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، وكلها عن الزمن األمريكي، مبعىن نشأة ٢٠٠٢وشتاء  ٢٠٠١هذه فصول كتبتها ما بني خريف ..
ألمريكية وصعودها االقتصادي الباهر أواخر القرن التاسع عشر مث عبورها للمحـيط  الواليات املتحدة ا

 عائدة إىل العامل القدمي، تفرض على الدنيا زماا وفيه تقدمها وقوا وهيمنتها.
وكذلك فإن القرن العشرين أصبح قرناً أمريكياً مصداقاً ملقولة "والتر ليبمان" أهم كاتـب وحملـل   

  يات املتحدة األمريكية.سياسي عرفته الوال
والبشرية تعيش اليوم بدايات قرن هو احلادي والعشرون بعد ميالد املسيح والكل يسأل نفسه: هل 

  يكون القرن احلادي والعشرين أمريكياً أيضاً؟
وجممل الشواهد على الساحة الدولية اآلن تقول بذلك، لكن عاصفة التقدم اإلنساين وقوة اندفاعها 

مح ألحد بالتنبؤ عن "جو املستقبل" وال تسمح مبدى للرؤية يتجاوز بالسنني عدد أصابع يد اهلائلة ال تس
واحد، على ذلك فاألغلب ـ وتلك ليست جمازفة بالظن تتجاوز وسائل الرصد ـ فإن الثلـث األول    

ستقبل من القرن احلادي والعشرين أمريكي أيضاً، ومعىن ذلك أن اإلمرباطورية األمريكية شبه يقني يف امل
  حىت خط األفق املرئي وبعده أيضاً.

وهنا يصبح مهماً أن حياول كل من يقدر ـ على قراءة "الزمن األمريكي" حىت على سطح السحب  
  العابرة، أو فوق كتل الضباب املتراكمة.

  وتلك قراءة بأجبدية اهول على مساء غائمة!
  حممد حسنني هيكل
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  إعادة اكتشاف أمریكا


هذه هي املرة التاسعة والعشرون اليت أعرب فيها احمليط قاصداً العامل اجلديد، وهو مل يعد اآلن جديداً، 
وإن ظلَّ ـ بعد ستة قرون ـ يف حاجة إىل االكتشاف أو إعادة االكتشاف حىت ميكـن فهمـه، ألن     

رص، أو املعبأة بالقوة، أو املصممة على مشروع يـرث  أمريكا اآلن مل تعد فقط تلك القارة املليئة بالف
اإلمرباطوريات القدمية ـ وإمنا ألن اإلمرباطورية األمريكية أصبحت ظاهرة غـري مسـبوقة يف قصـة     
اإلنسانية، فهي حاضرة يف كل قارة من قارات الدنيا ـ ضاغطة على كل إقليم ـ حمشورة يف كل بلد   

ل تدعو بالتأكيد إىل القلق ألن العامل مل يعرف من قبـل دولـة   ـ مندسة يف كل بيت ـ وتلك أحوا 
"متداخلة"، إىل هذا احلد يف حية ومستقبل غريها من الدول. وقد عرف العامل من قبل دوال "متدخلة" 
لكن التداخل" األمريكي يف حياة البشرية مع بداية القرن الواحد والعشرين "األلفية الثالثة امليالديـة" ـ   

  ارئة تستوجب "القلق" ـ وتستدعي التنبه ـ يف حماولة للفهم هي اآلن "ضرورية" وعاجلة!.جتربة ط
…………………… 
…………………… 

ومن املصادفات أن هذا العبور التاسع والعشرين للمحيط إىل أمريكا توافق بالنسبة يل مـع موعـد   
لعامل اجلديد" سنة العبور األول، وبفارق مخسني سنة بالضبط ـ فقد كانت أول سفرة قصدت فيها "ا 

  ـ نصف قرن بالضبط! ٢٠٠١ـ واآلن  ١٩٥١
ويف ذلك الزمن قبل مخسني سنة ـ بدت يل الواليات املتحدة األمريكية قوة طالعـة يف أعقـاب    
احلرب العاملية الثانية، توشك أن تدخل الساحة الدولية العباً كبرياً ـ لكنه مل خيطر ببايل يف ذلك الوقت 

ـ بعد مخسني سنة ـ سوف تصبح الالعب الرئيسي ـ ورمبا الوحيد حىت إشعار     أن الواليات املتحدة
الحق ـ وأن تأثريها على الدنيا، وعلى املنطقة اليت تعنيين أكثر من غريها يف هذه الدنيا، سوف يبلـغ   

  هذا املدى الذي نراه، وحنس به ، ونتأثر منه إىل هذه الدرجة.
الرحلة من القاهرة إىل نيويورك تستغرق ستاً وثالثـني  وعندما قصدت أول مرة إىل أمريكا كانت 

ساعة يف اجلو، من القاهرة إىل أثينا حمطة ـ ومن أثينا إىل روما حمطة ثانية ـ ومن روما إىل لندن حمطة   
ثالثة ـ ومن لندن إىل مطار "جاندر" يف إيرلندا حمطة رابعة ـ ومن "جانـدر" أىل "ريكيجافيـك" يف     

ـ ومن "ريكيجافيك" يرتلق اخلط املالحي بالطائرة إىل "جرينالند"، ومنها علـى  أيسلندا حمطة خامسة  
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شواطئ "مايرت" وحىت نيويورك ـ وكذلك كانت هناك دائماً ضرورة لقضاء ليلة مبيت يف منتصـف   
  الطريق، والغالب يف باريس أو لندن.

