
 خمس مالحظات فلسطينية
  حول الحملة األمريكية على أفغانستان 

   
 مالحظتنا األولى عن نشر صور وأسماء المدعوين إرهابيين.

هل في بالدنا من يصدق العبارة التي يرددهاا الععمااء الغربياون وعلاى رأسارج باورو باو  وياوني بليار   اا لين  
 اريااة هااو ابرهااا  ولاايس الاادين وو الحقااارة وو األ طااار وو إن عاادوهج فااي حملااة األساااريل البحريااة وال ويااة ال

 الشعو  ابسالمية أو العربية؟ 
أعتقد أن كل مسلج وكل عربي ممن شاهدوا م موعة الصور اوثنتين والعشرين المنشاورة عبار العاالج بوصا را  

هااا وء الااارين يريااادون م سااادة ابرهاااا   لاااج يملاااء إو أن يتسااااءلل ألااايس فاااي هااار  الااادنيا رماااو  ل رهاااا   يااار 
عماا مرج أو كوفيااايرج وعقلرااج؟ ألاايس ثمااة إرهااابيون ينطبااإل علاايرج وصااا ابرهااا  فااي القااارات ال مااس  ويرياادون 
القبعاااات والباااراني  مااالال؟ أيااان المافياااات التاااي يحكاااج أحيااااء بكاملراااا مااان المااادن األمريكياااة الكبااار ؟ وأيااان القتلاااة 

ادة ال يااو  وعمااالء الم ااابرات الاارين يسااتعملون  ااد حركااات المااوبورون المحترفااون؟ وأياان رباااوت الاادول و اا
التحرر يرسانات أسلحترج ووحدايرج ال اصاة المدرباة علاى القتال؟ وأيان يتساحار شاامير الارا ا تاال اللاورد ماوين 
فاااي القااااهرة والكونااا  برناااادوت فاااي القااادو؟ وأيااان ذريحيااال شاااارون صاااانس الماااراب  وناساااا البياااوت علاااى ر وو 

لء كله إرهاباا؟ أو أحاد مانرج يساتحإل أن يقاات صاوريه إلاى هار  الم موعاة ولاو مان باا  رفاس أصحابرا؟ أليس ذ
العتب  لكي يقال على األ ل إن الدولة األمريكية يستردت ابرها  أينما كان وكي ما كاان وو يساتردت أصاحا  

 ديانة أو  ومية دون  يرهج!؟ 
ة فاي م اال النشار والتصاوير ينطاوا علاى مغاع  وأثار هر  المالحظة شديدة األهمية. فرنالء أمور فنية شاكلي

ن سااي مقصااود و ي رلااه العااارفون. وماان يلااء األمااور اوريباااا بااين الااعا وبااين ابيحاااء المطلااو . وعناادما ينشاار 
أمريكااا هاار  القا مااة ماان الصااور وماان األسااماء العربيااة  فااي أول ي ساايد ملمااوو ل شااارات الشاا وية السااابقة التااي 

مل إن ابرهابيين هج أناو شرق أوسطيون  دون إفصاا  عان هوياايرج  فاألن األثار الارا ينطباس رددت روال شرر كا
فااي ن ااوو الكبااار واألر ااال فااي بميااس البلاادان  ناهيااء عاان الوويااات المتحاادة  هااو الكراهيااة والعااداء حيااال القااو  

ل مااا يرياادون  وأيقااا حيااال الاارين يلبسااون هاار  األ ياااء  وحيااال المنطقااة التااي أرلعتاااارج والشااعو  التااي يرياادا ملاا
ال اليات التي يحمال أساماء كوساما رج أو مالما  كمالمحراج  أا أن يوبياه الكراهياة والتارب  والعناا لان يقتصار 
علااى العاار  والمساالمين فااي الشاارق البعيااد  باال ساايلحإل بال اليااات العربيااة وابسااالمية  التااي يتصااد  فااي المعتاااد 

 البالد.  للدعايات الصريونية الموبرة إلى بمرور
 هوليوود وحر  الصور   
هكاارا صااار ابرهااا  مل صااا وم ساادا فااي العاار  والمساالمين. وفااي هاارا يركيااع مقصااود ماان  باال ال بااراء  

