     ينبه ويحـذر  الثانية واألخيرة، أن    
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الوصـية   من لألمة األميركية نوعاَ خطاب وداعه

دراسـة  وبعد كل ما جري       تستحق اآلن  السياسية

  .!موضوعية ورشيدةو  بعمق

 ينـاير  ١٧الساعة السادسة من مـساء يـوم    في

 ه الرئيس األميركي بتوقيت واشنطن، وّج١٩٦١

، خطـاب الـوداع   إلى الشعب األميركي ما أسماه

 : بقولهبادئاَ

بعد ثالثة أيام من اآلن، وبعد نصف قرن قـضيته          

األميركية، سـوف أقـوم    في الخدمة العامة لألمة

قـع  بتسليم مسؤوليات منصبي إلى خلفي الـذي و       

وهذا المساء فـإنني  ، جون كنيدي  ختياركمإعليه 

االنصراف، وفـي    في ومستأذناَجئت إليكم مودعاَ

 التي أريد   ،فإن لدي بعض الهواجس   نفس الوقت   

تشاركوني فيها، وتحملـوا   أن أفضي بها لكم حتى

   .أمانتها إذا رأيتم صوابها

إلى الموضوع  أيزنهاور دخل وبعد هذا االستهالل

 ليه مشاعره، قبـل مغـادرة البيـت   الذي ملك ع

  :ستطردإاألبيض، ف

أريد أن أقول لكم إننا فـي األوضـاع الراهنـة،           

هذا الصراع العالمي الذي نخوضـه    فيخصوصاَ

ضد عقائد دولية معادية للقيم األميركيـة سـوف         

لكنى أريد أن أحذر أزمات صغيرة وكبيرة،  نواجه

من غوايـة التوصـل إلـى حلـول متـسرعة           

ألنـه   ،، فتلك غوايـة مكلفـة  للقوة ةستعراضيإو

  مـشكلة مـن  ةببساطة ال يوجد حل سحري ألي

  .المشاكل

  :كالمه أيزنهاور ثم واصل

قرار نتخذه ال بد من أن يقاس بالمعـايير   إن كل

وبين  ،لحفظ التوازن بين الوطني والدوليالالزمة 

العام والخاص، وبين الحاجة والواجب، وأن يكون       

الـسياسة    يحفـظ وف برهاناَقرارنا في كل الظر

  .األميركية من نزعات الجموح أو اإلحباط

  :يقول أيزنهاور ثم مضى

عليـه   إن دورنا في حفظ السالم العالمى طـرأت 

 زيادة غيـر    ،  بحكم مسؤوليات الواليات المتحدة   

ضـطرتنا  إ ، فقـد مسبوقة في صناعة الـسالح 

ع في صناعات السالح فاق كل      توّسالظروف إلى   

ثالثـة  قوامـه   تى إننا اآلن نملك جيشا، حالحدود

    ننـا  إكما  ،  ماليين ونصف المليون رجاالً ونساء

قتـصادنا مـا   إفـي   نوجه إلى الجانب العسكري

، يوازي دخل كل الشركات األميركيـة مجتمعـة       

ألنهـا أدت إلـى    وهذه ظاهرة خطرة على حياتنا

قتصادي سياسـي   إنشأة مجمع صناعي عسكري     

ويؤثر على بيئته  ،وطننايصل نفوذه إلى بعيد في 

  .تجاههإاالجتماعية كما يؤثر على 

الشديد، وكذلك جئـت   وذلك يجعلني أشعر بالقلق

 أعرض األمر أمامكم، وعلي أن أقول صراحة إن

مجموعة صناعية عـسكرية، ماليـة،      هناك اآلن   

  غير مسبوق فـي  تمارس نفوذاَسياسية، وفكرية

روف التـي   التجربة األميركية، ومع أننا نتفهم الظ     

ر من بد أن نحذّ أدت لنشأة هذه المجموعة، فإننا ال

وصولها إلى موقع التأثير المعنـوي والـسياسي        

 اَاألميركي، ألن ذلك خطـر  والعملي على القرار

  على المجتمع األميركي قبل أن يكون خطراَ       اَشديد

  .على غيره

إن مواقع القرار األميركي في الدولة األميركية ال        

المطلوب، وغيـر   تها ضد النفوذ غيربد من حماي

المتوازن لهذا المجمع العسكري الـصناعي، وإال       

ألننا بذلك نـضع سـلطة    كانت العواقب كارثية،
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ضـة،  القرار في أيٍد غير مسؤولة ألنها غير مفوّ       

 .أن تؤتمن عليه وبالتالي ال يصح

وأود أن ألفت النظر إلى أنـه إذا وقـع القـرار            

 المجمـع الـصناعي   هـذا  األميركي رهينة لمثل

العسكري وأطرافه، فإن الخطر سـوف يـصيب        

الديمقراطية، كما أنه قد يصل  حرياتنا وممارساتنا

إلى حيث يملك حجب الحقائق عـن المـواطنين         

والخلط ما بين أمن الشعب األميركي  األميركيين،

وحرياته وبين أهـداف أطـراف هـذا المجمـع          

  .ومصالحهم

نولوجية التي تتدفق   ومن سوء الحظ أن الثورة التك     

أطـراف هـذا    نتائجها على عالمنا اليوم تـساعد 

المجمع الخطر وتزيد من قدراتهم وتمكـنهم مـن         

ومخصصات إنفاقها،  السيطرة على برامج اإلدارة

 فـادح   خصوصا أن قوة أموالهم توفر لهم تـأثيراَ       

، علـى أن  الفكر والعلـم  مؤسساتالتكاليف على 

ية بـالخطر، ألن    أملي معلق بوعي األمة األميرك    

الذي يحصر أطراف هذا المجمـع   ذلك الوعي هو

ويمنع سيطرتهم على الضمير العام وعلى السياسة       

  .!معا العامة

هذا المـستوى   على قادراَ دوايت أيزنهاور وكان

كان آخر الجنـراالت   ، ألنهمن اإلدراك السياسي

الكبار الذين قادوا حروب بشر في مواجهة بشر،        

 .الشاملة ألمم وشعوب بئةعلى مستوى التع

وفي ما بعد وعندما دخلت اإللكترونيـات مجـال         

فإن الحرب ستعماله، إثورتها في  السالح وأحدثت

أصبحت ومضات وإشارات على الشاشات تضيء      

تظهـر للعيـان مأسـاة الحيـاة      وتبرق دون أن

، وبذلك فإن الطـابع البـشري للحـرب         والموت

مارس قيادات الجيوش راحت ت  وغاب ألن،شحب

  .القتل من ُبعد مئات األميال وآالفها

قائد أكبر جيش كان  أيزنهاور أن يضاف إلى ذلك 

أن يقـوم   ، وذلك فرض عليهمتحالف في التاريخ

 الذي يدير   بدور السياسي إلى جانب دور الجنرال     

األطـراف وتتعـدد فيهـا     عالقات إنسانية متعددة

   .الثقافات

ة اإلنسانية التجرب عاش أيزنهاور ومعنى ذلك أن

، في حين يعيشها    العميقة للحرب في ميدان القتال    

شاشات الصور في مقـار  على  الجنراالت الجدد

 كان وسط الناس فـي  أيزنهاور  كما أن،معزولة

نشغل بـسياسات فرضـتها ظـروف       إالخنادق، و 

 تحالف واسع تجمعت في إطاره جيوش جاءت من

  .خلفيات ثقافية متنوعة وسط عواصف النار

 اإلنـساني  قادة يعيشون الُبعـد وهنا الفارق بين 

لمسات أزرار وصور    وآخرين تكفيهم    ،للصراعات

 أيزنهاوردوايت  يزيد على ذلك أن ،على شاشات

 للتصديق، فلو أن غيره قـال مـا          قابالَ كان رجالَ 

وهو العسكري المحافظ اليميني الجمهوري ،  قاله

ركـا، أو  ألمي تهم باألفكار اليسارية، أو بالعداءإل

كان  دوايت أيزنهاور نإبالتطرف الديني، والحقيقة 

 إلى درجة الفتة، في توصيفه ألحوال البصيرة نافذ

 تههذه المؤسسات ونوعية رجالها، وكانت وصـيّ 

شبه نبـوءة ثبـت بالتجربـة       في خطاب الوداع    

   : حين بان وتأكدصدقها

المؤسسات يفتي بغير مسؤولية  ن الكل في هذهإ

انونية، لكن قُربهم مـن الـسلطة       دستورية أو ق  

بقوة ال تمسك بهـا ضـوابط، وتلـك     يوحي لهم

 النظرية ن الكل يفتي فيإو  .مدعاة إلى االندفاع
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الكل يفتـي   نإو .التطبيق دون ممارسة كافية في