ويورك ـ ومع ذلك بـدت   أي أا ـ بالطريان، وحمطات الوقوف، وليلة املبيت ـ ثالثة أيام إىل ني  
تلك أيامها معجزة من املعجزات، قياساً على ما كان قبال، وما ظل حىت احلرب العاملية الثانية، حـني  

  كان السفر بالبواخر أربعة أسابيع ـ شهر كامل على أقل تقدير ـ من اإلسكندرية إىل نيويورك!
أيام ـ كان يوحي بأن أمريكا بعيدة،  ورمبا أن طول املسافات على هذا النحو ـ حىت بالطائرة ثالثة 

لكن الزمن راح يتالشى بإيقاع تضطرب له احلواس، فقد عربت احمليط يف أوائل الثمانينات مخس مرات 
بطائرة "الكونكورد" يف وقت ال يزيد على ثالثة ساعات واثنيت عشرة دقيقة كل مرة، خمترقـاً مخـس   

، مث توقَّفت عن اسـتعمال "الكونكـورد" قانعـاً    مناطق زمنية يف هذه الساعات الثالث وبضع دقائق
بالنفاثات العادية تعرب احمليط يف ست ساعات: ساعة أو أكثر قليالً لكل منطقة زمنية، وهو عبء وجدته 

  أخف على التوازن البدين والنفسي! 
را وكنت منذ أواخر الثمانينات وحىت أواخر التسعينات قد امتنعت عن السفر إىل أمريكا، ألن زيا

أصبحت بالنسبة يل ـ على األقل ـ عبئاً على األعصاب تتزايد وطأته، فضالً عن أنه مل يعـد هنـاك     
إحلاح على ضرورته. ويف وقت من األوقات كان أي مصري أو عريب مهـتم بالسياسـة يـذهب إىل    
واشنطن ووراءه سند سياسي قوي ـ حىت ولو كان السند نوعاً من األساطري (واألسـاطري حقـائق    
سياسية إذا قبلها املعنيون ا، ومع ذلك فإن فكرة وحركة القومية العربية مل تكن أسطورة) ـ وكذلك  
فقد كان يف مقدور أي مهتم بالسياسة ـ مصرياً كان أو عربياً ـ أن يقصد إىل نيويورك أو واشـنطن    

ورة راحت تتغري مبـا  معززاً بنوع من املصداقية فيما يقول به أو حياور أو حىت يتفاوض عليه. لكن الص
جرى للعامل العريب وفيه، والنتيجة أن األوضاع العربية يف الواليات املتحدة أصبحت مكشوفة ـ بـل   
وعارية. وكان املزعج أن السياسة العربية نفسها هي اليت تكفّلت أوالً بنزع سالحها، مث تطوعت ثانياً 

  ها وما يالزم هذه الثقة من عزة الكربياء.بنزع مالبسها ـ مث إا ـ ثالثاً فرطت يف ثقتها بنفس
وهكذا أصبحت أجد عبور احمليط يف ثالثة أيام أو ثالث ساعات عبئاً معنوياً ونفسياً ال حاجة يل به. 
وتوقفت عن السفر إىل أمريكا. ورغم أن "فرانك ويزنر" سفري الواليات املتحدة األسبق يف مصـر مل  

اليات املتحدة أكرب وأخطر من أن يقاطعها أحد" ـ فقـد   يكف عن تذكريي بني وقت وآخر أن "الو
  ظللت ألكثر من عشر سنوات مكتفياً بالشاطئ الشرقي للمحيط األطلسي ـ ال أفكر يف غربه!
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مث كان أن وجدت نفسي أخرياً ـ وألسباب طارئة ـ عابراً للمحيط ثالث مرات متوالية، عائـداً    
مع "فرانك ويزنر" بأن "الواليات املتحدة أكرب وأخطـر   مرة أخرى وأخرى وأخرى إىل أمريكا مسلِّماً

  من أن يقاطعها أحد".
****  

وهذه املرة األخرية ـ وهي العبور التاسع والعشرون إىل أمريكا ـ خطر ببايل أن ذلك البلد الذي ال 
يستطيع ـ حلسن احلظ، أو لسوء احلظ ـ أن يقاطعه أحد حيتاج إىل استكشاف جديد بعـد مـرور     

  .١٩٥١نة على أول عبور إليه سنة مخسني س
…………………… 
…………………… 

[والشاهد أن إعادة استكشاف األشياء واألفكار والظروف ـ وحىت األمزجة ـ عملية ضرورية ال   
بد أن يقوم ا الناس ما بني الوقت واآلخر ـ نوعاً من احلساب واملراجعة والتثبت باحلذف واإلضـافة   

ؤالء قد يتنبهون ذات يوم وإذا احلقائق قد غـافلَتهم وسـافرت إىل   حيال أزمنة متغرية ـ وإال فإن ه 
املستقبل، وتركتهم حيث توقَّفوا بظن ـ أو وهم ـ أم "أدركوا" و"تيقنوا" مبا مل تعد بعـده زيـادة     

 ملستزيد.]
………………… . 

مريكيـة ـ   ورمبا اعترفت أنين يف ذلك العبور األول للمحيط ـ السفرة األوىل للواليات املتحدة األ 
  ـ مل أرتب نفسي مبا فيه الكفاية إلعادة اكتشاف العامل اجلديد!  ١٩٥١سنة 
وعلى حنو ما فقد تأثرت بالصورة الشائعة وقتها عن الواليات املتحدة األمريكية، وانطباعهـا أن   ○

د قوة هائلة أمريكا بلد فادح الغىن، وهو غىن مفاجئ مل تروضه ثقافة متأصلة، ونتيجة لذلك فإن هذا البل
لكنها ساذجة ـ مل تصل إليها خربة وحكمة القارات القدمية. وكذلك فهو بلد سهل وبال عقد كمـا   
تعبر عنه أفالم "هوليوود" ـ على عهد براءا األوىل، فهم مجيعاً رجال على رسـم النجـوم أمثـال     

ربو" و"نورمـا  "كالرك جيبل" و"روبرت تيلور" و"جاري كوبر"، وهن نساء على رسم "جريتا جـا 
شرير" و"بييت دافيز"، وأما األطفال فكلهم "ميكي روين" (صيب مرح) ـ أو (شـرييل متبـل) (طفلـة     

  مجيلة).
وبرغم هذه الصورة الرباقة فقد كان هناك كالم كثري خصوصاً يف أوروبا مؤداه أن املخفي خيتلـف  

املتحدة ـ قبل نصف قرن ـ وضعت يف   عن املعلن، ورمبا من هنا أنين تلك السفرة األوىل إىل الواليات 
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حقيبيت عدة مراجع ال بد أا كانت تشري إىل شكوك ساورتين عن العالقة بني املخفي واملعلن يف الشأن 
  األمريكي.

