
 هل نتوقع غير النازية في أمريكا والحرب الشعبية الشاملة في منطقتنا؟

 

فييي يييوح واحييت تحييتء  ا نبيياي  ييى تعليقيييى  لييم لكيياى شعريييتيى أمييريكيتيى معييروفتيى حييول مييا يحييت  

للفلكييطينييى هييألي ا ييياحأ وقييت أءييار كييل منممييا غسييبا  ارمييا فييي هكييرا.يل والييتوا.ر الرييميونيةأ وأول هييأليى 

منكوب هلم الكيتة كونتوليزا رايس في هحتى جلكاتما العارة هأل قالي  هى ميا يفعليإل ااكيرا.يليوى  التعليقيى

بالفلكطينييى يألكرها بالمحميا  المكيجة التيي  ياف فيميا المنيوت الحميرا  وكياى يجيب أى ييألكرها أيسيا بميا 

التعليق الءاني فورت  لم لكاى  وقع  جتاتها الكوت أياح كطوة العبوتية واالسطمات في الواليا  المتحتة(أأما

الكيت تييت تيرنير مسكيس شيبكة كييأ هىأ هى ااعباريية اليألل نكيب هلييإل أنيإل قيال ييوح الء"ءياي الماسيي   هى 

الجيييف ااكييرا.يلي يمييارس سييت الفلكييطينييى هرهابييا يمكييى مقارنتييإل بمجمييا  المفجييريى الفلكييطينييى سييت 

 ااكرا.يلييى  ا 

  هلم هنكار العبرأ وهألا أمير متوقيع طبعياأ أميا مسكيس الشيبكة ااعباريية أظى أى كونتوليزا رايس كار 

فأركل كبير مكسولي ا عبار فيما هلم تل أبيب ليزيل آءيار ميا أطلقي   لييإل آلية رينا ة الكيألب ااكيرا.يلية   

 انحيازا لرالح الفلكطينييىأ  

جييرى الرغبييا  ااكييرا.يلية هييألا يييألكرنا مييى جانبنييا بييأى كييل مكييسول أمريكييي يفييتح فمييإل بكيي"ح يعييال  م

والرياغا  ااكيرا.يلية التيي توسيع  ليم لكياى المكيسوليى ااكيرا.يلييى يعيوت تحي  وطيأة التليويح ب شيمار 

حرب اللوبي الرميوني ستي فيتراجع متقمقرا توى انتظاح، ولتينا بمألا المعنم كتاب قيتيح رياتر قبيل حيوالي 

اى  االنحيياز    "قية أمريكيا الكيرية ميع تولية هكيرا.يل  شريى كنة، لمسلفإل ا مريكيي كيتيفى جيريى، بعنيو

العككرية(أ وهو كتياب قيا.ح  ليم الوءيا.ق التيي وجيتها المسلي  فيي  المركيز القيومي للوءيا.ق فيي كيوت"نت   

،  يياح نكبيية 8491ميري"نييت(، حييي  ألهييب ل"طيي"ف  لييم ملفييا  وءييا.ق القنرييلية ا مريكييية فييي القييتس  يياح 

ق المرو ة التي تتحت  مء"  ى اغتييال القنريل ا مريكيي العياح فيي الشيارف عيار  فلكطيىأ فاكتش  الحقا.

مبنم القنرلية، وتتحت   ى قياح التولة ا مريكية بتقيتيح راتار متقيتح هليم تشيكوكيلوفاكيا التولية الشييو ية 

ألاك، وتتحيت   يى آنألاك مقابل تقتيح التشيكييى رفقة ا كلحة التشيكية الحاكمة هلم العرابا  الرميونية آن

حيى كان  الألراف المكلح للوكالية اليموتيية  المعتير  بميا مميء" ركيميا  8491قياح الماجاناي في مطلع  اح 

لليموت في فلكطيى( بتفجير فنيت  كيمير امييس بالقيتس ومريرف ء"ءية و شيريى ميتنيا، بميى فييمح القنريل 