بمنطق يوحي بالعلم، لكنه علم يفرض قوانينه دون        

 فقد سبق الفعل مـؤثراَ  ختبار، وإذا وقع االختبارإ

  !س وعلى التاريخعلى النا

القـوة   ن الكل يفتي بمنطق المـستجد علـى  إو

والمأخوذ بسطوتها دون إحساس بمأساة الحيـاة       

   .والموت

الحـل الـسريع للمـشكلة     ن الكل يفتي بمنطقإو

  .الطارئـة، بغيـر نظـر كـاف إلـى عواقبـه      

أمامه غير خرائط وصور  ن الكل يفتي وليستإو

قام بدون أو معلومات وإحصائيات، أو تفاصيل وأر

والمسؤولية المترتبة عليـه فـي    الحس السياسي

دعـاء والءات   إن الكل يفتـي ب    إو .الغالب مضللة 

بينما واقع الحال أن الوالء لمصالح وضعت  عامة،

  غيـر أرباب الفكر حيث هم، ومنحـتهم تـأثيراَ  

ن الكل يفتي وله دخل مـضمون مـن         إو .محدود

 مؤسسات مصالح مباشرة وعملية، وفي أحـسن 

 عن  وال فإنها الفتوى بالحساب البارد محجوباَ     األح

  !حّس الضمير

الرئيس األميركي الذي لمـح   ومن سوء الحظ أن

، لـم يكـن فـي       ١٩٦١الخطر وأشار إليه سنة     

القبـر عنـدما تحققـت أسـوأ      السلطة، وإنما في

 .٢٠٠١مخاوفه بعد أربعين سنة أي سنة 

والتلفزيون يصحو في  السياسة تنام: ثالثاً

   أميركا

 أيزنهاور نتهاء رئاسةإعلى مدى أربعين سنة، بعد 

 كلينتون بيل نتهاء رئاسةإ وحتى ١٩٦١أوائل سنة 

ختلـف العـالم    إأوائل القرن الحادي والعـشرين      

األشـياء كمـا طالـت     وطالت الخالفات حقـائق 

   .حركتها

مواجهة منافسة عسكرية تقطع األنفاس بين      ففي  

، ومنافـسة  يالمتحدة واالتحاد السوفيات الواليات

 قتصادية خطرة بين الواليات المتحدة واليابـان، إ

ومنافسة سياسية حساسة بين الواليـات المتحـدة        

األميركـي   كان المشروع اإلمبراطوري ،وأوروبا

، وقد نجح   يدرك أنه يخوض معركة حسم ومصير     

مجاالت  ختراقات عظمى فيإدون شك في تحقيق 

عـيش   فـي أسـاليب ال     وتغييـراَ العلم واإلنتاج،   

، ودرجـة  يوم  إلى حياة كلوالراحة أضاف متعاَ

على األقل حتى   (من الديمقراطية يصعب إنكارها     

سـتخدم أدوات  إ لكنه في المقابـل  ،)عهد قريب

ــسياسية   ــصادية وال ــسكرية واالقت ــوة الع الق

وبتكاليف باهظة على  والمعنوية على نحو مكثف

، ألنه على الطريق إلى مـا       اآلخرين وعلى نفسه  

، حيث ينفع وحيـث ال ينفـع   ب السالحجّريريد، 

 حين يلزم وحـين ال      الضغوط االقتصادية ب  وجّر

 عندما وجد الظـروف  الخفي العملوجرب يلزم، 

  .مواتية لالنقالب أو هيأها بحيث تصبح مواتيـة 

المشروع األميركي، وهو يفعـل ذلـك كلـه     لكن

 ،صرف من الموارد ما فاق قدرتهويقتحم ويتوغل 

هن االقتصاد العـالمي أو الجـزء       رتإوكذلك فإنه   

سـلة   األكبر منه في وعاء عملته حتى أصـبحت 

الدوالر وحدها تمثل نسبة ستين في المئـة مـن          

الكثير مـن   ، وكانكمية النقد المطروح في العالم

محتوى وعاء الدوالر ثروة آخرين تـصوروا أن        

للسالمة واألمن فـي   القوة األميركية أهم ضمان

ـ     صراعات والمـؤامرات   عالم مضطرب يموج بال

   !والمفاجآت
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عالقة رأس المال  فإن ،األربعين سنة وخالل هذه

 راحت تميل أكثر لـصالح رأس       بالقرار السياسي 

فقد حدث في . ستحياء في البدايةإوإن على  ،المال

تـشارلز   وزير خزانتـه  نفسه أن أيزنهاور إدارة

  لمجلس إدارةالذي كان في األصل رئيساَ ويلسون

وهو  ،نزلق على قشرة موزإ ل موتورزجنرا شركة

أمام إحدى لجان الكونغرس يعرض حيثيات  واقف

 هـذا  أن أليس صحيحاَ: مشروع قانون، فقد سئل

، وكـان رده  جنرال موتورز؟ القانون ينفع شركة

مـا  ال أشك في أن ل، يط على سائله بعد تردد لم

 البـد أن  ،جنرال موتـورز  هو في صالح شركة

وأحدث   .!يات المتحدة كذلكيكون في صالح الوال

 الـصدمة  درجـة مـن  االنزالق إلى االعتـراف  

ألن يضحي  أيزنهاور ضطرإبمقاييس تلك األيام، و

 علـى  لكن المقاييس تغيرت كثيراَ ،بوزير خزانته

 ألنه عند بداية القرن الحادي، مدى األربعين سنة

والعشرين كانت العالقة بـين القـرار الـسياسي         

تعرض نفـسها علـى    عادية ورأس المال مسألة

الساحة في جسارة، وفي بعـض األحيـان فـي          

  .ستعالءإ

أصبحت الساحة التـي  ،   المؤسسات نإوالشاهد 

رأس  : تالقت عليها كل عناصر القوة المـستجدة 

المال والفكر في نفس اإلطار، ألن قالع المصالح        

البنوك والتأمين والنقـل   وفيها(التقليدية والجديدة 

مدنية وصناعات السالح والبتـرول     والصناعات ال 

 كانت ،)والطيران واإللكترونيات وغيرها والفضاء

 في حاجة إلـى خـدمات الخبـراء والمفكـرين    

 ،والدارسين لالستراتيجية العالمية والسياسة الدولية    

والتقيـيم والرؤيـة    ممن يملكون كفاءة التحليـل 

تـساع أقـاليم    إالمبكرة الحتماالت المستقبل على     

  .لدانهالعالم وب

ستدعت الطرف إ المؤسسة ثم إن الحاجة في إطار

وكذلك وقع أن كل رئيس . نيالعسكري الثالث، وهو

ز سابق لهيئة أركان الحرب المشتركة، أو قائد مبرّ    

اد األسطول والطيـران والـصواريخ، أو   قّو من

 جتهـادات إستخدامات القوة إد له في باحث مجّد

 نفسه مكاناَ  ترك الخدمة العسكرية ليجد ل     ،  ورؤى

عمل   في مؤسسة تفكير أو تخطيط أو فريقجاهزاَ

  !ينصح ويشير

ب، وكان أساتذة الفكر رأس المال ينشئ ويرتّ   كان  

وكان خبراء الحرب يـضعون   ،يكشفون وينقبون

التقديرات ويحسبون االحتماالت، ثم كان أن هـذه        

أصـبحت حـضانة تفـريخ وزراء     المؤسـسات 

، ووزراء الدفاع   )كيسنجر وشولتز مثال  (الخارجية  

، ومستـشاري الرؤسـاء   )ورامسفيلد مثال براون(

بريجنسكي، وكونـداليزا رايـس     (لألمن القومي   

المراتـب الوسـطى   ووصلت العدوى إلى  ، مثالَ

 مدير قسم، ومن المفارقات أن لإلدارة األميركية

 كـان هـو     الشرق األوسط في معهد بروكينغـز     

التخطـيط   مـدير ،  ريتـشارد هـاس   الـسفير 

 اآلن، ثم إن سـلفه      الستراتيجي لوزارة الخارجية  ا

يجلس اآلن على مقعده  ، روس دنيس في الوزارة

 وأكثر من ذلك فإن،  مركز بروكينغزالسابق في 

مرة أخرى سـوف يتـرك وزارة    ريتشارد هاس

العالقـات   مجلـس الخارجية هذا الـشهر إلـى   

  .الخارجية

 مـن نهايـة رئاسـة   ، في هذه األربعين سـنة  

إلى مـداخل القـرن الحـادي     ١٩٦١ ورأيزنها

يكن للعالم عهد بها،   طرأت أحوال لم،والعشرين
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ولعلها فاقت أحالمه وتعدت خياله، وكان الـسبب        