وأتذكر أن املرجع الرئيسي الذي رحت أطالع فيه طول سفريت األوىل عرب احمليط ـ كتاب ذاع شأنه  
.  ومـا  far and Wide"دوجالس ريد" وكان عنوانه "بعيداً وواسعاً" وقتها للكاتب اإلجنليزي الشهري 

زلت أذكر فصل البداية يف الكتاب، وملخصه ما الحظه "ريد" من أن "كل األمـريكيني جيـرون أو   
يهرولون، واستنتاجه أن بعضهم حياول اهلرب من ماض خياف أن يلحقه ـ وبعضهم اآلخـر حيـاول    

  ها!"اإلمساك بفرصة خياف أن ال يلحق
وعندما أراجع ما نشرته عن تلك السفرة األوىل إىل أمريكا ـ يف جملة "آخر ساعة" ـ وكنت أرأس   

  حتريرها يف ذلك الوقت ـ فإين أستطيع اآلن أن أمتثل الصورة اليت رأيت عليها أمريكا وقتئذ:
"ستني عائلـة   كتبت حتقيقاً عن الرأمسالية الكبرية اليت حتكم أمريكا، تكرر فيه استشهادي بكتاب ○

حتكم أمريكا". وكان ذلك كتاباً أوصاين بقراءته الدكتور "حممود فوزي" مندوب مصر يف جملس األمن 
  "وقد أصبح الدكتور "فوزي" فيما بعد وزيراً للخارجية، ورئيساً للوزراء، ونائباً لرئيس اجلمهورية".

وقد بنيته على زيارة قمـت ـا إىل   وحتقيقاً ثانياً عن "التمييز العنصري" ضد السود يف أمريكا،  ○
  اجلنوب األمريكي، وإىل والية "لويزيانا" حىت عاصمتها "نيو أورليانز".

مث حتقيقاً ثالثاً وأخرياً عن "اجلرمية املنظمة يف أمريكا"، وكان موضوعه ذلك الدور الذي تقوم به  ○
 السياسة مبا فيها انتخابات الرئاسـة  عصابات "املافيا" يف احلياة األمريكية: يف االقتصادي واملال ـ ويف 

  والكوجنرس مبجلسيه ـ وحىت يف جماالت الفنون مبا فيها عاصمة السينما يف "هوليوود". 
ومع أن تلك كانت ـ وما زالت ـ عناصر مهمة يف احلياة األمريكية، فإنين فيما بعد أدركت أا   

ها وحدها ـ يف تلك السـفرة األوىل إىل   جزء من احلقيقة األمريكية، وليست كلها، وأن التركيز علي
  أمريكا ـ كان قصوراً ـ لعل بعضه مجوح شباب!

                                                *** 
ورمبا أن جزءاً من هذا اجلموح يف ذلك الوقت ـ يرجع يف بعض منه إىل تأثري صديق كبري كـان   

، وأقصد الدكتور "حممود عزمي"، وهو واحد من أهم العقول بالنسبة يل أيامها مزجياً من "مرشد ومعلَّم"
املصرية املفكرة يف العشرينات والثالثينات من ذلك القرن العشرين، وكان رائـداً مـن رواد الكتابـة    
الصحفية املتعمقة يف قضايا الشرعية والدميقراطية والتجديد. وكان منذ عاد من بعثته إىل "السـوربون"  

س القانون يف اجلامعة املصرية الوليدة (ذلك الوقت) ـ قد اجنذب إىل احلياة العامـة،   (يف باريس) لتدري



  ٧

وشارك يف احلوار النشيط الذي دار طوال العشرينات حول اخلالفة، والدسـتور، وحقـوق املـرأة..    
  وغريها.

وكنت قد تعرفت على الدكتور "حممود عزمي" أواخر األربعينات، وأصبحت مدعواً كل يوم مخيس 
إذا كنت يف مصر إىل بيته ـ يف حدائق القبة ـ حيث كان يعيش مع زوجته الروسية. وكان بيتـهما    
حافالً بثالثة مواضع للجمال قريبة إىل العقل والقلب: كتب التراث العاملي ـ واملوسيقى الكالسيكية ـ 

  ليايل الشتاء الباردة. وتلك الساعات املليئة بالتأمل والسكينة أمام مدفأة تتحاور فيها ألسنة النار يف
) وهـو  ١٩٥١مث كان أن لقيت الدكتور "حممود عزمي" يف اليوم التايل لوصويل إىل نيويورك (سنة 

وقتها عضو يف الوفد املصري لدى األمم املتحدة ـ مث وجدته ناقداً إىل درجة النقمة على أمريكا وكل  
" أنه رغم عضويته يف الوفد املصـري إىل  ما فيها، والسبب "كذلك عرفت منه مث فَهمت أكثر فيما بعد

األمم املتحدة ـ رفضت السلطات األمريكية طلب تأشرية دخول لزوجته "ألا روسية ـ شيوعية ـ    
ـ سطوة السناتور "مكارثي" الشهري ـ الـذي نسـبت إليـه فتـرة        ١٩٥١وكانت تلك ـ سنة  

عتبارها انتماء للشيوعية يستوجب البتر "املكارثية"، وهي اام ومطاردة كل شبهة يف حترر أو يسار، وا
  والتطهري". 