باعتطا  جور  بارو مكسول االتراال  في  ااكباني في المتينة المقتكةأ وتتحت   ى قياح  رابة شتيرى

القنرلية ا مريكية والتحقيق معإل ءح هط"  كراحإلأ وترول بالمءل قرة مريرف وكييط هي.ية ا ميح المتحيتة 

الكون  فولك برناتو   لم يت  رابة شتيرى، بتنكيق كامل ميع الحكومية ااكيرا.يلية الولييتة التيي كيار   

العملية هلم تشيكوكلوفاكيا، كما برهن  تحقيقا  القنرلية ا مريكية نفكماأ هلم تتبير كفر كل مى لإل  "قة ب

ويطييول بنييا الكييرت هألا تابعنييا هييألي الوقييا.ع المروييية بالتفريييل فييي كتيياب كييتيفى جييريى، ولكييى مييا يممنييا هييو 

 اكتنتاجا  المسل أ 

 

 ا طفال الكأل : 

ال القنريلية ا مريكيية فيي القيتس، وكيألا ففي جميع الوقيا.ع التيي يرويميا الكتياب، يتسيح بالوءيا.ق هى رجي

المكسولوى  المحايتوى( في وزارة العارجية ا مريكية، وبعي  المكيسوليى فيي وكالية المعيابرا  المركزيية 

ا مريكية آنألاك،  جزوا  ى وق  االنحياز الركمي ا مريكي للعرابا  الرميونية أوال ءح للتولة التي أ لنما 

أ ويبيتو ميى قيراية فقيرا  التقيارير المشيار 8491امس  شر مى أيار ميايو  ياح اليموت في فلكطيى يوح الع

هليما أى الميوظفيى ا ميريكييى العياتييى اليأليى تريرفوا  ليم سيوي المريلحة ا مريكيية ووفيق أريول العميل 

  الممني، كانوا    لم الرغح مى المنارب الرفيعة التي يشغلما بعسمح   أشيبإل بأطفيال كيأل  يلعبيوى بالكبريي

 أ الرميوني، ف ألا احترق  أرابعمح أتركوا اللعبة ومرمروا أرابعمح في ألح 

ومى المتهف أى نجت جور  مارشال وزير عارجية الواليا  المتحتة آنألاك يتنبأ بنبوية كياكية رحيحة، 

أنميح آءيروا  تتل  لم أى المكسوليى ا مريكييى   منأل أللك الزمى البعيت   كيانوا  ليم  ليح بحقيقية ا شيياي، هال



الك"مة، عشية قتلمح أو القساي  لم مكتقبلمح الكياكيي، فكيكتوا  يى مقتسييا  المريلحة ا مريكيية بغيية 

كتييب مارشييال فييي تقريييري اليييومي  8491أيييار مييايو  81مرا يياة مقتسيييا  مرييلجتمح الشعريييةأ ففييي يييوح 

ى مى منازلية الماجانياي أو التريتل للر.يس تروماى  ى الحالة في فلكطيى قا." هى الجيوف العربية لى تتمك

 لما، ولكنإل كاى مى بعت النظر بحي  أسا : 

  هى هألا ال يعني  لم كل حال هى التولة اليموتية كتكتطيع البقاي واالكتمرار حية في وجإل معاتاة الب"ت 

ي المتطيرفيى مينمح العربية لما، ا تماتا  لم طاقاتما وهمكاناتما فقط، ف ألا ما اكتمر اليميوت بااريغاي هليم آرا

واتباف أوامرهح وكياكتمح العتوانية تجاي العرب، ف ى أية تولة يموتية كيجرل تأكيكما كتتمكى مى البقياي 

 فقط ا تماتا  لم المكا تا  مى العار أ   

لح يعطئ مارشالأ ولكى تقريري لح يكى ألا بال في نظر تروماى الألل ا تر  ب كرا.يل قبل أى تقوح، وألليك 