الحرب الباردة وضـغوطها    أن ظروف،الرئيسي

   : وأتاحت فُرصاَفتحت أبواباَ

 ودخولها إلـى  اإللكترونية الثورةألنه بسبب  .١

لمعلومات فإن  وسائل المواصالت واالتصاالت وا   

أصبح سـاحة   ،ومحيطه وفضاءه كوكب األرض

 علـى الـسبق بـالفكر       واحدة مفتوحة للقادرين  

  .والتعزيز بالقوة والمبادرة بالعمل

الستحالة الحرب مع وجـود     ونتيجة مباشرة    .٢

فإن الصراعات عبـرت   ،موازين الردع النووي

 عـن وسـائل     بعيداَعن نفسها في معظم األحيان      

ختبـار وسـائلها   إستعمال أو إ رقتصإ، التي النار

الجديدة على العالم المتخلف، ألن بلدانـه كانـت         

 دون تكاليف باهظة على األنسب للتجريب المواقع

الكبــار وكــان خبــراء المؤســسات يحــسبون 

  .!الجبهات والخطوط ويراجعون

 وتزايد أسباب   كوابح الحرب بين الكبار   ومع   .٣

اعمـة  فإن الصراعات خشنة أو ن االحتكاك بينهم،

 بأكثر من أي ظـرف      ألعمال المخابرات حتاجت  إ

: المخابرات ميدانان فـي العـادة   مضى، ونشاط

، لجمع وتحليل المعلومات وإعداد التقديرات    ميدان  

بالعنف الدموي ، يدان لتدبير وتنفيذ العملياتم ثم

المعلومات أقرب  أو بالتطويع النفسي، وكان ميدان

وفـي ذات   ،  طبيعة عمل المؤسسات  ما يكون إلى    

  .لم يكن بعيداَ الوقت فإن ميدان العمليات

 أفـضل   األقمار الـصناعية  وعندما أصبحت    .٤

والكلمـات، فـإن    وأسرع وسيلة لنقـل الـصور  

التلفزيون والكمبيوتر واإلنترنت ومعهما التلفون     

في ضبط حركة التاريخ   ساعدت جميعاَ،المحمول

يحدث فيه كـل    على لحظة واحدة وتوقيت جامع      

 وقد أحدثت اللحظة، ل مكان في نفسشيء في ك

 إلـى كـل      واصالَ هذه المستجدات تأثيرها شامالَ   

وكانت المؤسسات سـبَّاقة،   ،محيط كوكب األرض

أصبح أقطابها أهـم النجـوم فـي البـرامج          فقد  

المساهمين في المشروع الضخم  ، وأكبرالسياسية

لشبكة اإلنترنت، وأقرب المؤثرين علـى عـوالم        

، وفي بعض المـرات  ر فادحاَالتأثي الصور وكان

  .!فاضحاَ

صـنع   التلفزيون في هذه األزمنـة ووقع أن  .٥

العـصر  ، وكـان هـذا       بأكملـه  لنفسه عـصراَ  

  هو، الحاضر في كل بيت وكل ملتقىالتلفزيوني

غتالت العمـل الـسياسي بأسـاليبه       إاألداة التي   

الثورة   منذ بدأت عهود الديمقراطية بعدالمعروفة

لفرنسية أوائل القـرن التاسـع     األميركية والثورة ا  

هـل أصـبح   بجد  عشر، وراح كثيرون يدرسون

 وبأيـة تكـاليف علـى      التلفزيون صانع السياسة  

الحـر وعلـى    الوعي وعلى فرصـة االختيـار  

  .!الحقيقة؟

إن  :يقـول  إيليشيف لينين وكان الزعيم السوفياتي

تـذهب إلـى مواقـع تجمـع     السياسة أن  واجب

ل بها، مؤثرة على    تصاإ لكي تظل على     الجماهير

وفي زمانـه كانـت   . متوصلة إلى تعبئتها فكرها

 الجماهير تتجمع في المصانع والنقابـات وفـي  

المدارس والجامعات وفـي اللقـاءات المفتوحـة        

إلى  الشيوعيون يذهبونوكذلك كان . والتظاهرات

، لكـن   هذه المواقع لممارسة التـأثير والتعبئـة      

  .نينلي يتوقعه لمالزمن الجديد جاء بما 

 في  ال تتجمع إال نادراَ   ن الجماهير اآلن    إوالشاهد  

شواغل عملها في   والواقع أنها موزعة بين،مكان
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الصباح وبين راحة بيوتها في المساء، وفي أغلب        

تطـل علـى   معظم الوقـت   األحيان فإنها مشدودة

، وإنما مشاهد   تصال وال حوار  إالشاشات حيث ال    

 . من اإلقناعاالنطباع بديالَ ويحل فيهاتتوالى 

وهنا فإن السياسة سـقطت ضـحية للتلفزيـون         

 :متعددة ألسباب

، بغلبة الصورة على الفكرة   فيها أن التلفزيون     .١

، نقل السياسة إلـى  اإلقناع وأسبقية االنطباع على

وفيه الموقع والمنظـر والـضوء      : عالم المسرح 

والمخـرج الموجـه، وكـذلك     والحوار المرسوم

مشغول باألداء في حد    ممثل  يتحول السياسي إلى    

 .وأخيراَ  أوالَذاته

الرسالة السياسية مـصنوعة    ومعنى ذلك أن     .٢

التأثير وليس  يهمها أكبر قدر من ،على مواصفات

ومع تواصل األيام حـدثت     . أكبر قدر من الحقيقة   

، إذ التضخم النقـدي  عملية تضخم سياسي يشابه

 بعد يوم جرى    إن تواضع التأثير بحكم التعود يوماَ     

بالزيادة في العرض، وذلك أكثر  تعويض نفسهإلى 

تتـضخم   في العالم الثالث بالـذات، حيـث        حدوثاَ

  .بالتكرار حتى تبلغ حالة اإلفالس بالملل الرسالة

العمليـة   ونتيجة لذلك فإن الـسياسة ومعهـا   .٣

االنتخابية علـى كـل المـستويات الرئاسـية أو          

نتخابات هيئـات  إ السياسية أو التنفيذية، بل وحتى

مجتمع المدني، وفيها الكونغرس وشيوخ ونواب      ال

المجـالس المحليـة    وحكام الواليات، وأعـضاء 

التشريعية، والنقابات المهنيـة والعماليـة وحتـى        

تحولت إلـى عمليـات مكلفـة     ،األندية الرياضية

تحتاج إلى تمويل كثيف يكفي لشراء وقت كـاف         

السياسية على الشاشة األوسـع   لوضع الرسالة

بالتالي األغلى، ويقـدر علـى تـوفير        ، و نتشاراَإ

األقدر بين المنتجين والمخرجين وخبراء  الخبراء

الضوء والصوت إلى جانب اإلنفاق على جـيش        

من مؤلفي القصص إلى كُتَّاب السيناريوهات  جرار

المناظر  إلى المديرين إلى المخرجين إلى مهندسي

  .وخبراء التجميل

 ملهوفـة   وهذه األحوال جعلت العملية السياسية    

، وذلـك يـدفعها   على المزيد من المال ستمرارإب

برضاها أو مكرهة إلى حيث توجـد مـصادره،         

تبيع أو ترهن قرارها عند عليها أن  وهناك يكون

   !المنبع

السياسي  وبهذه األوضاع الطارئة على المجال .٤

حدث تغير نوعي فادح في مواصفات المـؤهلين        

جاهزين يكونوا أن  فهْم إما  :لالنخراط في صفوفه

 الرئيسكما حدث مع ،  منهم  ألداء المطلوبأصالَ

أو يكونـوا    .وهو الممثل بالحرفـة  ريغان رونالد

سـتعداد  إبحكم  جاهزين للتعامل مع هذا المطلوب

  .بيل كلينتون الرئيسكما حدث مع ، كامن لديهم 

ستعداد للتـأثر بـاألقرب إلـيهم    إيكونوا على  أو

 كما يحدث اآلن مع،  واألعرف منهم بـالمطلوب 

   .جورج بوش الرئيس

 على أن األهم من ذلك وفي مطلق األحـوال أن 

يكونوا ممن تتوافر لهم وسائل وقـدرات جمـع         

ألن  ،التبرعات والهبات والمنح معلنة أو مكتومة

حـسب  ،  تكلفة حملة الرئاسة بالنسبة ألي مرشح       

 ٣فاقـت   ، وغـور  بوش االنتخابات األخيرة بين

   . لكل واحد منهماباليين دوالر

ال يقدر عليها كـل      مواصفات وأعباء    وتلك جميعاَ 

عـالم   قتـضاه إ إذا أضيف مـا  ، خصوصاَالناس
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 في المنافسة بين المرشحين من تفتيش في        الصور

عما هـو    ، بحثاَ  وحاضراَ حياتهم الخاصة ماضياَ  

وبالذات مـا   ،  مثير وملون ينفع في لعبة الصور       

ـ  يجيء من  الجـنس   ة أوعالم الفـضيحة المدوي

   .!المثير

ومن عواقب ذلك أن الرجال والنساء األكثـر   .٥

الـشركات الـصناعية    بقوا فـي  ، وحرصاَوعياَ

قالع المال من بنـوك االسـتثمار       ، وفي   الكبرى

حقـول وآبـار   وبالقرب مـن   ،والتجارة الدولية

 كما ظـل البـاحثون      ،البترول وموانئه ومصافيه  

ــراءالدارســون   فــي مؤســسات الفكــر الخب

، االستراتيجي والـسياسي المختلفـة المتعـددة      

ويستثيرونها، ويكتبون األوراق  يعصفون بالعقول

والتقديرات والخيارات والمقترحات بما يجب عمله    

 أصـحاب العلـم العـسكري    ثم إن ،يجب وما ال

 والتجربة الحية في ميادين القتال، وجدوا ألنفسهم

وتحدد ، ترسم الخرائط وتلونها،     مراكز قيادة بديلة  

وتمـارس   عليها مواقع وخطوط الهجوم والدفاع،

مع اآلخرين معها داخل المؤسسات مهام الـدعوة        

  .والتبشير والضغط

جـوهر الديمقراطيـة    وأما العمليـة االنتخابيـة  

فقد تُركت للمـستعدين ألثقالهـا،      ) الدستورية(و

التبرعات بكل الوسائل وما  وأهمها السعي لجمع

 ، والقابلين ألعبائهـا   يترتب على ذلك من تبعات    

البقاء طول الوقت تحـت األضـواء    وفيها تحمل

وأمام العدسات مهما تدنى المـستوى ورخـص        

 !األداء

ختلط فيها الجـوهر مـع      إوفي هذه األجواء التي     

نقلة طالـت   المظهر، والمخبر مع المنظر وقعت

ولـم   ،صميم الشأن الوطني في الواليات المتحدة     

، والغالب أنها بالضبط ةيسجل أحد تاريخ هذه النقل

بتغيير  وبسرعة أيضا، فإذا هي تأتى حدثت تدريجاَ

  . في موضع القلـب قضية الحرية جوهري يمس

 ففى تلك األحوال وفي هذا المناخ لم تعد األحزاب

ــدمتها الحــزب  ــي مق ــرى وف ــة الكب األميركي

 الديمقراطي والحزب الجمهوري مواقع تطرح فيها

تتكامل البرامج لتُْعَرض   و،  األفكار وتناقش البدائل  

   .على الناخبين

، األحزاب في السنوات األخيـرة   بل إن مرشحي

 ، أو غيـرهم   ريغان كلينتون وبوش وغـور    مثل  

الذين يعرضون أنفسهم على أحزابهم،  أصبحوا هم

 وهم الذين يتولون تدبير التمويل لحمالتهم، وهـم 

الذين يتقدمون الصفوف إلـى عـوالم الـصور،         

  على الحزب خلـق االنطباعـات  وعليهم هم ال

الكفيلة بفتح الطرق إلى البيت األبـيض وكـذلك         

النيابية على تل  حمل الذي ينتمون له إلى المقاعد

 .الكابيتول

ومعنى ذلك ببـساطة أن المرشـح يجـيء معـه           

، ويكون الحزب يقنع به الحزباالنتخابي  ببرنامجه

 ستعداد ألن يقتنع بـصالحية أي مرشـح،  إعلى 

  .إمكانيات الفوز يوم االقتـراع  لديه من بمقدار ما

هـذه   يساعدوالواقع أن النظام االنتخابي األميركي 

، فالقاعــدة أن المرشــحين يخوضــون األحــوال

وبأفكـارهم   نتخابات أولية يتقدمون فيها بأسمائهمإ

الحزب ال يـستطيع    دون مساعدة من الحزب، ألن      

المرشحين المتنافسين   إزاء أعداد منتحمل العبء

حتى وإن نسبوا أنفسهم جميعا إليه، لكـن عنـدما          

االنتخابات األولية على عدد من  يحصل أحدهم في

 األصوات يفوق غيره ويتأهل كي يكون مرشـحاَ       

 ، على جذب وجلب الدوائر االنتخابيةقادراََ معتمدا
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،   الذي يختار المرشح الرسميمؤتمر الحزبفإن 