ومل تكن "بوشكا" "كما كان الدكتور "عزمي" يدلَّل زوجته" شيوعية ـ بل على العكـس فقـد    
كانت يف الواقع روسية بيضاء من أسرة هاجرت إىل باريس بعد "الثورة البلشفية"، والتقت بزوجهـا  

  .وهي تدرس القانون ـ مثله ـ يف "السوربون"
والغريب أن القصر امللكي ـ من أيام امللك "فؤاد" وحىت أيام ابنه امللك "فاروق" ـ كان يعتـرب    "

"بوشكا" شيوعية ـ وكذلك فإن الدكتور "عزمي" وجد سقفاً على فرصه يف احلياة السياسية املصرية مل 
 يستطع جتاوزه".

ر الشرق امللكية" مل تفرق بني أن لكن "املكارثية" السائدة واحلاكمة يف أمريكا وقتها "وكذلك قصو
  تكون "بوشكا" روسية أو "بلشفية" ـ فقد كانت الواحدة موصولة باألخرى زمن االحتاد السوفييت.

وعند وصويل إىل نيويورك عرفت أن الدكتور "حممود عزمي" يسكن فندق "الباربازون بالزا" املطل 
مشينا من فندقه يف الشارع السـابع إىل ميـدان    على "سنترال بارك". واتصلت به، والتقينا. ويف لقائنا

  "التيمس" الشهري، وطوال الطريق كان الدكتور "عزمي" ساخطاً على كل ما يرى!
وأتذكر عند وصولنا إىل امليدان الشهري أن الدكتور "حممود عزمي" توقف أمام حمل لربطات العنـق  

ات العنق صورة ناطقة بالذوق األمريكي وقال ما مؤداه "أن واجهة احملل وهي تعرض العشرات من ربط
  ـ يف تعبريه املباشر عن حال الثقافة األمريكية".
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ويف ذلك الوقت كانت ربطات العنق األمريكية صاخبة يف األلوان واألشكال والرسوم إىل درجة تثري 
يمس" كـان  االندهاش، وما هو أكثر منه أحياناً. ويف تلك الوقفة أمام حمل ربطات العنق يف ميدان "الت

الدكتور "عزمي" يشري إىل ربطة عنق بالذات صفراء اللون، يف وسطها رسم عني سوداء فقأها دبـوس  
حاد فاسال بطوهلا نقطاً محراء كأا قطرات دم. مث مضى يقول مبزيج من السخرية واالمشئزاز: "تفضل 

أن نتعامل معهـا". مث يضـيف   يا سيدي ـ هذه هي القيم اجلمالية للحضارة اجلديدة اليت يتعني علينا  
  الدكتور "عزمي" بلهجته املشهورة وقتها: "ها اهللا ها اهللا يا سيدي على احلضارة اجلديدة"!

                                       ***  
ومن الواضح يل ـ بعد زمن طويل ـ أن الدكتور "حممود عزمي" كان له تأثري من نوع ما علـى    

ملتحدة ـ ذلك أنين بعد أسبوع يف نيويورك قصدت إىل "ديترويت" لرؤية تلـك   نظريت إىل الواليات ا
القلعة الصناعية الكربى "للسيارات"، وكان من حظى بتوصية من الوفد املصري الدائم إىل األمم املتحدة 
ـ أنين وجدت نفسي ضيفاً على مائدة غداء مع "هنري فورد" "الثاين"، وهو وقتها رئيس جملس إدارة 

  ة "فورد" للسيارات. ويومها كنا مخسة ضيوف على مائدته من جنسيات خمتلفة.شرك
ومساء نفس اليوم كتبت من "ديترويت" خطاباً إىل الدكتور "عزمي" يف نيويورك" أصف له وقـائع  

  الغداء مع "هنري فورد" "الثاين" قائالً له:
كية ـ فما بالك مبا هو موجـود   أنت يف نيويورك تشكو مما تراه حولك من تعبريات الثقافة األمري"

 هنا يف الداخل األمريكي وما عشته بنفسي اليوم يف "ديترويت" على مائدة "هنري فورد".
  تصور ثالث مالحظات قاهلا الرجل يف طرف نصف ساعة ـ وتأمل معانيها "احلضارية!":

ننا يف حاجة إىل التزود جلسنا مع الرجل بضع دقائق قبل الغداء، مث دعانا إىل املائدة بقوله: "أظن أ -
 بالوقود"!

وكان الطبق األول على املائدة حساء "كونسوميه" ساخناً جداً، وأراد مضيفنا أن يشرب بسرعة،  -
وكان ال بد من تربيد احلساء، وهكذا أخذ "فورد" من وعاء يف منتصف املائدة قطعة ثلج وضـعها يف  

 طبق احلساء قائالً: "هذا أحسن". وراح يشرب.
 فرغنا من الغداء والقهوة، وحان وقت انصرافنا، أشار لنا أن احلمام موجود إذا رأى أحدنا وحني -

أن يغسل يديه أو أراد شيئاً آخر، لكن إشارته إىل احلمام وردت بأسلوب "جلف" ألنه قال لنـا: "إن  
 عادم الطاقة ال بد أن جيد لنفسه خمرجاً!" 

ور كل هذا الفساد يف الذوق والتعبري يف نصـف  مث قلت للدكتور "عزمي" يف نفس اخلطاب: "تص
  ساعة"!
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                                               **   
  هكذا كانت نظريت األوىل على الواليات املتحدة األمريكية.

