
 كيف ستكون أولى حروب القرن الحادي والعشرين وما هدفها النهائي؟    
 
أطلقققأل ايمريكيقققون ريقققر الرسقققايين  نلإقققان الإقققي لن لن  ولقققف الحقققرب الاقدسققق   لقققى الحقققرب التقققي سققق أل  

 للناطقين الرسايين أن نفوا  ن كالم جورج نوش لدى ولفه لياها نالحال  الصلي ي   ما تشير لليه الكلا  مقن معنقى
 ديني تاريخي  وقالوا لنها اكتإ ت في اللغ  الدارج  معنى آخر يتصل نالعزم والحااس .

ومقن أسقهل ايمقور  لينقا أن نصقدا أن الوايقاح الاتحقدف ليإقت فقي وارد أهقدان دينيق . ين ديقن الوايققاح  
صقالح تييقز الوايقاح الاتحدف الحقيقي هو الرنح  الذي يطلقون  ليه تإاي  )الاصالح الحيويق .. وناسقت تلقل الا

الاتحدف لنفإقها أن تلعقب ناسقاطيلها فقي ميقار ا،خقرين  وتلعقب نطائراتهقا ولقواريخها فقي أجقوات ا،خقرين  وتلعقب 
نققاجهزف ل المهققا فققي  قققو، ا،خققرين  وتلعققب ندنلوماسققيتها ااسققتخ اراتي  فققي أوسققاد الحكققت والإياسقق  فققي دو، 

 ا،خرين. 
ن الحققروب الصققلي ي  التاريخيقق  نفإققها لققت تكققن حرونققا لققلي ي  نققالاعنى نققل لن مققن الإققهل  لينققا أن نصققدا أ 

الققديني. فقققد كانققت ال وا ققة العايققق  التققي حركتهققا نوا ققة  نصققري  ررنيقق  جاهلقق  فققي الغققرب  ققد الشققرا  ونوا ققة 
استعااري  طامع  لدى الدو، التي شيعت  ليها  ونوا ة شخصي  خال  لدى ايننقات ريقر القوار ين لالقوغ الغقرب 
)وفقققا لتقاليققد الايققرام لققديهت. كققي يوجققدوا ينفإققهت ماالققل فققي الشققرا. و ققدا  ققن مإققال  ال وا ققة التققي تحققدم 
 نهققا الاحللققون التققاريخيون الغرنيققون نانفإققهت  فقق ن وقققائل سققير الحاققالح الصققلي ي  مققن الغققرب للققى الشققرا حفلققت 

واحهقت. وهقي جقرائت تكلقت  نهقا الا رخقون  اليا نيرائت يندى لها الي ين  قد الاإقيحيين الشقرقيين وكنائإقهت وأر 
 الغرنيون الاإيحيون أنفإهت. 

نالقد وف للقى الحقروب الصقلي ي  لا 5901وهكذا  لت تكن ليح  ال انا ليرنان الثاني فقي مق تار كليرمقون  قام 
ايزمنق    محركا لعوامل لت يكن هو نفإه مدركا لها. ولكن التع ئق  واث قارف التقي رافققت الحاقالح الصقلي ي  فقي تلقل

حالق  ايطفققا،  5151كانقت قويق  مإقتارف فقي الغقرب للقى درجق  أنهققا حركقت ايطفقا، هنقاغ  وهكقذا سقيل  قام 
 التي انطلقت من فرنإا وألاانيا للى الشرا  كاا أ ارح الفقرات التعإات فزحفت نحو فلإطين حال  من الر اف.

 الدين وسيل  للحشد   
يني حققين يإققتخدم للتيايققل والحشققد. وصلققل مققا قصققدر جققورج نققوش لققيه هنققاغ وتققر أشققد ل ققارف مققن الققوتر الققد 

الثاني  ت نفار.. وما نادح نه الإي لن لن وما زالت تنادي.. وما تعلت الدو، ايورونيق  حقيقق  مقا وراتر  ولكنهقا مقل 
عاراح صلل تعرن أنه موجه للعوام الاصفقين القذين ا تتقوفر لهقت معلومقاح كافيق  يفهاقون معهقا مقا يكاقن ورات الشق

 الإياسي  من لفقاح و ائداح منتظرف. 
جثاققت القققواح وايسققاطيل ايمريكيقق  وال ريطانيقق   لققى لققدر الققدو، العرنيقق   5005فققي حققرب الخلققي   ققام  