المتعمقين الرين و ي ويرج في الوويات المتحدة المعرفة الكاملة بماا يادعى يسايكولوبية متلقاي الصاورى. علاى أناه 
النشر والتصوير المعادا للعر  والمسالمين فاي أمريكاا  وال اارا علاى  ليس على كل حال  إو إ افة بديدة إلى

 اااد  وسااااق راااوال ثالثاااين سااانة مقااا    ااادم  هولياااوود والساااينما األمريكياااة أثناءهاااا محاااات وربماااا ذوت األفاااال  
والمسلسالت التي يصور العربي والمسلج في الصور التي يكرهرا المشاهدونل فرو يابر م ادرات وأسالحة  وهاو 



ي ماااكر خبيااع مااتعطا للاادماء  وهااو ثاارا دون اسااتحقاق ومباارر نرااج حااين ين ااإل علااى رعامااه وشاارابه وفربااه  هم اا
وخسيس ب يل في ما عدا ذلء  وهو يحتقر المرأة وإن كان يعبد ال نس  وهو  ارر و يسات د  المااء والصاابون  

لصااريونيون الاارين يكمنااون وهااو متط اال علااى الحقااارة م اار  للمنشاا.ت الحقااارية.. إلااى ذخاار مااا رسااج ال بااراء ا
 داخل الشركات والم سسات ابعالمية الكبر  في أمريكا والغر .

لقد كتب م ل ون  ربيون لد  انريار الشيوعية وكتلتراا الشار ية  فاي أوا ال العقاد األخيار مان القارن الما اي    
ن صاارا  الغاار  مااس ابسااال . كتبااا يقااول إن ابسااال  هااو العاادو القاااد  للحقااارة الغربيااة. وإن الصاارا  التااالي ساايكو 

ويعاياادت إثاار ذلااء  يااادة فاحشااة األعمااال الدعا يااة الصااريونية فااي الوويااات المتحاادة ل عاال هاار  ال ر ااية ال كريااة 
بملابااة عقياادة ثابتااة فااي أوساااا دوا اار اوحتاارات السياسااي والحعبااي فااي الوويااات المتحاادة  مااس أن الم ل ااات التااي 

 يعدو أن يكون واحدة من اوفترا ات والت يالت ال كرية.  دارت حول هر  ال ر ية الرهنية و
ويسااتعين ماكينااة الدعايااة الصااريونية علااى يلبياا  هاار  يالعقياادةى ب ميااس الوسااا ل  بمااا فيرااا ينباا ات الماان ج  

األسااطورا الغااابر نوسااتراداموو الاارا ينبااو بغااعو عااار  ماان الشاارق للغاار . وذلااء بغاار  دفااس األمااريكيين لمحاربااة 
لتي يشتريرا ابسرا يليون وو يقادرون عليراا بون سارج. فألمكانياات أمريكاا أ ادر علاى محارباة بمياس أعاداء المعركة ا

إساارا يل دفعااة واحاادة. ولاارلء كااان ي نيااد أمريكااا لراار  الغايااة حلمااا صااريونيا  ااديما. وي ااب أن نعتاارت أن ذلااء 
 حقا.  الحلج يتحقإل اآلن بشكل و يكاد أصحابه ابسرا يليون يصد ون أنه يحدث
 .مالحظتنا اللانيةل عان  ر  القاو  اآلسيوية ابسالمية ومحاصرة الصين

ما نقوله و يعني أن الوويات المتحدة و يملاء أسابابرا ال اصاة للصارا  فاي المنطقاة. ومان ال طاو أن ننساى  
ذخار بلاد يلء األسبا . فري يريد  بل كل شايء نراب ذخار نقطاة ن ا  فاي ذخار بحار فاي ذخار احتيااري ن طاي فاي 

عربي أو إساالمي ن طاي. وهاي و يرياد أن يتاوفر ألياة دولاة فاي المنطقاة  اوة يحملراا علاى يحادا السايطرة األبنبياة 
 التامة التي ي عل استمرار هرا النرب في حكج القدر. 