وأحسب ـ بأثر رجعي ـ أا كانت نظرة مشوبة إما بنوع من العجلة سارعت إىل اختاذ موقـف    
ا يكفي من املعرفة ـ أو أا كانت منحازة مبكراً متأثرة يف ذلك بدوافع غـري   دون أن يكون لديها م

موضوعية. لكنه يف تلك األيام كان يطمئنين أن شعوراً من احلساسية إزاء األمريكان يتسع ـ حـىت يف   
العيب  أوروبا ـ يف أعقاب احلرب العاملية الثانية. وكان يف إجنلترا على سبيل املثال تعبري ذائع يقول "إن 

يف األمريكان.. أن لديهم أكثر من الالزم من الطعام ـ وأكثر من الالزم يف امللبس ـ وأكثر من الالزم   
  يف اجلنس ـ وأكثر من الالزم يف وجودهم هنا" "أي يف إجنلترا، ويف أوروبا بعموم".

ألن أوروبا اليت  وكان ذلك يقال يف إجنلترا ويف أوروبا، وكان الرد األمريكي عليه أنه احلقد واحلسد
ظنت نفسها ـ بضرائب الدم وتكاليف الدمار ـ صانعة النصر يف احلرب العاملية الثانية ـ عرفت بعد    
انتهاء املعارك أن املوارد األمريكية هي صانعة النصر احلقيقي، مث إن الواليات املتحدة خرجت من وسط 

دخل قلعة "فورث نوكس"، وثالثة أربـاع  العاصفة مالكة ألهم ثروات العامل: نصف ذهبه يف خزائنها 
  بترولة امتياز متسك عقوده يف يدها، ومائة يف املائة من قوته النووية يف ترسانتها.

  وكذلك فهو احلقد واحلسد من عامل قدمي ـ حنو عامل جديد.
ـ    ومل تكن أكثر املواقع حساسية جتاه األمريكان أم األغىن، أو األقوى، أو األوفر غذاء وكسـاء 
وإمنا كان موضع الوجع احلقيقي أن تواجدهم وظهورهم "هنا" "يف أوروبا خصوصاً" ـ بدا وجوداً جاء 

  ليقيم ويبقى!
  وهنا كان األمر خيتلف هذه املرة يف ايء األمريكي األول إىل أوروبا أثناء احلرب العاملية األوىل.

صنعت النصر ـ مل تلبـث أن    فأمريكا اليت شاركت يف تلك احلرب ـ وادعت أيضاً أن مواردها 
سحبت قواا عرب احمليط من حيث أتت، ولعله إحساسها أن اإلمرباطوريات األوروبية التقليدية "بريطانيا 

  وفرنسا" ما زالت متماسكة مبا فيه الكفاية ـ وبالتايل فإزاحتها صعبة ـ وإرثها مؤجالً بعد!
القوات األمريكية اليت شاركت يف احلرب مل تعـد  وأما هذه املرة، بعد احلرب العاملية الثانية ـ فإن  

من حيث أتت، بل بقيت يف أوروبا، وكانت اإلشارات واضحة، وأوهلا أن أمريكا أصبحت على يقني 
  من أن اإلمرباطوريات األوروبية التقليدية مل تعد تستطيع أن حتافظ على أمن دوىل أو استقرار.

ات األوروبية التقليدية نفسها ـ ذلك الوقت ـ راودها   وفوق ذلك، وهو األخطر، فإن اإلمرباطوري
خوف من انسحاب أمريكي يعود إىل الشاطئ الغريب للمحيط األطلسي، ويتركها وحيـدة يف القـارة   
األوروبية أمام جحافل اجليوش الروسية اليت زحفت من الشرق إىل أملانيا يف املعركة األخرية ضد "هتلر". 
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يء إىل الغرب إعصار نار فقط، وإمنا هي حتمل وراء إعصار النار نظريـة  وهذه اجلحافل الروسية مل جت
  اجتماعية هلا تلك "اللحظة التارخيية" فعل حريق ـ وهي الشيوعية!

  هكذا كانت أمريكا تريد أن تبقي يف أوروبا ـ ومل تكن تدارى فيما تريد.
قبل. وعلى أي حال فقـد  مث إن أوروبا بدورها كانت ختشى أن تبتعد أمريكا كما فعلت مرة من 

كانت لدى اإلمرباطوريات األوروبية بقايا ثقة بالنفس جعلتها تتصور أن زماا فيه عمر ـ وأا مـا   
  زالت قوى كربى مهابة وليست إرثاً ضخماً جيري حصره استعداداً إلجراءات نقل ملكيته! 

…………………  
………………… 

ة أخذه مجوح الشباب ـ وتأثر أيضاً مبا شـاع   وهكذا فإن لقائي األول السريع مع الواليات املتحد
  وقتها يف أوروبا ـ ومنها إىل غريها يف العامل ـ مث إنه استعار يف بعض مواقفه نظَّارة صديق!

على أن التجارب تعلِّم الناس أن احلقيقة أعقد من نظرة أوىل ـ وأكرب من انطباع يشـيع يف زمـن    
ات تنتشر حىت وإن كان فيها الكثري من الصدق، واحلكمة بعينه، له أحواله ومناخه.. وأخطر من مأثور

  املختزلة.
 