أ فقيت كياى هيح الير.يس ا مريكيي أى يحظيم بتأيييت الليوبي بفعل مفارقة اعت"  التوقي  بييى الشير  والغيرب 

رى، ا مر الألل لح يحت   لم كل الرميوني في معركة الر.اكة المقبلة ليمك  في كتة الحكح أربع كنوا  أع

 حالأ 

ال يبتو أى أل ر.يس أمريكي ممتح ليقرأ الوءا.ق أو ي"حظ المفارقا أ بل يبتو بعت أكءير ميى عمكييى كينة 

أى الرسكاي والمتنفيأليى ورجيال الكيونغرس بلغيوا ميى االنكييا  وراي ا وامير والتعليميا  التيي يريترها لميح 

ية ا مريكيية فيي الشعريية الريميونيةأ وقيت نجيح غي"ة الريماينة فيي اللوبي الرميوني حت ت"شيي الشعري

  ملية غكل تماغ شاملة  وكاط النعبة ا مريكية الكياكية والءقافيةأ 

 

 نازية أمريكية في الطريق: 

ويتجلم أللك  لم نحو راتح وفاجع، أع"قيا وكياكيا، في موق  وفي شعص أحت  الرسكاي ا مريكييى، 

كطينييى الشتا.ح وينع  عيرة رجيالمح باارهياب، فيي حييى يغميز بعينيإل لشياروى أى مزييتا ميى الألل يكيل للفل

العن  ويتعيامم تعامييا كيام"  يى هرهياب التولية المتججية بالكي"ى ميى أ ليم اليرأس حتيم أعميص القيتميى، 

غتيييال واكييتعتامما الغييارا  الجوييية، وهجييوح المييتر ا ، والقريي  بييالزوار  البحرييية، وتبنيمييا كياكيية اال

ركييميا، ووسييعما الفلكييطينييى تحيي  ظييرو  ا تقييال شييامل فييو  أر  ب"تهييح، وتعقيييت حييياتمح، ونمييبمح 

اقتريياتيا، وهييتح بيييوتمح، واقييت"ف أشييجارهح، ومريياترة حييركتمح، وابتييزاز  مييالمح وأل فلكييطيني تسييطري 

 أمعاملة ما ل"حتكاك بمح، واكتعتاح القوة الفاحشة ست أطفالمح المتظاهريىأأ الخأ

لكننا نرى رسية مكتقبلية مسكتة، فحواها أى اجتمياف جيرا.ح حكوميا  هكيرا.يل المتعاقبية، الكييما حكومية 

شاروى وا.ت"فما الراهى، مع هيألا االنحيياز ا مريكيي الريارل، ال"أع"قي،اليألل ال حيت للتكيالي  التيي تيتفعما 

ل هلم نتيجتيى ليس مى الرعب تعيلمميا، الواليا  المتحتة بكببإل حاليا وفي المكتقبل غير البعيت، كو  يست

أوالهما أى قطا ا  جتيتة مى شباى العالح العربي كو  تنعرط، هى  اج" أو آجي"، فيي القتيال سيت هكيرا.يل 

و توانما وأللك توى أى تكتطيع ا نظمة العربية التي تور  بالمعتتلة أى توقي  الكييل الجيار  اليألل تبيتو 

اكرا.يلية الراهنة لح تتيرك لتليك ا نظمية وكييلة كياكيية تعيالا بميا الموقي  نألري في ا فقأ  ى الكياكا  ا

وتكتر بما  ورة السع  والتمالك غير المبرر في حكاب اامكانيا  العربية حال اجتما ما وتوحيتها، وتليك 

ور هيألا هي اامكانييا  التيي ال يفميح قطياف الشيباب فيي بي"ت العيرب لمياألا ال تتوحيت وتجتميع بعيتما بلغي  ا مي

 أ المنحتر الكحيق 

والنتيجة الءانية المحتومة هي ظمور حركة مسياتة لليميوت والليوبي اليألل يعريمح فيي الوالييا  المتحيتة، 