وي صاايل ذلااء أن هاار  الساايطرة يرمااي ماان ناحيااة إلااى اسااتيالء األمااريكيين علااى ن اا  دولنااا القااعي ة باألسااعار  
ي يحااددونرا  وباوييرة ابنتاااو التاي يناسااب سياسااايرج او تصاادية  وبالساايطرة المطلقاة التااي يتاي  لرااج أن يو عااوا التا

األنصبة الن طية على الدول الصناعية القوية فتظل ر ابرا في أيديرج. فرج بالتالي  د وحادة بلادان المنطقاة  و اد 
بيااء واألوابيااء  و ااد أيااة امتيااا ات ينقيااب أو سااوا  يعودهااا بالسااال  الماا ثر فااي هاارا العصاار  و ااد منظمااة األو 

يعطيرااا دولااة فااي المنطقااة لدولااة صااناعية  ياار الوويااات المتحاادة. وربمااا كااان هاارا ماان األساابا  الر يسااية للسياسااة 
العدا ية األمريكية ي ا  العراق الرا ي ارأ علاى إعطااء ملال هار  اومتياا ات ل رنساا  وربماا لروسايا  علاى  يار ر باة 

 يكيين. ولررا السبب ي تلا موا ا ه وء عن المو ا األمريكي حيال  ر  العراق. األمر 
 ياار أن حاادود السياسااة األمريكيااة لااج يتو ااا عنااد هاار  ابمااالءات. باال شاااءت أن ي عاال إساارا يل  الدولااة  

ات المتحادة  المستعارة التي  ام  على ا تصا  األر  المقدسة  بملابة النا ب والوكيل الميداني المعتمد للوويا
ويبناا  أمريكااا بميااس الموا ااا ابساارا يلية اوساات عا ية والتوسااعية و ودت إساارا يل ب ميااس عناصاار القااوة والساايطرة 
والن ااوذ. وصاانع  لرااا  ااوة عسااكرية ويرساااانة حديلااة. وسااررت مااس ذلااء كلاااه علااى يحقيااإل شاايء م ااالا لطبيعاااة 

تتالياة  كاي يبقاى إسارا يل فاي و اس عساكرا أ او  األشياء إذ  ام  ب رد د و   واست اب  لطلباات إسارا يلية م
من م مو   و  العالج العربي وابسالمي ذا المليار نسمة ونيا. ومن المشكور فيه أن يكون ذلاء كلاه  اروريا 



للمصال  األمريكية وحدها. والوا س أنه است عا  ملير  يولد مشاعر من السا   المتعاياد  وي عال مان إسارا يل عالاة 
 ألمريكية مللما هي عالة على ال عينة األمريكية ودافس القرا ب األمريكي. على المصال  ا

وبعااد ذلااء كلااه يحااار  الوويااات المتحاادة فااي منطقتنااا اآلن حاار  إساارا يل الكباار . وهاار  هااي النقطااة التااي  
علاى  ا ماة وصلنا إليرا. وإذا كان  المعركة ستمتد عشرة أعاوا  أو أكلار كماا يقاول باو . وإذا كاان العاراق وساوريا 

الدول المستردفة حسب ذخر التصريحات الصريحة التاي أرلقراا و راء وناوا  و راء أمريكياون  فانحن نقايا لراا 
دون يردد أن الدور  اد  علاى إياران التاي ي شاى إسارا يل  ادرايرا العساكرية. والرادت الحقيقاي للحملاة األمريكياة 

نطقة على نحو يتناسب مس ي ارد الووياات المتحادة باالت وق التي يترر  بمحاربة ابرها  هو إعادة رسج خريطة الم
العسكرا واو تصادا  وهو الققاء على بميس نظاج الحكاج التاي و يوافاإل علاى اومتلاال دون منا شاة لماا يادعو  

 أمريكا مصالحرا الحيوية. 
 دول بال أسنان   
الووياات المتحادة أن ي علراا فاي حكاج  وأعتقد أن من األفكار ابسرا يلية التي استطا  اللوبي الصريوني في 