الخليييقق   وحصققلت الوايققاح الاتحققدف م اشققرف  لققى مكانقق  الاتصققرن الحقيقققي الوحيققد نققنف  الانطققق   و ققانت  
 ائداح العقرب منقه. أمقا ا، قار ريقر الا اشقرف  لقى ايورونيقين واليانقانيين فهقي  كذلل ل نوكها الإيطرف الدائا   لى

أو قققح مقققن أن يتياهلهقققا هققق ات الحلفقققات ايلقققدات. لققققد ألققق ح فقققي يقققد الوايقققاح الاتحقققدف وحقققدها سقققلطان التوزيقققل 
تحققدف ألققيب والإقيطرف  لققى ايسققواا وايسققعار  أي أن مغققزى نشققوت ااتحقاد ايورونققي الاإققتقل  ققن الوايققاح الا

 نالتآكل لحإاب سيطرف أمريكي  متعاظا . 



ويفهققت ايورونيققون جيققدا اليققوم أن الحالقق  ايمريكيقق  اليديققدف التققي ترفققل شققعار اانتقققام للثال ققات الرهيققب فققي  
نيويققورغ وواشققنطن  تريققد أن تحقققأل أهققدافا تختلققف  ققن ايهققدان الاعلنقق   فلققيه احققتال، أفغانإققتان  وا قتققل نققن 

طال ققققان  هققققو الهققققدن الانشققققود مققققن حشققققد حققققامالح الطققققائراح وال قققققوارج ومئققققاح الطققققائراح وآان ادن ورجققققا، 
الصققواريذ صاح الققراوم الاختلفقق . فقق ن أقققل مققن صلققل نكثيققر يكفققي. ولن ل قققالن الققرئيه ايمريكققي  ققن موالققفاح 

تاقام سقيطرتها )أو، حرب من حروب القرن الحادي والعشرين. يظهر نو وح أن الوايقاح الاتحقدف مصقاا   لقى ل
 لققى مققوارد العققالت كلققه  و لققى مقققدراح وحصقق  وأنصقق   الققدو، الاختلفقق . أي أنهققا ما ققي  قققدما فققي العولاقق   لققى 
نحو ييإد فكرف الحكوم  العالاي . فقد حدد نوش الزمن الذي ستإقتغرقه هقذر الحقرب نانقه  شقر سقنواح. وققا، 

فقوا مإقرح مكقاني واسقل  ومقن الصقعب تصقور أن مثقل  لن ل ن ادن فرو ا في ستين نلقدا. وتلقل مقدف زمنيق  ك يقرف
ا هققذا الزمققان وهققذا الاكققان سققيكونان ميققدانا للقيققام نعاليققاح تإققتهدن نققن ادن وطال ققان وحققدهاا  ماققا يققد  ميققا

لالفتراض أن العال سييري فقي مشقرو اح الوايقاح الاتحقدف ث قادف رسقت خريطق  الانطقق   نشقطب دو، ولنشقات 
دو، ولدمققاج دو، نعاققها نقق ع   وهققو مققا ظهققر أو، مققرف فققي فلتققاح لإققان جققورج تينيققت رئققيه الإققي آي ليققه فققي 

اسر  رفقاح لن ممنطقق  الشقرا حين قا، في معرض كيل التهديداح للرئيه ي 1999م تار قا  كامب ديفيد  ام 
 ايوس  نشعونها وحدودها قانل  للتغيير م )!..

 الغنائت وايسالب   
يلققوح نققوش لبورونيققين نققان أنصقق تهت مققن رنققائت الحالقق  اليديققدف رهققن ناققدى الاإققاها  فققي تحاققل النفقققاح  

في ال داي  موقف العقزون  والتكاليف. ولكن أورونا الاوحدف كانت تتطلل للى شيت مختلف. أما روسيا التي وقفت
 ققن الاشققارك  فققي الحالقق  العإققكري  و ققن الإققااح ناسققتخدام أرا ققي طاجكإققتان وأوزنكإققتان فقققد ريققرح موقفهققا 
لإ ب رير مفهوم  ودفعت تحقالف الاعار ق  الشقاالي وققواح   قد الرشقيد دسقتن لخقوض الاعركق  لصقالح الخطق  

لها نصيب  ندما ييري تقإيت الانطق  الذي ندا لها أنه ققادم ايمريكي   ولعل روسيا تامل من ورات صلل أن يكون 
 في الطريأل. وهذا هو حلف الا ا  التي تشت رائح  اللحت الفطيه.