 ى هييألي الملفييا  التييي تقبييع فييي مراكييز الوءييا.ق، وهييألي التكييالي  التييي يييتفعما تافييع السييرا.ب ا مريكييي منييأل 

اج" أو آجي" أيسيا، قطا يا  أمريكيية واكيعة، بعسيما ميى تأكيس هكرا.يل حتم اليوح حرية أى تحرك، هى  ي

رجال ا  مال وبعسما ممى يتحركوى برتا  فعل  نررية،لمواجمة حالة تغيييب العقيل ا مريكيي والمريلحة 

 ا مريكيةأ

ال مريلحة لنيا فيي ألليك كليإلأ فقيت تفعنيا نحيى العيرب هنيا فياتورة هتلير النيازل ونظريتيإل العنريريةأ ولكننيا 

نرى اكتحالة مسي الواليا  المتحتة قتما في االنكيا  ب"  قل وال اتزاى مع تأءيرا  ف.ة س.يلة نكتطيع أى 



العتت في أمريكا، ممما كاى اكيت.ءارها بيالءروة والقيوة  ليم حكياب ا.عيريىأ كميا نكيتطيع أى نيرى اكيتحالة 

مية، نفكييا وكياكييا،  ليم بقاي الموق   لم حالإل في الرراف العربي   الرميوني، اليألل يلقيي باءياري الوعي

 المنطقة العربية وااك"مية بأكرهاأ 

هألا كلإل واسح للعياىأ وال يكتطيع ا مريكيوى وال ااكرا.يليوى العق"ي أى يغسوا النظير  نيإلأ أميا أمءيال 

شياروى اليألل بيتأ حياتيإل العكيكرية بنكي  بييو  قريية قبيية الفلكيطينية  ليم أريحابما وهيح نيياح، فميا زالييوا 

وراي تتبير مكتحت  يكوى مى العن  ومى المكر بحي  يحقق ما لح تكتطع توامة التتابير المتوارلة  يلمءوى

منيأل نريي  قيرى أى تحققييإل، وكييأللك ا مير بالنكييبة لجيور  بييوف وهتارتييإل، فميح يعب.ييوى أنفكيمح حاليييا بفكييرة 

باكييح محاربيية  اكييتعتاح أكييلحة نووييية تكتيكييية سييت منطقتنييا،  لييم أمييل هحييراز نريير نمييا.ي وكييريع وقيياطع

فيو  جبيال  25اارهابأ فمل كيكوى الك"ى النوول التكتيكي أقوى ميى القري  اليألل قامي  بيإل طيا.را  ب 

تورا بورا ألا  يوح، وكاى  بارة  ى حراءة طولية ها.لية بيالنيراى وسيغط االنفجيارا  شيمل  ك"كيل الجبيال 

انكيتاى؟ وميا اليألل يعنييإل الييوح انكيحاب كلما؟ وهل أت  تلك الفظا ة كلما هلم تحقييق هيت  الحملية  ليم أفغ

القوا  البريطانية مى هناك وتكليح قياتة الحملية لتركييا؟ وميا اليألل تعنييإل ا عبيار  يى انشيقاقا  القبا.يل هءير 

مستمر البرلماى القبلي الألل نظمتإل الواليا  المتحتة وجلب   جل نجاحإل الملك المتقا ت مى منفاي في هيطاليا؟ 

ميور النياطق اا "ميي باكيح بيى التى قيا." هى الز مياي المكيتمتفيى بالحملية ا مريكيية ميا وما الألل يعنيإل ظ

 زالوا أحياي يرزقوى؟ 

هألا كاى بوف ال يكتطيع أى يقرأ الحاسر قراية رحيحة، فليقرأ بع  وءيا.ق العارجيية ا مريكييةأ أح أنيإل 

مى أجيل فتيرة ءانيية كياى يشيتميما فيي كركيي ال يقرأ هال هزيمة أبيإل قبل  شر كنوا  في المعركة االنتعابية 

 ؟الر.اكة وبمر  الر.اكة وامتيازا  الر.اكة؟ 

 

 

 

 



 