العقيااادة لاااد  السياسااايين المحتااارفين هناااار   ااارورة ي رياااد الااادول اآلسااايوية ابساااالمية ذات الاااو ن مااان القااادرات 
العسااكرية التااي يقاايج لراار  الاادول حسااابا فااي عااالج اوسااترايي يات  وأعنااي برااا النااوعين اللقيلااينل أساالحة الاادمار 

ة والموبرة. فمن يتابس اوهتمامات والتصريحات وحركاة الدبلوماساية ابسارا يلية خاالل الشامل والصواريخ البالستي
األعوا  العشرة الما اية يالحات يعااهج ه ماة الم طا  السياساي ابسارا يلي علاى الباكساتان  ألنراا دولاة إساالمية 

ية مااان ناحياااة  والااادأ  نووياااة. وي ااارا يوهياااا الن اااوذ ابسااارا يلي المتغلغااال لاااد  الطوا اااا الرندياااة  يااار ابساااالم
ابسااارا يلي علاااى ياااوبيال ناااار ال اااالت باااين الرناااد والباكساااتان مااان ناحياااة ثانياااة  واوهتماااا  ابسااارا يلي بالمسااااعدة 
العسكرية والسياسية للرند من ناحية ثاللة  أل را  إ اعات مسالمي الرناد ويح ايج الباكساتان واساتنعافرا ويحيياد 

لساااطينيين ذات ياااو  بعياااد. ويشااا س األمريكياااون هااار  السياساااات  اااد  ويراااا النووياااة خشاااية أن يصاااب  ساااندا لل 
الباكسااتان بعاادما كاناا  حلي ااة األمااس  وذلااء ماان  اويااة أخاار  هاادفرا محاصاارة الصااين ماان  ربرااا عاان رريااإل يقويااة 
 الرند. فقد يغيرت معالج السياسة األمريكية إثر انريار اويحاد السوفييتي  ويميعت برو  ا تحامياة وا احة فاي  اارة
ذسيا. وعلى الر ج مان أن السياساة الصاينية يميال إلاى مرادناة األماريكيين ومساايريرج وعاد  اوحتكاار بمصاالحرج  

مال العقيادة فألن األمريكيين من ناحيترج و يغ لون عن أن الصين ما  ال  البلد الوحيد باب افة إلى كوباا الارا يح
الشيوعية المقادة للرأسمالية  والبلد الرا يشكل بتعداد سكانه وبن احايه التنموية العراعية والصناعية والعساكرية 

 المنافس المحتمل مستقبال والعقبة الك ود المرشحة مستقبال لم ابرة الريمنة األمريكية على أسواق العالج.
العلنيااة وعمليااات الموساااد ال  يااة فااي الو اا  ن سااه   ااد دخااول كمااا يت ااه برااود الدبلوماسااية ابساارا يلية   

التكنولوبيا النووية الروسية إلى إيران. و د يعيد هر  ال رود المبرولة في أوساا الحكج في روسيا  والتي يربمترا 
اني  العيارات العديادة لمسا ولين إسارا يليين إلاى موساكو  علاى ال راود المبرولاة لقار  المشارو  الناووا الباكسات

ألن الحكج في باكستان لج يبلغ من ال طورة في نظر ابسرا يليين خطر األصولية الحاكمة في إيران. وبسبب هار  
 ال طورة يت نب المس ولون األمريكيون م  تا بالطبس التركيع على إيران ويوبيه الترديدات إليرا. 