وا يعققرن أحققد مققا الققذي دار نققين وزيققري الخارجيقق  ايمريكققي والصققيني مقق خرا  ولكققن مققن الا كققد أن الصققين  
د ااستراتييي نوانق  مقن نواناتهقا الغرنيق . ريقر أن الصقين لقت معني  ناا يحدم في تلل الانطق  التي تعد  لى الصعي

يكققن يإققعها  كاققا لققت يكققن يإققل ريرهققا أن تققتحفر نقققوف حيققا، التصققرفاح ايمريكيقق  الارتق قق  نيناققا كار قق  نيويققورغ 
 وواشنطن شاخص  للعيان وجثة القتلى تحت الردم والركام.

لوقققت. فققالحرب التققي ستنشققب لققن تكققون لع قق . ولكققن جايققل الققذين يتحفظققون سققون تققزداد تحفظققاتهت مققل ا 
وايسققلح  التققي ستإققتخدم فيهققا سققون تهققز جنققوب آسققيا كلققه. ولا فلققن ينط ققأل  لققى الحققرب ولققف أولققى حققروب 
القققرن الحققادي والعشققرين  أي الحققرب التققي ستإققتخدم فيهققا أحققدم ايسققلح  الاختر قق  حتققى الإققا  . أ ققف للققى 

وريرهققا  ورناققا فققي الققدو، اثسققالمي  جنققوب روسققيا  قققد تفيققر حرونققا  صلققل أن التحركققاح اليااهيريقق  فققي ناكإققتان
 وانتفا اح ا تإهل الإيطرف  ليها. 

 الهت اثسرائيلي ايك ر   
وتتوققف أمقور كثيقرف  لقى نققو  التصقرن ايمريكقي ومقدار وحياقه. ولن كققان نقو  الحشقد العإقكري ايمريكققي  

يققرد مالحققق  مياو ققاح مققن الاقققاتلين الاعققادين للوايققاح حتققى ا،ن ين ققيت كاققا قلنققا  ققن شققيت أك ققر كثيققرا مققن م



الاتحققدف. فهققذر القطققل ال حريقق  واليويقق   وهققذر الصققواريذ  وهققذر التإققهيالح الاطلونقق  مققن الققدو،  وهققذا الاققدى 
الزمني الاحدد للحال   كل صلل يوحي نالعال  د دو، وكياناح وشعوب  ا  قد مياو قاح قتاليق  تتشقكل مقن 

 قليلين. أفراد كثيرين أو 
وما تتحإب منقه الانطقق  هقو أن تكقون الحالق  ايمريكيق  فقي خدمق  ااسقتراتييي  اثسقرائيلي  التقي   قر  نهقا  

آريئيققل شققارون ق ققل حققوالي رنققل قققرن  نققدما قققا، لن الايققا، الحيققوي لالسققتراتييي  ايمريكيقق  ييققب أن ياتققد حتققى 
  الاحيطقق  ن سققرائيل. وآنققذاغ كانققت اثشققارف للققى دو، ناكإققتان وأفغانإققتان شققرقا وأن ا ينحصققر فققي الققدو، العرنيقق

العققالت اثسققالمي فققي آسققيا لشققارف م طنقق   أمققا ا،ن في ققدو أن كققل مققا كققان اثسققرائيليون يتحفظققون مققن الحققدية  نققه 
 لراح  لار م احا دون حيات. 

و، القويق  فقي الانطقق    وما يعتقد معظت الاراق ين في الانطق  أنقه كقامن فقي النوايقا ايمريكيق  هقو اسقتفراد القد 
كققل  لققى حققدف لتققدمير قواهققا ومصققادرف تطورهققا النققووي )وصلققل هققو الهققت اثسققرائيلي ايك ققر.  نيناققا الققدو، التققي لققت 
يحن دورها فقي الطاحونق  منتظاق  فقي الحلقف ايمريكقي  قد ايخريقاح. فاقا دام فقي الوايقاح الاتحقدف مقن يعطقي 

  وييققد لقه العققذر فققي قصقف الاققدن الفلإقطيني  نطققائراح أناتشققي ولن شقارون الحققأل فقي ارتيققا، الفلإققطينيين يوميقا
  وا يتققذكر شققيئا مققن أنيققدياح الصققرا  العرنققي اثسققرائيلي وتققاريذ القاققي  الفلإققطيني  فقق ن الاقق امرف لققن تققوفر 51

 أحدا.
حيق  القدو، وقد يحتاج ايمريكيون حاليا للى تهدئ  الي ه  الفلإطيني  اثسرائيلي   نغرض قطل الطريقأل أمقام  

العرنيقق  واثسققالمي  لصا لققت تققدخل الحلققف متذر قق  ناققا يحققدم فققي فلإققطين. نيققد أنهققت لققن يل ثققوا أن يوقعققوا ايصى 
 ايشد نالفلإطينيين  ين فلإطين هي الاإتهدف  أوا وأخيرا! 

 



 