مل يكد مير عام واحد منذ عربت احمليط غرباً ألول مرة ـ سائحاً أكثر مىن دارساً، ومتفرجاً أكثـر   
  ع السياسة األمريكية.مىن مشغوالً ـ حىت وجدت نفسي طرفاً نشيطاً يف جدل سياسي طويل ومعقد م

ـ بعد عام واحد بالضبط من النظرة األوىل على أمريكا ـ قامت الثورة يف    ١٩٥٢ففي يوليو سنة 
مصر، وكان اخلصم اخلارجي الطبيعي هلذه الثورة هو بريطانيا "اليت حتتل مصر"، وفرنسا "اليت حتتل مشال 

ذلك الوقت ـ فقد بدا أنه إذا أراد النظـام   أفريقيا". ويف عملية الفرز الضرورية لألوضاع الدولية ـ  
اجلديد يف مصر طرفاً عاملياً كبرياً يوازن القوى اإلمرباطورية املتمسكة مبواقعها ـ فليس أمامه غري برلني:  
الواليات املتحدة األمريكية وهي منافس ظاهر يطلب إرث اإلمرباطوريات القدمية ـ واالحتاد السوفييت  

  الشيء وإن بوسائل خمتلفة. وهو عدو زاحف يطلب نفس
وكان البديل السوفييت يف ذلك الوقت مستبعداً ألسباب كثرية ـ عقائدية وسياسية وثقافية وحـىت   
جغرافية ـ ومن مث كان البديل األمريكي هو اخليار املعقول، ورمبا زكاه أن حساسـية اإلمرباطوريـة    

  ميكن أن يكون مساعداً.القدمية جتاه الواليات املتحدة بدت عامالً مساعداً، أو 
وبصداقة خاصة مع "مجال عبد الناصر" نشأت وتوثقت عراها تلك األيام "وما زالت" ـ وجدت  

  نفسي يف صميم سياساته، خصوصاً وهي وقتها "ومازالت" شواغل الوطن ومهومه!
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مث كان أن حضرت حماولته األوىل يف مقاربة أمريكا وتشجيعها على دور أقبلت هي أيضـاً عليـه   
حبقائق األشياء يف الشرق األوسط، وكان األمل ـ تغذيه تصورات مثالية عن "دولة كربى" مل تتورط  
بعد يف سياسات إمرباطورية ـ أن الواليات املتحدة أقرب من غريها إىل فهم تطلعات الشعوب العربية  

بناؤه اآلن على أساس "واآلسيوية واألفريقية" ـ واإلحساس بأشواقها املشروعة إىل احلرية يف عامل جيري 
  مبادئ وميثاق األمم املتحدة.

وكذلك حضرت لقاءات "مجال عبد الناصر" "وعدد من أعضاء جملس قيادة الثورة وقتها" مع السفري 
األمريكي يف مصر تلك األيام "جيفرسون كافري". وكان "كافري" "الذي عرفته قبلها بظروف العمل 

خصية األمريكية، فالرجل أصالً من عنصر "أجنلوساكسوين" الصحفي" ـ واجهة ال تعرب بدقة عن الش 
ـ متتلك أسرته أرضاً شاسعة يف اجلنوب األمريكي من قبل احلرب األهلية، وكان عمله الطويل سفرياً 
لبالده يف باريس قد جعله ـ إىل جانب أصل "أجنلوساكسوين" ـ أقرب إىل "جنتلمان" من اسكتلندا    

  ـ أو من لويزيانا!منه إىل راعي بقر من تكساس 
" زار مصر نائب وزير الدفاع األمريكي "ويليام فوستر"، وكان ذلك ١٩٥٢ويف تلك األيام "سبتمرب 

أعلى مستوى بعثت به الواليات املتحدة إىل مصر يف حينه. وتصادف جميئه مع بداية املفاوضات املصرية 
املصرية األول واألكرب. ومع الرغبة ـ الربيطانية يف طلب اجلالء عن مصر، وكان ذلك شاغل الوطنية 

املشتركة "مصرية وأمريكية" يف إقامة عالقات ود من نوع جديد ومستوى أرقى ـ فإن مصر سألت،  
وكان السؤال على عشاء أقيم لنائب وزير الدفاع األمريكي عن إمكانية شراء سالح أمريكي للجـيش  

 بعض تعليقاته متحمسـاً. ومـع أن السـفري    املصري. وبدا الزائر يف رده مستعداً لقبول الطلب، ويف
"كافري" الذي كان اللقاء على العشاء يف بيته ـ بدا متحفِّظاً ـ فإن احلضور مجيعاً، وأوهلم "مجال عبد 
الناصر"، اعتربوا أن "محاسة" نائب وزير الدفاع األمريكي هي اجلواب، وأن ما بدا من حتفظ السـفري  

  ها التحوط الدبلوماسي الزائد لدى البريوقراطية يف أي بلد يف العامل!األمريكي هو مجلة اعتراضية داعي
  وكان "كافري" ـ كما أظهرت التجارب ـ على حق. وكان على حق أكثر من مرة:

ـ مرة ألنه كان يعرف مسبقاً أن كلمة نائب وزير الدفاع ال متثل ارتباطاً أكيداً حلكومتـه "ألنـه   
سفري لبالده بعد أن احتسى كأساً من الويسكي، وشد أنفاساً مـن   يتكلم اجتماعياً على عشاء يف بيت

  سيجار فاخر ـ كذلك كان تعبري "كافري" بالنص فيما بعد".
والشهور التالية هلا فترة انتخابات رئاسة أمريكيـة، واإلدارة   ١٩٥٢ـ ومرة ثانية ألن فترة سبتمرب 

هي إدارة الرئيس "هاري ترومان" ـ مل يبق هلا يف  القائمة اليت ميثلها "ويليام فوستر" الضيف الزائر ـ و 
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السلطة غري ثالثة شهور انتقالية، والكل واثق مسبقاً أن اجلنرال "دوايت أيزاور" هـو الفـائز ـ أي    
  .١٩٥٢الرئيس القادم ـ بعد االنتخابات يف نوفمرب 

ي شيء مقـدماً ـ   ـ ومرة ثالثة ألن "كافري" كان يعلم أن الواليات املتحدة لن تتطوع ملصر بأ
دفعة على احلساب ـ خصوصاً من السالح. فهي يف تقديره "وهو صحيح" تفضل أن تتفاوض وتساوم  
مع حليفها الربيطاين "بصرف النظر عن اهلواجس والشكوك" ـ مث إن الواليات املتحدة إذا أعطت شيئاً  

  ملصر فلن تعطيها سالحاً ميكن أن يستخدم ضد إسرائيل.
كافري" وهو يعرف سياسية بالده متأكد أا لن تعطي إال بقدر ما تأخذ أوالً ـ  ومرة رابعة ألن "

فإذا كانت مصر تريد شيئاً فعليها أن تدفع مقدم مثنه، وألن أمريكا ال تبحث عن "عربون" مـايل مـن   
مصر وإمنا تبحث عن "عربون" سياسي وإستراتيجي ـ إذن فليست هناك صفقة حمتملـة يف القريـب    

مبا بعده ألن مصر املطالبة جبالء اإلجنليز "اإلمرباطورية القدمية" عنها ليست على استعداد العاجل ـ ور 
  ألن تدفع "عرابني" سياسية وإستراتيجية.