ي العادة  يبدأ من لحظتها فقط بتحمل المسؤولية، وف      

يجـيء إلـى    فإن أي مرشح يصل إلى هذا المدى

 معه ما يكفيه ويزيد من الـسياسات        الحزب حامالَ 

التمويل التـي تكفـي    عتماداتإمن والبرامج، أو 

  .وتفيض

يترتب على ذلك أن الكوادر النشيطة فـي الحيـاة          

وإنما تلحق نفسها  السياسية ال تلزم مقار األحزاب،

لحركة هناك على الطريق    ألن ا بقوافل المرشحين،   

، ثـم إن المكافـآت   األحزاب وليست هنا في مقار

وفيها المناصب الكبرى في اإلدارة الفائزة تـدخل        

 المستعد للمكتـب  الرئيس الُمنتخَب ختصاصإفي 

الذي  ،ختصاص الحزب إوال تدخل في    البيضاوي،  

  ويتركونه معلقاَالكل بعد العملية االنتخابية يهجره

 ماء حتـى يحـين موعـد أول   بين األرض والس

   !نتخابات مقبلةإ

التقاليد المستقرة أن المناصب العليـا للدولـة    وفي 

أربعة آالف  ختصاص الرئيس الذي يملك الحق فيإ

، وظيفة يعّين فيها َمْن يثق بهم ِمن الرجال والنساء        

ــن   ــه أو م ــل حزب ــن داخ ــه م   .!خارج

الخطيرة في الشأن الـوطني وفـي    ومع هذه النقلة

  العملية الديمقراطية، فإن مؤسسة الدراساتجوهر

واالستراتيجية وهـي المركـز الجـاهز        السياسية

 وسـطاَ  باألفكار والرجال، تكون بطبائع األمـور 

 تظهر فيه أو تتقـدم منـه أكفـأ العناصـر         مناسباَ

الجديـدة،   المرشحة ألهم المناصـب فـي اإلدارة  

 منـه   وبالتالي فهي تنوب عن الحزب، وتتكفل بدالَ      

 .دمة أركان إدارتهبخ

فإن األحزاب الكبرى   :ونتيجة لهذه النقلة الخطيرة

  .موسمية تتحول إلى مجرد الفتات

والبرامج الجاهزة للتنفيذ تكون من إعداد مؤسسات       

حتى وإن حاول رجالهـا   معزولة عن عامة الناس،

أثناء صياغة البرامج أن يزينوها ألوسع درجة من        

   .القبول العام

 بأجهزة دولة تنتظر توجيهات     بيت موكوالَ والتنفيذ ي  

لتتحرك وفـق مـا يرسـم     اإلدارة الجديدة ورجالها

  .أقطابها ويوجهون

ويـسائل،    ليـسأل وأخيرا يكون الكونغرس متشوقاَ

لكن الكثير من عناصر صنع القرار محجوبة برغم        

  .مستشاريه جهود هائلة تبذلها هيئة

ه ومعنى ذلك أن مجرى الحوادث يواصل مـسيرت       

رقابة شعبية، وفي  دون مسؤولية دستورية، ودون

حضور إعالم تراجعـت الكلمـة فيـه لحـساب          

أصبح مهماً للقائمين  الصورة، وأكثر من ذلك فقد

عليه تحسين عالقاتهم مع المصادر المتحكمة فـي        

العليا ألنهـا العارفـة باألسـرار     مناصب اإلدارة

   !واألخبار وحتى األفكار

هذا المـزيج الفـوار مـن     عنوبرغم ما قد يقال 

الخاص والعام، والفكر والعقل، والظاهر والخفي،      

والعسكري، والصورة والكلمة، والثـروة   والمدني

والمال، والبحث والدرس وفي إطـار مؤسـسات        

إال أن ذلك واصل بالضرورة إلى بالحيوية،  تضج

  :حافة الخطر ألسباب

ن نفـوذ هـذه   إ أيزنهـاور  تعبير  على حد:أولها

يصّوت عليـه   تفويض لممؤسسات ينطوي على ال

  .، وسلطة ال تخضع لحسابأحد

بعيدة عـن    ألن المؤسسات على هذا النحو:وثانيا

، وهـي تـصبح بتـدافع     الُمساءلة والمـسؤولية  

حركة تلف فيها  التيارات نحوها ومن حولها دوامة
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 لها قـوة جـذب      ،جماعات ضغط ومصالح  وتدور  

  .يروالتأث وشد ال تتوقف عن الفعل

 ألن الحركة الدوارة في هذه المؤسـسات   :وثالثـا 

علـى الـرأي العـام     ممارسة تـأثيرات تستطيع 

ستثير داعـي   إ إذا   ، خصوصاَ ومشاعره وعواطفه 

   !األمن ومعه ِحمى الوطنية

وعليه فإن هذه المؤسسات عندما تحولت      : ورابعاَ

فتحـت   جماعات ضغطفي جزء من نشاطها إلى 

 غيرهـا   ماعات أخرى لجالمجال في الوقت نفسه     

 منها في قريباَ تتوافق معها على نفس المصالح أو

  .الداخل والخارج

وفي هذا النطاق وقع النفاذ الصهيوني اإلسرائيلي       

الواليات المتحـدة،   إلى قلب العملية السياسية في

هتمـام مـشترك بـأمن      إوساعدته أسباب قُرب و   

وجود يهودي كثيف في  ن لهالشرق األوسط، ومكّ

وصميم المأزق أن   ،  ط المال والفكر واإلعالم   أوسا

اليهودي في المؤسسات كـان مـن    معظم الوجود

 الـذين   ،غُالة المتعصبين للمشروع اإلمبراطوري   

فكرهم هاجس الواليات المتحدة للهيمنة  ختلط فيإ

 أمـن  على العالم وعلى البترول، مـع هـاجس  

 وكـان ، إسرائيل، بمعنى ضمان وحماية توسعها 

 العـراق يهوديـاَ   داعيـة حملـة   رلريتشارد بي

  .صهيونياَ

 فإنه ال يـصح ألحـد أن        لمزالق التعميم  وتجنباَ 

ألصحاب   من أهم الذين تصدواينسى أن صحافياَ

متداداتـه  إالمشروع اإلمبراطـوري األميركـي و     

وهـو أيـضا    هيـرش  سـيمور  اإلسرائيلية كان

   .!يهودي

   !!األفكار تتحرك بالدبابات: رابعا

بالفكر  المؤسسات المشغولةلى هذه ولقد أطلق ع

، والمعنية بتحويله إلى خطط وخرائط      االستراتيجي

تعنـى   Think ، وكلمـة Think Tank وصـف 

كلمة تتحمـل أكثـر مـن     Tank التفكير، وكلمة

الدبابـة   ترجمة، فهي الوعاء أو الحاوية، وهـي 

 ، ولعل الوصف أن يكـون رمـزاَ  أيضاَ الحربية

لمؤسسة الـسياسية  امع كون  بالمصادفة، توافق

، واالستراتيجية الحديثة مهتمة بفلـسفات القـوة      

   .ستعماالت السالحإب ومشغولة كذلك

 الفكر والسالح ولعل خطورة التحالف الجديد بين      

مجلـة  عالمية طارئة هي التي دعت  في ظروف

 المجلة الرأسمالية المحافظة   وهي   األيكونوميست

وكـان  معظم أسهمها،  روتشيلد أسرةتملك  التي، 

موجه سياساتها حتى وقت  روتشيلد إيفلين اللورد

فبراير  ١٥فتتاحية مهمة يوم إ إلى أن تنشر ،قريب

  .هجمة دبابات الفكر بعنوان) ٢٠٠٣(األخير 

هجمـة دبابـات    فتتاحية األيكونوميستإ وتصلح

طبيعية تلحق  أن تكون تكملة،  ٢٠٠٣سنة  الفكر

من خطـر المجمـع الـصناعي     أيزنهاور بتحذير

، ١٩٦١ ينـاير  ١٧والفكـري يـوم    العـسكري 

 والشاهد أن التحذير القديم وكذلك التحذير الجديد

   .يلتقيان على نفس الموجة

  :فتتاحيتها قائلة بالنصإبدأت األيكونوميست 

كثيرون في العالم الخارجي يتمنون لو أن الواليات 

إن هنـاك  . ولو قلـيال  المتحدة ضبطت أعصابها

 التـي أطلقتهـا      الحرب كالبضرورة اآلن للجم    

 Jet)  النفاثـــة الرأســـمالية األميركيـــة

Capitalism)     بحيث تتصرف اإلدارة األميركية ،
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الـرئيس الـسابق     جيمى كارتر أقرب إلى بمنطق