 در  م اني للصين   
المية الممتدة من شرق المتوس  إلاى  ار  الصاين علاى أنراا دول وينظر األمريكيون إلى الدول العربية وابس 



معاديااة للوويااات المتحاادة وأنرااا يشااكل اسااترايي يا باارلء بالتااالي درعااا سااميكا ل اصاارة الصااين الغربيااة. ويتطلااس 
اوسااترايي ية السياسااية األمريكيااة إلااى ي تياا  هاارا الاادر  وإلااى بعاال هاار  الاادول  إذا أمكاان  بملابااة رماا  أمريكااي 

وبه نحو يلء ال اصرة. ولاج يكان  ريباا أن يترااون روسايا وهاي فاي دور اونرياار فاي شاون التغلغال األمريكاي فاي م
دول الكومنولع الروسي ال نوبية التاي هاي باعء مان أ االيج ذسايا الوساطى األ ار  إلاى ال ناو . ولكان مان أ ار  

ى اساتعادة مكاناة روسايا دور السمساار الارا الظواهر السياسية المعاصرة أن يلعب روسيا في عرد بويين الطام  إل
يسرل ص قة است دا  مطارات يلء الدول و واعدها لصال  القوات المسلحة األمريكية. وو يمكن فراج ذلاء إو 
بااون الاادهاء الروسااي يريااب للوويااات المتحاادة مسااتنقعا ذساانا يسااتنعت  واهااا فااي حاار  و ينترااي  أا أن الااروو 

عون إلى  و اومبرارورية األمريكياة فاي معتارر يا دا إلاى إفقارهاا وإ اعافرا وي كيكراا يسعون من خالل التظاهر بال
 وحقا كما ي كك  اومبرارورية السوفييتية. 

و ااد يكااون هاادت روساايا المااعدوو هااو محاصاارة الصااين بااالقوة األمريكيااة وإنرااار اوثنتااين معااا  وباارلء يعااود  
عالمية. أ اا إلاى ذلاء يوهمراا أن إ اعات األفغاان ساي دا حتماا روسيا للتربس فوق مكانة مرمو ة على الساحة ال

 إلى إ عات الشيشان. 
و يبدو أن الماارد الصايني العظايج استشاعر هار  الم اارر بماا فياه الك اياة. وصاحي  أن الصاينيين أعلناوا فاي  

هاادات التااي سااياق يويياادهج الحملااة األمريكيااة  ااد ابرهااا  عاان يح ظرااج الاارا صااا و  بعبااارة يعلااى أن يكااون األ
ستقربرا الحملة محدودة و منرا محدوداى  ولكنرج عمدوا من نااحيترج للتصارت علاى نحاو  رياب علاى مسالكرج 
الحصاايا المعرااود حيااال العااالج ابسااالمي  فقااد انترااعوا فرصااة بدايااة الحملااة األمريكيااة ليعاادموا بال ملااة عااددا ماان 

رمياااا بالرصااااا فاااي عاصااامة بمراااوريترج  دون أن  المترماااين المسااالمين الصاااينيين بالعمااال لالن صاااال عااان الصاااين
ي شاااى السااالطات الصاااينية ايرامراااا ب ااارق حقاااوق ابنساااان  مللماااا حااادث فاااي ربياااس بكاااين. ولاااج يكااان هااارا بااااألمر 
الحصيا  وو كان من الحصافة ا تصاار المو اا الصايني مان العملياات الحربياة األمريكياة بارلء الاتح ت الباها  

 يوحي كما  لنا أن الصين فطن  إلى أهمية الح ا  على ذلء الدر  الطبيعاي الارا الرا و يحمل أهمية كبيرة وو
لج يتعب في بنا ه.فاألمريكيون متى  ر وا أ دامرج حاول الصاين فاال شايء يمانعرج مان البقااء كماا يشاترون ويركياب 

ل المحاي  الرنادا  واعد الصواريخ اللابتاة لتطوياإل الصاين يطويقاا محكماا. واألسااريل األمريكياة التاي ي اوو خاال
ويوبه صواريخ كرو  ي ا  أفغانستان  وكرا القواعد ال وية المستحدثة في الباكساتان وفاي ال مرورياات ابساالمية 

 التي كان  الحعا  ال نوبي لاليحاد السوفييتي  إنما يملل نوعا من يالبروفةى والمناورة  د الصين. 
  رااااا بساااالور ي رااااج معااااه األمريكيااااون أن الم ااااال وربمااااا كااااان ماااان مصاااالحة الصااااين بالتااااالي أن يصااااح  مو  