ـ وكان "كافري" على حق ـ مرة خامسة وأخرية "وذلك شيء مل أعرفه منه إال بعـد اعتزالـه    
وت ويدفن يف فرنسا" ـ ألنه كان علـى   اخلدمة بسنوات طويلة، وكان قد ذهب ليعيش آخر أيامه ومي

  يقني بأن الواليات املتحدة لن تساعد أي بلد عريب إال إذا وقع اتفاقية صلح ائي مع إسرائيل!!
………………….. 

لكن "مجال عبد الناصر" أيامها ـ وبعد ثالثة شهور من الثورة ـ كان أميل إىل تصديق "ويليـام    
لنية يف السياسة األمريكية وقتها ـ أو لعلها أمانيه غلبت داللة  فوستر" نائب وزير الدفاع، ولعله حسن ا

موقف "كافري" ـ الذي بدا حتفظه دون شرح أسبابه ـ مث آثر الصمت حىت انتهى اللقاء، مث ظهـر    
ذلك وكأنه األدب الدبلوماسي، مبا معناه أن السفري األمريكي كما تقتضي اللياقة ألزم نفسه باحلـدود  

  سة والدبلوماسية!الفاصلة بني السيا
ونتيجة لتصديق "ويليام فوستر" استجاب "مجال عبد الناصر" لدعوة وجهتها وزارة الدفاع األمريكية 
إىل وفد مصري يزور املنشآت العسكرية يف الواليات املتحدة األمريكية ـ وقد اعتربها "مجـال عبـد    

لغرض رأسها "قائد اجلناح" الطيار الناصر" مقدمة متهد ملفاوضات. وكان أن سافرت بعثة مصرية هلذا ا
  "علي صربي" "وكان وقتها مسئوالً يف املكتب العسكري لـ "مجال عبد الناصر".

مث حدث أن "مجال عبد الناصر" طلب مين أن أسافر إىل الواليات املتحـدة، بعيـداً عـن الوفـد     
ا قائمة بيين وبـني  العسكري، وظنه أنين أستطيع املساعدة على إجناح مهمة الوفد بصداقات يعرف أ

عدد من الصحفيني األمريكيني البارزين وقتها، وكان معظمهم ممن عرفت وزاملت يف مهـام عديـدة   
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عندما كنا مجيعاً مراسلني لصحفنا يف حروب "البلقان" "احلرب األهلية يف اليونان وما حوهلـا" ـ ويف   
الثورة اإليرانية "معركـة "مصـدق"   معارك فلسطني "قبل قيام الدولة اليهودية وبعده" ـ ويف أحداث  

وتأميم البترول اإليراين" ـ ويف أزمة الشرق األوسط "االنقالبات واالغتياالت يف سوريا وغريهـا" ـ    
ويف صراعات الشرق األقصى "كوريا ـ واهلند الصينية ـ وفيتنام األوىل ضد فرنسا" ـ ويف غريها من    

  شواغل تلك األيام.
للمرة الثانية إىل أمريكا، ويف هذه املرة مل أكن زائراً أو متفرجاً، وإمنا كنت  وهكذا عربت احمليط غرباً

يف مهمة عمل تداخلت فيها السياسة مع الصحافة فقد وجدا ـ أيضاً ـ فرصة مناسبة لتغطية معركة   
منافسه الرئاسة يف مرحلتها النهائية احلامسة بني اجلنرال "دوايت أيزاور" عن احلزب اجلمهوري ـ وبني 

  "أدالي ستيفنسون" عن احلزب الدميقراطي.
ويف ذلك الوقت، ويف إطار هذه املهمة اليت تداخلت فيها السياسة مع الصحافة ـ اقتربت من بعض  
دوائر صنع القرار الرمسي يف أمريكا، وضمنها قيادات احلزبني الكبريين املتنافسني يف انتخابات الرئاسة، 

اإلدارة القدمية "ترومان" ونظرائهم القادمني مع اإلدارة اجلديدة "أيزاور"  وعدد من الرجال النافذين يف
  ـ السفراء الكبار يف وزارة اخلارجية ـ وكذلك مع اجلنراالت األهم يف وزارة الدفاع".