جون  للسالم، وليس مثل الحاصل على جائزة نوبل

المخاوف  ألنبطل أفالم الغرب المتوحش،   واين

وائد العـشاء  من االنفالت األميركي باتت حديث م     

 .ختالف مواقعهاإ كلها في عواصم أوروبا على

إن أميركا أصبح لديها جيش خطر من المفكـرين         

سـتثارتها  إالقوة األميركية و حترفوا تهييجإالذين 

، إن  حتى تندفع أبعد كل يوم على طريق الحـرب        

وضعوا ألميركـا جـدول أعمـال     هؤالء الناس

ـ         ، هيتضمن اآلن خطة لتغيير الشرق األوسـط كل

فإن الرأسمالية األميركية تمّول  وفي ما هو واضح

وتدعم هذه المؤسسات الفكرية، التي ضلت طريقها 

إلى اإلصـرار علـى تطبيـق النظـام      وجنحت

الرأسمالي حتى في عوالم الفضاء الخارجي، ثـم        

ق لهـذا الجنـوح   مطلوبا من العالم أن يصفّ يكون

 األميركي المجنون المتحصن في دبابات الفكـر 

  !جديدةال

 ،التـراث  مؤسـسة إن هذه المؤسسات من نوع 

  للدراساتمانهاتن ومركزثالثين سنة،  أنشئت منذ 

 أنـشئ  األميركـي  والمشروع سنة، ٢٥أنشئ من 

 ، سـنة ٢٥أنشئ من  مركزهوفرمنذ ستين سنة، و

 تعدى دائـرة الفكـر،   كلها تمارس نفوذاَ أصبحت

ووصل إلـى دائـرة رسـم الـسياسات وصـنع        

  .القرارات

  وتستطرد األيكونوميست

إن النفوذ في بدايته فكرة، وفي الواقع أن األفكار         

 هي ذلك الـسيل  ،األميركي اآلن المحركة للقرار

المتـدفق مـن مؤســسات ومراكـز الدراســات    

سبيل المثال فإن أحـد هـذه    وعلى، االستراتيجية

 دراسات المشروع األميركي المراكز وهو مركز

)  InstituteAmerican Enterprise) (AEI( ،

الـدول   هو الذي صك وأشـاع للتـداول تعبيـر   

وهو تعبير أدبي لم يلبث أن تحول إلـى         ،  المارقة

   .ستراتيجية حربإ

إن خطورة القضية تظهر إذ تذكر مـن يعنـيهم          

وزير الدفاع الحـالي    رامسفيلد دونالد أن ،األمر

مستشارة األمـن    وكونداليزا رايس لجورج بوش

 هـوفر  نجوم مركزهما من  كال،القومي للرئيس

 ريتـشارد تـشيني   ، وأناالستراتيجية للدراسات

زوجته كالهما مـن    الرئيس الحالي، وكذلكنائب

 ، كما أندراسات المشروع األميركي نجوم مركز

لمجلس الـدفاع    الذي كان رئيساَ   ،   ريتشارد بيرل 

أمير  بوصفوالمعروف  القومي في وزارة الدفاع

عـادة رسـم خريطـة    أكبر داعية إلهو  ،الظالم

 ! من الحرب على العراق بدءاَاألوسط الشرق

  لم يعد في مقدوره أن ينـاقش أن هـذه  إن أحداَ

المراكز أصبحت بذاتها حكومة الظل في أميركا،       

التي تصوغ  بل وتأكد أنها الحكومة الخفية الحقيقية

القرار السياسي وتكتبه، ثم تترك مهمـة التوقيـع         

كبار في اإلدارة، وهـذا  ال عليه للرئيس ومعاونيه

وضع يسيء إلى الفكر في قيمته، ويـسيء إلـى          

 .!قرارها اإلدارة في

  :األيكونوميست تقول وتستطرد

إن علو دور هذه المراكز وسطوتها ونفوذها فـي         

 صنع القرار السياسي ليس له تفسير إال ذلك عملية

السياسية الكبرى فـي   الذي أصاب األحزاب العقم

ال دور صانع األفكار وصـانع      أميركا، وترك للم  

وكـان  . األميركية العظمـى  السياسات في الدولة

المال هو الذي وضع الجامعات األميركية العريقة       

المؤسسات، فإذا الغطـاء أكـاديمي    في خدمة هذه
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علمي، وإذا الواقع سياسي عسكري يمكـن أقليـة         

خفية من الـتحكم فـي مـصائر العـالم      صغيرة

 .وشعوبه

 الحـرب  إن المال هـو صـانع   اَوكان يقال دائم

وتجري  األرجل واألقدام التي تمشي، وإنه والسالم

 مواقع المال النظر إلى، وعليه فإن بها السياسة

، كمـا أن  مواقع الصراع النظر إلى البد منه قبل

للبحـث فـي    البحث عن الرجال مقدمة ضرورية

   .!وقائع ما جرى ويجري

ـ وكان ما قالته األيكونوميست دقيقاَ وصـف   ي ف

 أيزنهاور الحال، وإن تأخر بمقدار ما كان تحذير

 !النظر إليه في الصباح المبكر  في لفتصادقاَ

وهنا فإن نظرة سريعة إلى مواقع المال في مـا          

بموضـوع القـرار األميركـي الـراهن      يتـصل 

 ال بد لهـا أن تتوقـف        ،والمؤثرات الواقعة عليه  

اتها ، وحجم مبيعالشركات األميركية العمالقة أمام

  .من الناتج العالمي% ٢٥الذي يمثل 

كينيـث  " ويطرح االقتصادي األميركـي الكبيـر  

لتقريـب الـصورة    مجموعة أرقـام  "غالبرايث

  :وتجسيدها فيذكر

جنـرال  (أن مبيعات خمس شركات أميركية هي       

ووال مارث وإكـسون موبيـل وفـورد     موتورز

 ١٨٢تتجاوز الناتج القـومي ل    ) وديملر كرايسلر 

  .العالم دولة في

 للبترول يفوق دخـل دول  إكسون ن دخل شركةإ

مجموعة الـدول العربيـة المـصدرة    ) األوابك(

   !للبترول مجتمعة

الـدنمارك،   أكبر مـن  جنرال موتورز شركة أنو 

بولنـدا، وأن   أكبر من ديملر كرايسلر وأن شركة

لمقاوالت أكبر مـن أسـبانيا، وأن    لبكتيل شركة

 سـوني  أن شركةفنزويال، و أكبر من شل شركة

   .باكستان أكبر من

والمالحظة األهم أن هذه الشركات الكُبرى وهـي        

 تبرعـاَ  القوى الصانعة للعولمـة هـي األسـخى   

لمرشحي االنتخابات الرئاسية والتـشريعية فـي       

 في تمويـل  إسهاماَ الواليات المتحدة، وهي األكبر

نشاط مؤسـسات ومراكـز التفكيـر الـسياسي         

   .واإلستراتيجي

 الحرب على العـراق، فـإن شـركة    دوفي صد

أكثـر مـن     بدأت قبل،لمقاوالت النفط هاليبورتن

عام قبل حرب العراق ترتب وتتعاقد مع آخـرين         

مرافق الـنفط   على عقود إلعادة إصالح وتحديث

   ! مليارات دوالر٨ ٧العراقي في حدود 

هي التي بـدأت تـضع    إكسون وبعدها فإن شركة

وتخطط  فط العراقيستغالل النإيدها على عمليات 

، كما  ماليين برميل يومياَ ٨ أو   ٧إلنتاج يصل إلى    

هي التي حصلت على أهم عقـود   بكتيل شركةأن 

ـ  اإلعمار بعد الحرب، مستعينة ثنين وعـشرين  إب

 دعتها للعمـل معهـا مـن        ألف شركة للمقاوالت  

  !الباطن

فإن خبـراء مراكـز األبحـاث     وفي نفس الوقت

راتيجية وصـلوا   والدراسات الـسياسية واإلسـت    

بعد الغـزو يدرسـون علـى     موجات إلى العراق

الطبيعة مستقبل هذا البلد، وكيف يمكـن هندسـة         

 وكـان وصـول البـاحثين    ،المنطقة مستقبله في

السياسيين مع الجنراالت المقاتلين مـع مـديري        
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 من  كاسحاَوالنتيجة زحفاَ ، واحداَموكباَ الشركات

