أمريكا ..إلى أين؟
 1ـ طيش القوة
سؤال يرود المستقبل .واإلجابة نهةل ليسةس يسةيرة .لع الةقاية المريلية اليةوح تةةيش االة مةع السةلر
وندح االتةااع الاةنيع يؤديةاع لةخ اتقةان تةراراس حريبة اتةخ ناةخ مهطةو الماةال والسياسةاس االسةتةماري
وأساليب المداورة والتمويةل التةم مارسة تها مةع تبةل دول ناس سةابق نريقة الةم االسةتةمارط لبريطاهيةا مة .
الالمريليوع الم نهد بوش يشةروع أههح ليسوا بااج لخ التستر اول أحراضةهح وقططهةح لمةا لةاع الجيةل
السابو مع الدول االستةماري يفةل .لقد دقاوا القرع الاادي والةشريع مفةمةيع باإلاسةاب بةالتفرد بالسةاا
الدولي بةد سقوط القطب اآلقر الني هاالسهح ناخ الهفون طوال هاف ترعط واالتتهوا ل يرا بما مالوا مع آالس
ومقترناس ومةارف تلهولوجي تملههح مع ريادة الفضاء وهشر التمار االاطهاني لاتجسب ناخ لل شمء
الم الةالح ولوضةل تاس رام ارب الهجوحط الشانس اليهح ق ل الةقد القير اال يشةةروع مةهةا نمومةا أع
أتدامهح الم السماء وأع هيمهتهح ناخ المستقبل البشري بما يةهيل نلك مع سيطرة سياسي ونسلري ونامي
و قاالي هم بديهي ال تاتاج ال لخ بةض التدابير البسيط لتاب الم مااف المساماس المطاق نالميةا .وال
بد أع نلك ما تاده الرئيب المريلم السابو بيل لايهتوع نهدما تال الم مهاسب نام أ هاء واليتل ال اهي " :
هنا نارها الاهةشل ".
وللع حةرور القةوة لةيب الةهاةر الوايةد الةم هةنا الطةيش الةني ي يةر لراهية اآلقةريع الةم الةةالح ب سةره.
الالواليةةاس المتاةةدة اال ة الريةةدة مةةع ايةةآ لوههةةاط الةةم آع وااةةدطلياها يماةةك المةةؤه س لاسةةيطرة نا ةخ الةةةالح
القارجمط وللهل يةيش تاس سيطرة داقاي تاادر استق لل .وتاك هم سيطرة الاوبم الاهيوهم الني أاب
الوم قفي داقل الدول  .والني برهع أمةاح الجمية ط ال سةيما الةنيع يةيشةوع الةم مهطقتهةاط أهةل أتةو هفةونا
وأطول ديموم وأل ر مةرال ب هداالل مع أية مؤسسة وأية شقاةي أمريلية ط بمةع الةم نلةك رئةيب أمريلةاط
الني ياةر قده لجمي الهاب ويمشم الم الرض مراا وللهل يط طمء الرأب ويستقني أماح أاغر ولد مةع
أوالد التاي اليهودي الم هيويورك.
الم السبوع الماضمط ناخ سبيل الم الط تال أاد مساندي توهم باير ع رئيب الواراء البريطةاهم الةني
هو أو و اافاء جورج بوش يريد أع يةرف أل ر نع الماهي الاقيقي لهةداف اإلدارة المريلية  .وجةاء نلةك
بةد أع هقاس الااف تسريباس مع اديآ الرئيب بوش أمةاح مااالةل اةهيوهي ط تهجةح اليهةا ناةخ دول نربية
مةدودة مع أادتاء الوالياس المتادة .والم السبوع ناتل ارح ليهيآ لاتاماع القبير الرئيسم الم (ماةاا
أبااآ اللوهغرب) ع " التفلير الم اإلدارة يتجل الم الوات لخ اللرة تةايةا الديمقراطية وتغييةر اله مة ( )
و ا ح شامل لاةالح الةربم واإلس مم بدال مع التةامل مةل لما هو ( ) " .ونلك لال يةيةد لةخ الةنهع اللة ح
الني سبو أع قاطب بل جورج تيهيس الرئيب ياسر نرالاس أ هاء مااد اس لامب ديفيد الم شهر آب أحسطب
ناح 0222ط ايع تال لل :الشرق الوسط بشةوبل وادوده تابل لاتغيير ..وستجد هفسك ( ع لح تننع) مةاوال
وسط بايرة مع الدماء.
للع اإلالااح نةع أهةداف السياسة المريلية ناةخ الهاةو القيةر يةهةم أع تةدبير االهق بةاس ضةد اله مة
الةربي ط اتخ التم سبو وافها باالنتدالط قةرج مةع دائةرة المقططةاس الملتومة الةم الجهةاة االسةتقباري ط
لخ دائرة المطبخ السياسم الواس و لخ دائرة اإلن ح الةاهم.
هها هوايا ومقططاس جهوهي تاةب بالهار .ويبدو أع الوروبييع النيع امت اوا اتخ اآلع لقراراس السياس
المريلي بقم اهتفاض الشةب الةربم الفاسطيهم وبإم ء الشروط ناخ الةراق يدرلوع اماتة المشةروناس
الوس لاسياس المريلي القاضي بشع اروب مت اق ناخ المهطق الةربي واإلس مي  .النلك الم تقديرهح
يفت البواب ناخ ااتماالس الفوضخ والةهف الشامل ال اإلا ح الشامل الم هنه المهطق الاساس مع الةةالح
التم تهح الماال الوروبي بقدر ما تهح الماال المريلي  .والوروبيوع النيع هح أو و اافةاء المةريلييع
سيااولوع طبةا أع (يةقاهوا ويؤهسهوا) الواش المهفاس مع نقاللط وللع الاوبم الاةهيوهم واإلسةرائيام لةع
يتوتف نع جر المريلييع لخ ارب تاو اربط الستهااف الةرب والمساميع بتسقير القوة المريلي الجبارة

التم يجب أع تلوع و يفتها الولخ اسب تفليرهح تهيئ ال روف الم ئم إلتام سرائيل اللبر .