 اوسترايي ي الحيوا لدولة عظمى مللرا و يقا عند خ  الحدود الدولية لرا. 
 مالحظتنا اللاللةل لماذا يتصرت السياسة األمريكية برابماييا في كل شيء وأصوليا في حالة ابسال  فق ؟   
العربيااة وابسااالمية متشااددة للغايااة  ااد القااو  ابسااالمية و ي راال أحااد أن السياسااة األمريكيااة فااي المنطقااة  

التااي نر اا  نرااال العماال السياسااي  اامن نطاااق الشاارعية وشااروا ياللعبااة الديمقراريااةى كمااا يساامونرا. فالسياسااة 
األمريكياة هااي صاااحبة اونقااال  العسااكرا علااى حكومااة أربكااان وحاع  الرفااا   ثااج علااى وبااود حااع  ال قاايلة فااي 

النيابية في يركيا. والم ابرات المركعية األمريكياة هاي صااحبة األمار والادعج فاي اونقاال  الارا الساحة السياسية و 
 ن ريه الم ابرات ال رنسية  د ال برة ابسالمية ل نقاذ في ال عا ر. 



وكاااال التنظيماااين ي نااااب أا نشااااا عنياااا  وخااااا  انت اباااات شاااعبية فااااا  فيراااا  ثاااج و ااااس  اااد  اونقااااال   
ر مالحظااات عديادة يت ااو  المالحظااة العاابرة التاي يسا لرا و ااا س السااحة السياساية الدوليااة  العساكرا. وهارا يليا

حياع يتااععج األمريكيااون فااي و اا  واحااد الاادعوة إلااى الديمقراريااة وحقااوق ابنسااان بااالقول  ويصاانعون ب عاال السااي 
 ذا إيه اونقالبات العسكرية  د الحكومات التي انت برا الشعب. 

مريكيون أن ي عله ملل هر  التيارات األصيلة في الم تمعات العربية وابسالمية  حاين يتباس ما الرا ينتظر األ 
األمريكيون المريمنون على المنطقة سياسة الطريإل المسدود أما  إسرا  ه وء في نطااق الشارعية؟ وماا الارا فعلاه 

را الارأا العاا  فااي هار  البلادان ماان أربكاان أو مادني ليساتحإل اونقااال  علياه وعلاى حعبااه؟ وماا العبارة التاي يسااتنبط
هاارا التصاارت األمريكااي؟ وإلااى أياان ساايتوبه الشاابا  المساالج الاارا اعتنااإل هاار  العقياادة و نااس بااالنرال الااديمقراري 
رريقا لت سيدها ثج وبد الطريإل مسدودا؟ وكياا يمكان للشاعب الارا ي اد  مسادودا أن ينا ال مان أبال التقاد  

 ن أن يتو ا عن مسعا  من أبل يحسين أو اعه؟ والرفا  والر ي؟ أ  هل يمكن ل نسا
ال ااوا  بسااي ل ساايحل العماال الساارا باادل العلنااي  والعماال العنيااا محاال الساالمي وسااين ت  البااا  علااى  

 مصراعيه لتقود المسيرات الورنية أشد العناصر الشابة يصلبا ويعصبا وربما دموية أيقا. 
يركيبة الم تمس األمريكاي وفاي ثقافاياه وفاي دياناياه ومراهباه   لماذا  بل  الرهنية األمريكية مبدأ التعددية في 

ولج يقبل التعددية في الشرق األوس  الرا يعد  مستعمريرا الكبيرة؟ ولماذا و يلير القلإل األمريكاي وباود أحاعا  
ماادني كاال هندوسااية أو سااي ية فااي القااارة الرنديااة وأحااعا  مساايحية فااي القااارة األوروبيااة  بينمااا يلياار وبااود أربكااان و 

 هرا اوستن ار األمريكي؟ 
ال وا  ليس عند األمريكيين بالطبس  ولكنه عند اللوبي الصريوني العامل في أمريكا وفإل يعليماات إسارا يل   