  الدراساتالفكر والمال والسالح توجهه مؤسسات

 حكومة ظل السياسية واالستراتيجية التي أصبحت     

واشـنطن   تحولت صلتها باإلدارات المتعاقبة فـي 

إلى شيء أشـبه بالبـاب      ) جمهورية وديمقراطية (

الـصفوة   الدوار يدخل ويخرج منه رجال ونـساء 

 واأللمع ذكاء واألقرب مباشرة إلـى       األعلى صيتاَ 

ين عـن  المـسؤول  وضع الخيارات والبدائل أمـام 

، أو قرارات الحرب والسالم في البيـت األبـيض   

الفيدرالية، هذا إذا لـم   على رأس إدارات الحكومة

يقدر لهم أن يجلسوا بأنفسهم على القمة من هـذه          

 وبيرل ورامسفيلد كيسنجر حدث مع اإلدارات كما

  .وعشرات غيرهم

ولم يكن كثيرون يعرفون ما فيه الكفاية عن جهاز         

 للواليـات  الدفاع القـومي  مجلس سياساتيسمى 

المتحدة، وال عن تركيبته، وال عن دوره في صنع         

ريتشارد  نفجرت قضيةإ إال عندما ،األميركي القرار

أقـرب   بول وولفـويتز  الذي كان هو وزميله بيرل

بـوش،   جـورج  الناس إلى أقوى رجلين في إدارة

  رامـسفيلد  ودونالـد نائبه  ريتشارد تشيني وهما

   .وزير دفاعه

المفكـر السـتراتيجية    العقل ريتشارد بيرل وكان

 جـورج   منذ بداية رئاسةاألمن القومي األميركي

المسؤول عن مجلس الدفاع، كما  بيرل ، وكانبوش

المـشروع   لمؤسـسة الوقت رئيسا  كان في نفس

 ،القرن األميركي الجديد  لبرنامج، ومديراَاألميركي

 كان والذيوهو البرنامج الرئيسي لتلك المؤسسة، 

دعاته ورعاته أكبر المتحمسين لرسـم خريطـة        

   !حتالل العراقإشرق أوسط يكون مفتاحها 

عنـدما كـشف    ريتشارد بيرل نفجرت قضيةإوقد 

 مجلة في تحقيقاَ سيمور هيرش الصحافي األشهر

أن  ،النفوذ يقول ويثبـت فيـه   الواسعة النيويوركر

، تقاضى مكافآت من موردي سالح     ريتشارد بيرل 

رس عمله رئيساً للجنة سياسات الدفاع هو يما فيما

، ٢٠٠١  سـنة ثالثة أرباع مليون دوالرتزيد على 

ستغالل إنطوى على   إن تصرفه في تلك الواقعة      إو

 تضارب في المصالح،  للنفوذ، أو على األقل على

  .أيضاَ مخالف لألخالق وفي الغالب مخالف للقانون

 فـي التهمـة، ألن      مجـال للطعـن   ولم يكن هناك    

كافية وافيـة،   سيمور هيرش هين التي أوردهاالبرا

الـذي   كذلك لم يكن هناك مجال للطعن في الرجل

ألنه من أكثـر الـصحافيين    بيرل وجه التهمة إلى

 بالمهنة وأكثرهم واشنطن وأقدمهم عهداَ  فيحتراماَإ

، ريتشارد بيرل وفوق ذلك فإنه يهودي مثل، شهرة 

 اليهـود  معـاداة  ومن ثم فال يمكن أن تلحقه تهمة

 كما كان يمكن أن يحدث لـو        ،وإنكار الهولوكست 

  .جاء من غيره بيرل تهامإأن 

 سيمور هيرش نشره بعد ما ريتشارد بيرل ضطرإو

ستقالته من رئاسـة مجلـس      إووثقه، إلى أن يقدم     

وزير الدفاع،  دونالد رامسفيلد الدفاع إلى سياسات

، دراسات المـشروع  مركز حتفظ بموقعه فيإلكنه 

نه نشاطه، وإصراره على الدعوة إلـى       وواصل م 

حتالل إ خريطة جديدة للشرق األوسط مدخلها رسم

  !العراق

 ألهـم  ستقالته كـشفاَ إو ريتشارد بيرل كانت قضية

 األميركيـة، وإشـهاراَ   مواقع القوة في الـسياسة 

مرأة يـؤثرون علـى     إلشخصيات سبعين رجال و   

بصماتهم عليه في زمن  القرار األميركي ويتركون

د بالـسيطرة   ى فيه الواليات المتحدة إلى التفرّ     تسع
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ومن ناحية أخـرى  ، والبت في مصائره على العالم

فقد كانت تلك القضية تذكرة حية بالكابوس الـذي         

قبل أربعين سنة، وهو السيطرة  أيزنهاور منه حذر

الشرعية لمجمع مالي صناعي  غير المطلوبة وغير

بـه  عسكري فكري على سلطة القرار واالبتعـاد        

ـ  ةعن أي) جدا وكثيرا (كثيراَ  ة رقابة تـشريعية وأي

مع أنـه ال بـد أن يحـسب         ،  مراجعة ديمقراطية   

 سيمور هيرش  مثلاألميركية أن رجالَ للديمقراطية

ريتشارد  قضية أطلق رصاصة التحذير األولى في

 .بيرل

سـتقالته  إه خطاب وّج ريتشارد بيرل والغريب أن

 يثيات تكـاد أن  بحمصحوباَ دونالد رامسفيلد إلى

للصلة بين أطراف المجمع الـصناعي       تكون توثيقاَ 

ونبـه   أيزنهاور ، الذي حذر منهالعسكري الفكري

  . إلى خطره على سالمة القرار األميركيمبكراَ

 إلـى  بيـرل  ستقالته وحيثياتها كتبإخطاب  وفي

 :عزيزي الوزير :يقول رامسفيلد

أنني  سيستقالتي ليس نتيجة إلحساإإنني أتقدم إليك ب

 ببراءتـي ممـا     قترفت خطأ ألني ما زلت مقتنعاَ     إ

هذا األمـر   نُسب إلي وسوف أدافع عن نفسي في

   .بكل الوسائل

 عـدم لكن مبادرتي باالستقالة دافعها رغبتي فـي  

 علـى سياسـة   تجنيب التشويشوكذلك  ،إحراجك

الواليات المتحدة في ظرف تترتـب عليهـا فيـه          

 يثور حـولي أن  دقيقة، ولست أريد لما مسؤوليات

 يلفت االنتباه ولو للحظة واحـدة عـن التحـديات   

  .الكبرى التي تقع عليكم مسؤولية التعامل معها

ليقـول فـي خطـاب     بيـرل  ريتشارد ثم يواصل

 :استقالته

الدولـة يجـدون    إن المسؤولين الكبار عـن إدارة 

طلب النصيحة والرأي    في حاجة إلى     أنفسهم دائماَ 

، ذلك أن عن إداراتهـم  من جهات خارجية مستقلة

إدارات الدولة في العادة محكومة بـرؤى تقليديـة         

حين أن المسؤوليات الجديدة التي  تكرر نفسها، في

 تتحملها الواليات المتحدة لم تعد تكفيها تلك الرؤى

   .التقليدية

والهيئات التي يقع عليها واجب تقديم مثـل هـذه        

 أن تكون بعيدة عـن رؤى  النصائح واآلراء ال بد

 وال يكفل لها مثل هذا االستقالل     اإلدارة التقليديـة،  

تصالها بالمـصالح الكبـرى للواليـات    إ منأكثر 

   .المتحدة

من المعرفة  وال بد من مالحظة أن النصيب األكبر

والتجربة في ما يخص المصالح الحقيقية المتصلة       

متصلة في الواقع بنشاط  بمستقبل الواليات المتحدة

وعليه فال مفـر مـن      ،  ميركيرأس المال الحر األ   

النصيحة والرأي، وبين المعرفة  وجود صالت بين

 لعالقة ملتبسة وتلـك     ، وهذا يخلق مجاالَ   والتجربة

العالنية فـي  : يمكن التغلب عليها بضمانتين عالقة

 والجرأة في الموقـف ، (Disclosure) التصرف
(Recusal)  

  :إلى القول ريتشارد بيرل ثم يصل

مجلس سياسـات   دعا إلى إنشاء    إن ذلك هو الذي     

ــدفاع ــته الـ ــشرفت برئاسـ ــذي تـ    الـ

 والذي ناقشنا فيه بعالنيةطول السنتين األخيرتين، 

موضوعات مثل سياسة الواليات المتحـدة   وجرأة

يملكه من أسلحة الـدمار   إزاء العراق وتدمير ما

، ومشاكل العالقات األميركية األوروبيـة،      الشامل

، وكانت تلك كلهـا  اإلرهاب وغيرها والحرب على

 مناقشات غنية ومفيدة وقابلة للتنفيذ، ألنكـم كمـا  
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يـضم  تعرفون فإن مستودع الخبرة لهذا المجلـس        

 ووزراء،  من وزراء الخارجيـة الـسابقين  عدداَ

ومـديرين تولـوا إدارة وكالـة       ،  الدفاع والطاقة 

زعماء   مناَ، وعددالمخابرات المركزية األميركية

لسي الكونغرس، ومجموعة   األغلبية واألقلية في مج   

المهتمين بالسياسة، إلـى   من ألمع أساتذة الجامعات

، بجائزة نوبل في االقتصاد  من الفائزين    اَجانب عدد 

  من الـضباط المتقاعـدين  اَعدد جميعاَ ومع هؤالء

 ستعماالتها فيإالذين خبروا مطالب القوة المسلحة و

  .!ميادين مختلفة

ـ نموذجـاَ  ريتشارد بيـرل  كان الرجـال   ة لنوعي

والمصالح الذين يحيطون بمجلس سياسات الـدفاع       

األخيـر   الذي ظل يرأسه حتـى شـهر مـارس   

زيادة على كـل   بيرل ، والالفت للنظر أن)٢٠٠٣(

 في مجلـس  عضواَنفس الوقت   كان في،مناصبه

  تملكهـا دار صحافيةوهي  ،هولينغر إدارة شركة

لكـي   كونراد بالك المليونيرشركة قابضة يملكها 

مجموعـة  ومجالته، وفيهـا   ف على جرائدهتشر

) الديلي تلغراف، والـصنداي تلغـراف      (التلغراف

الصحف الكندية  من اَوفيها عدد الصادرة في لندن،

  ، ومن الغريب أن فيهـا أيـضا جريـدة   الكبرى

   !التي تصدر في إسرائيل  "الجيروزاليم بوست"

