أمريكا :إلى أين؟
 2ـ قابلة الوالدة القبيحة

ما الذي سيكون عليه حال أمريكا وحال العالم إذا استمر نهجها الحالي ـ نهج طيش القوة وشطط القوة ـ؟
وهل هناك احتمال ألن يتغير هذا النهج؟ وإذا تغير فمتى يكون ذلك وفي أي اتجاه؟
نحن نضع فعي الحسعبان قبعل كعل شعيل أن سعلوك الواليعا المتحعدة المشعهود لعيص اععا بعهعد العر يص
الحالي جورج بوش .فالواليا المتحدة دولة كبيرة .ودور الر يص في إدارتها يظل محدودا بالقيعاص إلعى دور
المؤسسا عانعة القرار .وما قالعه جعورج تينيع ععن قابليعة العدول والشععوو والحعدود فعي منطقتنعا للتغييعر
والتبديل قاله في عهد كلينتون قبل عهد بوش وقبل أحداث سعبتمبر فعي نيويعورك وواشعنطنع ومعنعى ذلعك أن
ملفا التقسيم والتفتي وإثعارة الفوضعى باسعم البحعث ععن الديمقراطيعة جعاهاة مسعبقاع وأن إدارة بعوش هعي
القابلة التي تستولد هذا المولود القبيح .ومفهوم حكما أن أهداف السياسة األمريكية مرتبطة بتأمين ما تدعوه
معععالحها الحيويععةع وهععي بعبععارة أ ععرل حعععولها علععى ال امععا الم تلفععة بععأر ه األسعععارع وبيع بضععا عها
وسلعها من جمي األعناف بأعلى األسعار.
من هنا يمكن أن تحدث مواجهة م أعحاو البالدع ألن التوسع فعي التعلعيم والتنعوير يسعتتب فعتح عيعون
مايععد مععن شععرا حهم المتعلمععة علععى حقيقععة افجحععاف فععي كععال عنعععري العععفقة شععرال ال امععا وبيع السععل
الجاهاة .بيد أن المراج المسؤولة في بالدنا جنح إلى حعر هذه المواجهة في إطعار التفعاوف فعي الغعرف
المغلقة أو المنظما الدولية (كما هو الحال في أوبيك مثال).
إال أن هذا الجنوح للروية من قبل المسؤولين العرو يثير حفيظة غالة العهيونيين فعي الواليعا المتحعدة
وإسرا يلع فهؤالل متلهفون الست دام اآللعة العسعكرية األمريكيعة ضعد جميع القعول المسعلحة العربيعة وجميع
البنى التحتية والعناعا العربيعة لسعبو ال عالقعة لعه بالواليعا المتحعدة وإنمعا بوقايعة إسعرا يلع علعى المعدل
الطويععلع مععن مجععرد احتمععال تععراكم قععوة عربيععة قععادرة مسععتقبال علععى التعععدي ألطمععا إسععرا يل وبرامجهععا
التوسعية .ولن تتوقف المراج العهيونية عن التآمر على قول العالم العربي وافسالمي وبناه التحتيعة حتعى
لو أعطي كل الضمانا بأن أحدا لن يمص إسرا يل بسول .أما األسعلوو العذي تتبععه الجهعا الععهيونية فعي
تس ير اآللة العسكرية األمريكية وتعب ة الن بعة السياسعية األمريكيعة ضعد القعوة العربيعة فهعي العاعم المتكعرر
دون انقطا بأن الدول العربية وافسالمية موشكة أن ت رق القاعدة األمريكية الهادفة إلى افبقال على مياان
القول العسكرية الدولي على حالته الراهن ة التعي رجحع فيهعا الكفعة األمريكيعة ععل كعل معا ععداها بععد انهيعار
االتحاد السوفييتي .والمراج العهيونية دا بة على عو دعاياتها فعي دا عل األذن األمريكيعة وفحواهعا أن أي
جهد عربي للحعول على السالح هو عمل مضاد بالضرورة للواليا المتحدة ولغرضها االستراتيجي بافبقال
على مياان القول في العالم على حاله .وأغرو ما في األمر أن إسرا يل التي تدير هذه الدعاية باالشتراك م
ا للععوبي العععهيوني فععي أمريكععا هععي ذاتهععا التععي تسععرو للعععين بعععف أسععرار العععناعة والتكنولوجيععا الحربيععة
األمريكية طلبا لعقد عالقا ممياة مع العمعالق األععفرع مع أن فعي ذلعك يانعة سعافرة لمبعدأ المحافظعة علعى
مياان القول لعالح الواليا المتحدة .واألغرو بعد هذا أن الواليعا المتحعدة مهيعأة لغعف النظعر ععن يانعة
إسرا يل بحق أمريكا م إسرا يلع في حين أنها تمشي مغمضة الععين ورال األكاذيعو الععهيونية الااعمعة أن
العرو هم موض ال طورة على مياان القول.
إذا استمر السياسة األمريكية على هعذا المنعوال فهنهعا ستسععى إلعى اسعتفراد كعل دولعة عربيعة وكعل قعوة
عرب ية علعى حعدةع مع تحييعد البعاقين ريثمعا يحعل دورهعم .وفعي غضعون سعريان هعذا المعنهج الععدواني تععبح
األبواو مفتوحة على معراعيها لشتى االحتماال بما في ذلك توجيه ضربا مبتكرة ليس في الحسبان ضد
القععوا واألسععاطيل والمراكععا الدبلوماسععية األمريكيععةع وربمععا ضععد الواليععا المتحععدة نفسععها .أي أن النتيجععة
المحتومة هي استفااا العنف الثأري الذي قال إنها انطلق للقضال عليه فيما يعرف بالحرو ضد افرهاو.
ال يبدو أن الذين يقدرون هذه الم اطر في الواليا المتحدة يملكون معن السعلطة معا يوقفعون بعه وسوسعة
الشيطان العهيوني الذي ياعم أنه الكفيل بأن ال يرتف عو وال ترتفع يعد أثنعال تعدمير دول الععالم العربعيع

وهو يطالو بأن يجري ذلك في أسر وق وأن ال يستثني أحدا.
وما دام القول العهيونية في العالم مهيمنة إلى هذا القدر على مراكا عن القرار في الواليا المتحدة
فهن العمى األمريكي سيقود الواليا المتحدة إلى ت بط يجلو الكوارث على رأص العالم بأسره بمن فيه أمريكا
نفسها .وقد ال تتوقف الواليا المتحدة الستنباط الدروص المستفادة إال إذا وقع الكوارث فعال .وعند ذلك قعد
تقوم بين أعحاو المعالح األمريكيين األقحاح حركة جمعية لتحرير الواليا المتحدة من النظام العذي يسعمح
ألي لععوب ي أن يفععرف رأيععه ومعععالحه علععى الععبالد .وقععد ال يكععون هععذا فععي الوق ع الحاضععر إال مجععرد احتمععال
ضعععيفع ولكنععه منطقععيع بععل ومحتععوم بمععا فيععه الكفايععةع لسععبو بسععيط وهععو أن اللععوبي العععهيوني وعععل فععي
الواليا المتحدة إلى قمة التحكم والنفوذ .وال بد أن القول األمريكية تضعيق ذرععا بعالتبجح الععهيونيع وأنعه
ليص بعد القمة إال االنحدار!