 والرا يوها الدولة والكونغرو في خدمة إسرا يل. 
ألمريكاا ماس أن المالحظة الرابعةل حول يسا ل بورو بو  في إحد  خطباه األخيارة عان سابب كراهياة النااو 

 األمريكيين ريبون؟! 
وو يمكاان ماان وبرااة نظاار الناااو فااي المنطقااة العربيااة وابسااالمية أن يكااون هنااار أ اار  إن لااج نقاال أ بااى ماان  

هاارا الساا ال. ويك ااي األمااريكيين ردا عليااه أن الوويااات المتحاادة اعترفاا  بألساارا يل  باال ابعااالن عاان  يامرااا  وأن 
ا رات التاي يحمال الماوت للعار  وال لساطينيين أمريكياة  وأن أمريكاا لاج يشابس مان بميس القرا ا والصواريخ والط

 تل العرا يين منر عشار سانوات ولاج يتو اا عان نراب ن ا  المنطقاة ولاج يكاا عان التا.مر علاى محااووت الوحادة 
 العربية منر خمسين سنة. 

أمريكا ويناصبنا العداء إلى هرا الحاد؟ الوا س أننا نحن العر  والمسلمين الرين نتساءل دا مال لماذا يكرهنا  
وإذا كان صحيحا أن العر  والمسلمين  ير مع بين بطريقة حياة الغر  والوويات المتحدة فرل يظان األمريكياون 

 أن رريقة حيايرج نموذو و يوييه البارل من بين يديه وو من خل ه؟ 
جل ماا الارا أسااء باه العار  والمسالمون لناا حتاى ولو أن األمريكيين ي ردوا من أحادية نظريرج لسولوا أن سر 

ن رد حملة صليبية  دهج؟ وحتى يتواصل األعماال الحربياة األمريكياة منار عشار سانوات حتاى الياو ؟ وحتاى يطاال 
 الترديد والوعيد دوو كسوريا والعراق؟ أما ك ى العالج العربي وابسالمي يقتيال ويدميرا؟ 

اىل إلاى أيان ساينتري المطاات ماس هارا التصالب والتادمير والناار المشاتعلة؟ المالحظة ال امسة يواألخيارة م  تا



 هل يمكن للوويات المتحدة أن يعيد رسج خريطة المنطقة حقا وأن يحر  انتصارا نرا يا حاسما دا ما؟
نحن لن نستركر السنن الكونية التي يقول إن دوا  الحال من المحال وإن األيا  دول بين الناو. ولن نحيال  

على ص حات التااريخ وعلاى نظرياات النشاوء واونرياار التاي يلبا  أن ماوت الادول وحيايراا مساا ل دوارة ماا دارت 
األر  حااول الشاامس  ولكننااا سنقاار  ملاااو واحاادا ماان الوا ااس الحا اار يلباا  أن حسااج الصاارا  بااالقوة صااعب 

احاد أن ياعر  الرعاب فاي  اارة ومنرء و د و يصل إلى نتي ة  خاصاة فاي هارا العصار الارا يساتطيس فياه م ناون و 
بوسااارها  نظااارا ألن المعرفاااة وابلماااا  ب ناااون القتااال وبوسااالحة الااادمار يصاااب  أيسااار فويسااار ماااس يقاااد  العلاااو  ويوساااس 

 يالمعلوماييةى. 
إن كاال م نااون ذا خيااال واسااس يسااتطيس أن يبتكاار وسااا ل و ي طاار بالبااال وو يمكاان إحصااا ها علااى نحااو  

 إن لج يعر  الدمار في  ارة كاملة. بامس مانس  يعر  فيرا الرعب  
وما لج ي د ذلء الم نون عقالء يردونه عن مسعا   ألنرج م منون بألمكان الحاوار وإمكاان أن يحقاإل الحاوار  

 نتي ة حقيقية  فألن حلقة العنا وال نون لن يغلإل. 
ناا علاى ذلاء  إذا لج يكن ما حدث في الحادا عشار مان أيلاول سابتمبر الما اي فاي نيوياورر وواشانطن برها 

 فلن يك ي ال مرة ال بيلة وو  يرها. 
 



 