بدأ في نوفمبر  ريتشارد بيرل وقد حدث بعد ذلك أن

، الداخلي شركة لخدمات األمن بتأسيس ٢٠٠١سنة 

وكان ضمن شركائه فيها زميل لـه فـي مجلـس           

وزير الخارجية  كيسنجر هنري سياسات الدفاع هو

وجيرالـد   ريتشارد نيكـسون  األسطوري من أيام

في النصف األول مـن سـبعينيات القـرن          فورد

 هنري كيسنجر هو الذي رشح بيرل العشرين، وكان

للتحقيق في وقـائع يـوم    ةلجنة خاصلكى يرأس 

ــد ٢٠٠١ ســبتمبر ١١ ، بمــا فــي ذلــك تحدي

القصور األمنـي،   المسؤولية، والبحث عن أسباب

وكانت تلك لجنة من خارج الكونغرس ُأنشئت بعد        

األصلية ذات الـصفة الـشرعية    عترفت لجنتهإأن 

، ألن  بعجزها عن مواصلة التحقيـق    ) الدستورية(

مخـابرات  وكالـة ال المعنيـة وضـمنها    السلطات

 ووكالة التحقيقات الفيدراليـة  المركزية األميركية

معها وتحجب عنهـا الوثـائق      تمتنع عن التعاون    

 بوش الرئيسوعندما أعلن . والمعلومات والشهود

  ،!لرئاسة لجنة تحقيق مستقلة كيسنجر عن ترشيح

تعالت أصوات تتـساءل عـن طبـائع العالقـات          

في  سهنف كيسنجر ووجدواالرتباطات والمصالح، 

غنى عن ُمـساءالت وتحقيقـات تتعـرض لـه          

رتباطاته، ولذلك قرر أن يعتذر عـن  إو ولنشاطاته

 .المهمة

تـستحق   هيئة ،مجلس سياسات الدفاعوكذلك فإن 

سبعون رجال  ، ففي داخل هذا المجلس      نظرة سريعة 

فـي الـسياسة     كلهم له دور وإسهام بارزمرأةإو

ع المال  األميركية، وكلهم له مصالح طائلة في قال      

البترول إلـى الـسالح،    واألعمال من البنوك إلى

وكلهم مدنيون وعسكريون أصحاب حضور كثيف      

مواقع حشد دبابـات  (االستراتيجية  في المؤسسات

، وكلهم له جدول أعمال ذاتي وعام تخـتلط         )الفكر

  !المنافع المباشرة بأمن األوطـان وسياسـاتها   فيه

أعمالـه، وال    عنومجلس السياسات ال يتكلم كثيراَ

 من مداوالته، وال يصدر بيانـات عـن         ينشر شيئاَ 

نشاطه ورقـة أو   توصياته، وكل ما هو متاح عن

  .ورقتان في سجالت البنتاغون لمجرد التـسجيل 

آخر ورقة متاحـة عـن    وعلى سبيل المثال فإن
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جتماعات مجلس سياسات الدفاع، تجـيء علـى        إ

   :النص التالي

 سياسات الدفاع مجلس

  ٢٠٠٣ فبراير ٢٧: جلسة الخميس الجدول أعم

إفطار خفيف فى البنتاغون، غرفة  بوفيه  ٩,٣٠-٩

  .٨٦٩االجتماعات رقم 

المركـزي   مناقشة فـي الـدور    ١٠,٣٠-٩,٣٠

  للفضائيات

مناقشة عن الفـيش اإلعالميـة    ١١,٣٥-١٠,٣٥

  الشاملة

 ستراحة إ ١٢,٠٠-١١,٣٥

  ٨٥٩غداء في القاعة الذهبية   ١,٠٠-١٢,٠٠

  (!) مخابرات عن المستجدات تقرير  ٢,٠٠-١,٠٠

 تقرير معلومات: كوريا الشمالية  ٣,١٥-٢,٠٠

 )كوريا الشمالية(مناقشة   ٤,١٥ -٣,١٥

 ستراحة إ ٤,٣٠ – ٤,١٥

 إيران مناقشة ٥,٣٠ – ٤,٣٠

 جلسة عمل مفتوح ٩,٠٠ – ٥,٣٠

  ٢٠٠٣ فبراير ٢٨الجمعة : اليوم التالي

قاعة الذهبيـة  بوفيه إفطار خفيف ال   ٩,٣٠ – ٩,٠٠

  .٨٥٩في البنتاغون، الغرفة رقم 

تقرير مركـز دراسـات حفـظ        ١٠,١٥ – ٩,٣٠

  السالم

تقرير نائـب رئـيس أركـان        ١١,٣٠ – ١٠,١٥

  البريطاني الحرب

  مناقشات ١٢,٣٠ – ١١,٣٠ 

تنيت  غداء ومناقشة مفتوحة مع  ١,٣٠ – ١٢,٣٠

القاعـة  (وزير الدفاع لـشؤون الـسياسات      باجيت

  .)٥٩الذهبية 

 مناقشة مفتوحة  ٤,٠٠ – ١,٣٠

 دونالـد " عرض من وزير الـدفاع  ٥,٣٠ -٤,٣٠

  ."بول وولفويتز" ومن نائبه "رامسفيلد

المناقشات التي جرت ذلك   عنوفي ما عرف الحقاَ

اليوم بصدد الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية، فقد        

  أعده بحث تقريراَ،مجلس سياسات الدفاع تبين أن

والمفـاوض   حاكم تكساس الحـالي  ريتشاردسون

 ونتيجـة   ،الرئيسي في مـشكلة كوريـا الـشمالية       

غير وارد في    للمداولة خرج بأن الخيار العسكري    

كما وليس  بالنسبة لكوريا الشمالية،    ،  الوقت الحالي   

 :لثالثة أسباب هي الحال في شأن العراق

 ضد كوريا الشمالية سوف تكـون        أن حرباَ  :أولها

  نوويـاَ قوة تملك رادعاَ  ضدراَ خط عسكرياَعمالَ

  . في حجمه، حتى وإن كان محدوداَحقيقياَ

العراق يمكـن أن يكـون    وفي حين أن العمل ضد

 ستنزفته حرب الخلـيج األولـى     إ اَبلد، ألنه   سهالَ

وأنهكته حرب الخليج الثانية بضربة  ثمانى سنوات،

قتـصادي  إصاروخية قاسية، ثم طوقـه حـصار        

كوريا الـشمالية  لة سنة فإن ثنتي عشرإ  دام،ونفسي

  .ظرف مختلف إلى حد كبير

 العراقي يساعد الخيار العـسكري  الجوار إن :ثانيا

 للتحقيـق، فـي حـين أن        األميركي ويجعله قابالَ  

الـصين واليابـان   (الكوري الشمالي وفيه  الجوار

 ال يرغـب فـي تـرك القـوة    ) وكوريا الجنوبية

ل معالجة   األميركية مطلقة العنان، ويفض    العسكرية

اإلقليم ولـيس مـن     في إطارالشأن اإلقليمي أوالَ

 إلى حـد قـد      وهذا يقيد العمل األميركي   خارجه،  

  .يكون مؤثراَ
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 فإن كوريا الشمالية على عكس الحال في        :وأخيراَ

تـساوي   قتـصادية إليست فيهـا جـوائز   العراق 

   .المخاطرة

جتمع إالوفد الكوري الشمالي الذي  ومن المثير أن

 "بكين" لين لوزارة الخارجية األميركية فيمع ممث

في شهر مارس الماضي وبعد أقل من أسـبوعين         

كان هو الذي أبلـغ  ، الدفاع  على مناقشات مجلس

 بـأنهم بـدأوا بالفعـل       الجانب األميركي رسـمياَ   

، والمعنـى أنهـم اآلن علـى    اليورانيوم بتخصيب

 الطريق السريع إلى أسلحة نووية، وكانت الرسالة

 بما مؤداه أن الواليات المتحدة ال بد لها أن          مباشرة

الشمالية، ألنها ليست  تتكلم وأن تتفاوض مع كوريا

  .غنيمة سهلة

جتماعات مجلس الدفاع مرة كل شهر أو       إوتتكرر  

، الحـوادث  شهرين حسب ما تتطلبـه مـسارات  

وتتالقى وتتفاعل أفكار وتوجهات وتتداخل معهـا       

تُتخذ توصيات ، ووالسياسة رغبات المال والسالح

تتحول فـي البيـت األبـيض ووزارات الـدفاع          

المخـابرات المركزيـة إلـى     والخارجية ووكالة

قرارات، بعضها يمس قضايا الحـرب والـسالم،        

للعواصف واألعاصير لكن  وتتعرض أمم وشعوب

أمير الظالم وأصحابه في منـأى عـن الحـساب          

يساعدهم علـى ذلـك أن    ،وبعيدا عن المسؤولية

ية األميركية مـشروع خـاص يتقـدم        اإلمبراطور

 مـن وراء  ويتصرف دائماَ ،ويسحب الدولة وراءه

، وبـدون مـسؤولية     حجاب بغير تفويض شرعي   

متابعة، وهذا بالضبط ما  دستورية، وبدون رقابة أو

نقلتـه   أوائل الستينيات، وكذلك أيزنهاور حذر منه

وكان التحذير السابق ولفت    ،   أخيراَ األيكونوميست

الديمقراطيـة فـي    حق خدمـة لـروح  النظر الال

وليس بالتأكيد رغبة في التـشهير      الواليات المتحدة،   

   .بها

األميركية حافلـة بكثيـر    ولإلنصاف فإن التجربة

بتداء من روح المبادرة إلى     ، إ يستدعي اإلعجاب   

وبالتالي فإن مـن مآسـي التـاريخ     روح الحرية،

 يد أن يتمكن عدد من الرجال والنساء ال يز،الكُبرى

 في  عددهم عن مئة إلى مئتين بينهم سبعون عضواَ       

القـرار   مجلس سياسات الدفاع من االستيالء على

مشروع مخيف وشـبه   األميركي واالندفاع به إلى

الهيمنة على العالم، بغير منافس،  في طلب مستحيل

 .وإلى األبد

ويستحق النظر أن كل واحد أو واحدة من هـؤالء          

ولوا علـى القـرار   سـت إوالنساء الـذين   الرجال

المقدسة  األميركي مربوط بهذه العالقة الثالثية غير

للمال والسالح والفكر، إلى درجة تكاد أن تـضع         

 :المرات  عشرات متكرراَ واحداَنموذجاَ

كل واحد منهم رئـيس مجلـس إدارة أو العـضو           

السالح أو البترول  المنتدب لشركة من أهم شركات

 على ما ال يقل     نوياَأو االستثمار المالي، ويحصل س    

  .عــشرة ماليــين دوالر فــي المتوســط عــن

جتماعـات  إوكل واحد منهم له مقعد فـي قائمـة          

التابع لوزارة الدفاع، أو له صلة  مجلس السياسات

وثيقة به عن طريق واحدة من مؤسسات التفكيـر         

  .واالســتراتيجي، وهـي بالعــشرات  الـسياسي 

وار وكل واحد منهم يعرف طريقه إلى الباب الـد        

معاقل السلطة في الواليات المتحدة، فهو يدخل  أمام

إلـى   من الشركات الكبرى، أو من مؤسسات الفكر

أعلى مواقع اإلدارة الحكومية، ليقضي مـدة فـي         

يعود من البـاب   الممارسة العملية لتنفيذ القرار، ثم

الدوار إلى الـشركة الكبيـرة أو إلـى مؤسـسة           
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صاحبة النفـوذ  واالستراتيجية  الدراسات السياسية

   .وهكذا

 :وهناك سؤال يفرض نفسه

من الرجال والنساء تمكنوا مـن   كيف حدث أن قلة

 االستيالء على سلطة القرار في بلد بحجم الواليات

المتحدة، وقوته، وحيويته؟ وهـذا سـؤال سـوف         

الغالـب   ، وفي ومدققاَيتوقف التاريخ أمامه مندهشاَ

يته ستباق للنتائج فـإن مـا يمكـن تـسم         إوبدون  

يكـون الـداعي والـسبب،     قـد  بسياسات الخوف

 إذا جرى قياس الحاضر الذي لم يكتمـل         خصوصاَ

   .نطوت صفحتهإو على ماٍض تمت فصوله

ظروف الفتنـة   ستعادة  إوفي هذا الصدد فإنه يمكن      

أن تخنق روح الحرية واإلبداع   التي كادتالكبرى

في الواليات المتحدة وقت محاكم التفتـيش التـي         

نتهاء إفي أعقاب  جوزيف ماكارثي سناتورال نصبها

أواخر األربعينيات أوائـل   ، الحرب العالمية الثانية

التي أشـهرت فـي     ،  الخمسينيات، حين بدأ حملته     

بـدعوى   ، وحملت وصف المكارثية سمهإالتاريخ 

، وفـي  ألميركا للنشاط الخارج من والئه التصدي

 يـستدعي أمـام لجنتـه    ماكارثي هذه الحملة راح

كل من تصور أنهم جنحوا إلـى       اسب ويعاقب   ويح

للـشيوعية،   نحـازوا إ، ومن ثم اليسار في أفكارهم

 للواليـات  أو ُمعادياَ نشاطهم غير أميركيوأصبح 

 .العبارة المتحدة بصريح

ستطاعت هـذه الحملـة أن تغطـي الحيـاة          إوقد  

بضباب كثيف ضاقت  السياسية واألدبية في أميركا

، شك، وتعمق الخوف  وشاع ال ،  فيه مساحة الرؤية  

واألدباء وأبرز نجوم المسرح  فقد راح ألمع الفنانين

والسينما وأكفأ أسـاتذة الجامعـات فـي العلـوم          

يتساقطون كل يـوم تحـت    ،والطبيعية االجتماعية

  المرسلة يوجهها إليهم السناتورمطارق االتهامات

  .ولجنته "ماكارثي"

 ثم جاء الوقت وتخلصت الواليات المتحـدة مـن  

بوس الخوف، وراحت تلتفت وراءها وتتـساءل       كا

  كيف جرى ما جرى؟

ختلف شكله إالكابوس وإن  وفي هذه المرة يتكرر

عن الكابوس السابق، كمـا أن نهايتـه يـصعب          

، ذلك أنه مع التسليم بأن القريب رؤيتها في الزمن

) في محور المال والفكر والـسالح     (قلة من الناس    

 المتحـدة  القـرار الـسياسي للواليـات    خطفـوا 

هذه القلة نجحت ، فليس هناك شك في أن األميركية

 على مشاعر كتل واسعة فـي  اآلن في اللعب حتى

أميركية  الواليات المتحدة، وبالتالي فإن هناك أغلبية

، وراحت تزهو بما    )المدَّعاة(أخذتها حمى الوطنية    

  .!المتوافرة تراه من حماقة القوة

تواصل فرض  "سياسات الخوف" ومرة أخرى فإن

 :ختالف الظروف وبينهاإ نفسها رغم

العدو الذي عرفته الواليات المتحـدة طـوال         .١

ختفى فجأة من إمن القرن العشرين  النصف الثاني

الناس يعرفون أنفـسهم    أمامها، مع مالحظة أن     

يعرفون أنفـسهم  الذي يواجهونه، أكثر مما  بالعدو

  .بالصديق الذي يقف معهم

 ى أن غياب العدو يحدثطبائع القو والغريب في

  .الحليـف  أكثر من وحشة يحدثها غيـاب  وحشة

فالقوى المعنية بالصراعات تكـون قـد عبـأت         

سـتعدادها الـسياسي   إ إمكانياتها المادية، ورتبت

ختفى إ فإذا ما    ،  والمعنوي على مواجهة عدو ما    

حالة التعبئة تظهر وكأنهـا    فإن،ذلك العدو فجأة

وفي . جودها ذاته وضيعت مبرر و  ،  فقدت توازنها 
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جتماعية ونفسية متداخلة كما إقتصادية وإ أحوال

 هي الحال في الواليات المتحـدة، فـإن فقـدان   

التوازن وضياع مبرر الوجود قادر على إحـداث        

  .خلخالت بعيدة األثر خطيرة في تداعياتها

 ال يريـدون  المشروع اإلمبراطوريوأصحاب  .٢

للحظـة  ا  من ذلك كله، بل يجدون في هـذه شيئاَ

بالتحديد فرصة سانحة لهم، ألن االتحاد السوفياتي       

كان أقوى منـافس   سقط في الحرب الباردةالذي 

ختفاؤه فهذه هي اللحظـة     إوأخطر عدو، فإذا وقع     

اإلمبراطـوري يمـسك     للمشروعالمناسبة تماماَ

ويمنع بالقمة الدولية، ويكرس وجوده وحده عليها،       

  .تنافس أو تتحدى ظهور قوى أخرى

ستمرار إكن المشروع اإلمبراطوري يحتاج إلى      ل

حتى تظل القـدرات األميركيـة    ،عدو التعبئة ضد

فـال  ، يقظتهـا  المادية والسياسية والنفسية على

، وال يلحق بها ما     تنفرط بغياب المنافس أو العدو    

خـتالالت بعيـدة   yمـن   يحمله االنفراط السريع

المدى، وعواقب وخيمة على المـصالح الكبـرى        

، اإلمبراطـوري األميركـي    ف المشروعألطرا

وغيرهم ماليين من العاملين في مجاالت المـال        

والبترول والسالح والفضاء والطيران  والصناعة

  .إلى آخره

التعبئـة إال   ولم يكن يحفظ اليقظة ويمسك بدرجة

مـع  ، سياسـات الخـوف   العودة مرة أخرى إلى

التجربة األميركية بطبيعتهـا تنـشر    مالحظة أن

  متنافسين في حالة الطمأنينة، حيثتمع أفراداَالمج

ينصرف كل منهم إلى مشروعه الخـاص، لكـن         

 الخوف وتلك مرة ثانية طبيعة التجربة يعيد جمع

  .الشاردين لكي يواجهوا معاً مخاوف الخطر

الخـوف  " وفي المـرة الـسابقة علـى عهـد    . ٣

 ،كان الخطر هـو الـشيوعية    "الماكارثي الكبير

مـستجد يـستعيد الخـوف     طـر واآلن فهناك خ

بن الدن  وأسامة اإلرهاب الدولي ويسترجعه، وهو

وأسـلحته    وجماعاته اإلسالمية، وصدام حـسين 

 .الشامل للدمار

 أن  ،أصحاب المشروع اإلمبراطوري  وكان ضغط   

ضـراوة عـن    هذه المخاطر المـستجدة ال تقـل  

المخاطر السابقة، وكذلك علت نبـرة التخويـف،        

وحدهم، وإنما لغيرهم  ميركيين لألوهو ليس تخويفاَ

 ضد تحالفمعهم، وعليه فهي ضرورة حيوية لقيام 

 عن التحالف ضد ال يقل صالبة وحزماَ ،اإلرهاب

  .النازية والشيوعية

نيويـورك   نقضت صواعق النار علـى إوعندما  

، فـإن ذلـك     ٢٠٠١ سـبتمبر    ١١وواشنطن، في   

وربما مـن    الحدث المروع جاء هدية من السماء     

إلى المتشوقين للخوف والتخويف، وظنهم  ، غيرها

الستبقاء بل وتكثيف التعبئة  أنها الفرصة المناسبة

المادية والسياسية والنفسية وللمحافظـة     ،  الداخلية  

التحالف الدولي، وفي التقدم بما يكفـي مـن    على

والتعزيـز   الذرائع األخالقية على طريق التوسـع 

ع وكانت صيحة أطراف المـشرو    . اإلمبراطوري

 أن ،)والفكري الصناعي العسكري(اإلمبراطوري 

الخطر هناك في الشرق األوسـط، وفـي العـالم          

الواليـات   العربي وعلى أطرافه، ولـيس أمـام  

   .ه وأن تنتصرهالمتحدة غير أن تواج

ضرب قواعـد   وبدأت الحرب على أفغانستان، بدعوى

اإلرهاب العالمي، ثم توجهت األسلحة إلـى العـراق         

شتعلت حـرب  إو .الشامل لحة الدماربدعوى نزع أس

 !أغرب في أفغانستان غريبة، وتلتها حرب في العراق