ومل يكن من املصادفات أنين وجدت موعداً حتدد يل مع مدير برامج املساعدات األمريكية العسكرية 
نرال "أوملستيد" ـ فالذين قاموا على ترتيب جزء من برنامج اتصااليت السياسية كـانوا   "وهو وقتها اجل

  بغري شك يعرفون ما فيه الكفاية عن األسباب املختلفة لقدومي إىل واشنطن.
………………… 

وباختصار فقد كانت تلك الزيارة إطاللة أكثر تدقيقاً وأشد تأنياً يف النظـر إىل القـوة األمريكيـة    
  إىل املسئولية العاملية األوسع.اخلارجة 

واحلاصل أنين عدت ـ عرب احمليط ـ أقل تفاؤالً مما ذهبت، وعلي شبه يقني بأن مهمة بعثة شـراء    
السالح يف واشنطن "قائد اجلناح "علي صربي". ـ مهمة صعبة ـ إن مل تكن مستحيلة ـ وكانـت     

  ي شواهد ما استخلصته، ومنها:أسبايب وقد حتدثت ا مع "مجال عبد الناصر" مضيفاً إىل رأي
ـ إن الواليات املتحدة لديها مشروع "حلف عسكري" يقوم يف املنطقة بعـد جـالء القـوات    ١

اإلمرباطورية "الربيطانية والفرنسية" منها. وهناك تالزم بني العمليتني خطوة خبطوة ـ اخلروج األورويب  
وهو حيدثين عن خطة لدى الواليات املتحدة والدخول األمريكي. "وذلك مسعته من اجلنرال "أوملستيد" 

إلقامة "حلف اسالمي" ميأل فراغ املنطقة العسكري بعد جالء اإلمرباطوريات القدمية عنها ـ مث يكون  
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منه عنصر جذب لعشرات املاليني من املسلمني يعيشون وراء "الستار احلديدي" ـ داخـل االحتـاد    
  السوفييت والصني."

لن تبيع ملصر سالحاً تستطيع به حماربة اإلجنليز إذا تعطلـت مفاوضـات    ـ إن الواليات املتحدة٢
اجلالء من منطقة قناة السويس. "وذلك مسعته من اجلنرال "جود باستر"، وهو من أركان حرب الرئيس 
اجلمهوري اجلديد اجلنرال "دوايت إيزاور"، وتفصيله أن رئيس الوزراء الربيطاين ونستون تشرشـل"  

بـ "إيزاور" تليفونياً ليقول "إن احلكومة الربيطانية تعرف بوجود وفد عسكري مصري  "وقتها" اتصل
يف أمريكا يسعى لشراء سالح، وأن هذا الوفد "يظن أنه يستند إىل وعد رمسي أمريكي"، وأنـه ـ أي   

حترير "تشرشل" ـ ال يتصور أن صديقه اجلنرال "أيزاور"، وهو القائد العلى لقوات احللفاء يف معركة  
أوروبا، يرضى أن يعطى للمصرين سالحاً يقتلون به جنوداً حاربوا حتت إمرته "إمـرة "أيزـاور" يف   

 احلرب املقدسة ضد النازية والفاشية.
وختام ما مسعته من اجلنرال "جودباستر" أن "أيزاور" تأثر ـ وتعهد لـ "تشرشل" بأنه لن يعطـي   

   النية أصالً إعطاء شيء!"املصريني طلقة رصاص "على فرض أنه كان يف
ـ إن الواليات املتحدة سوف حتاول حتقيق صلح بني العرب وإسرائيل كمقدمة ملشروعاا املقبلة ٣

يف الشرق األوسط ـ وأا إذا مل تستطع "باإلقناع" حتقيق هذا الصلح، فسـوف جتـازف لتحقيقـه     
جون أندرسون" ـ وهو واحد  "بالفرض" مهما اقتضى ذلك من زمن أو من جهد. "وذلك مسعته من "

من أقرب املعاونني إىل "أيزاور" وقد أصبح وزير خزانته ـ وملخصه "أن أيزاور قاد حلفاً كبرياً لكل  
املعسكر الغريب، وهو بتفكريه ال يعرف عالقة مع بلد واحد، وإمنا يعرف عالقة مع أقاليم كاملة "ألننـا  

للسيادات الوطنية". وإذا كنا ذلك "فإنك تستطيع أن تدرك يف عامل جديد ال يعترف باحلدود التقليدية 
أننا ال نريد صراعات داخلية يف قلب هذه األقاليم. وهذا يعين أن الصراعات الصغرية جيب أن ترتـب  
نفسها للصراع األكرب مع الشيوعية الدولية، وتنسى "خناقاا" احمللية من نوع "اخلناقة" بـني العـرب   

 كل املستقبل!"وإسرائيل ـ وهذا هو ش
وقد رويت ذلك كله وأكثر منه لـ "مجال عبد الناصر" عندما حكيت له قصة جتربيت األمريكيـة  
الثانية. واحلقيقة أنه مل يكن مفاجأً مبا قلته، فقد وجدته بعد أن غبت عنه  قرابة شهرين أو أقل تفاؤالً، 

واليات املتحدة جعلته أكثـر حـذراً يف   والظاهر أن متابعته ملهمة البعثة العسكرية "علي صربي" إىل ال
  "توقعاته" األمريكية! 

                                              **     
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ومن أوائل اخلمسينات وحىت أوائل الثمانينات من القرن العشرين عربت احمليط غرباً إىل امريكا أربعاً 
ال نتيجة" مع إدارات أمريكية عديدة ومع وعشرين مرة، وشاركت يف حوارات ومناقشات بال اية "وب

رجاهلا من الساسة ومن العسكريني ـ يف البيت األبيض وإداراته، ويف الكوجنرس مبجلسيه، ويف وزاريت  
اخلارجية والدفاع، ويف هيئة أركان احلرب املشتركة ـ بل وكذلك يف وكالة املخـابرات املركزيـة    

  األمريكية.
دثت مع الرئيس "دوايت أيزاور" وأبرز أركان إدارته وهو وزير وبسرعة واختصار فقد قابلت وحت

خارجيته "جون فوستر داالس" ـ وفيما بعد قابلت وحتدثت مع الرئيس "جون كنيدي" وأبرز أركان  
إدارته، وكانوا جمموعة من أكفأ وأملع ما شهد البيت األبيض، وبينهم وزير اخلارجية "دين راسـك"،  

ماك جورج باندي"، ووزير الدفاع "روبرت ماكنمارا"، إىل جانب رجـال  ومستشار األمن القومي "
أحاطوا بالرئيس زماا وأشهرهم املؤرخ الكبري "آرثر شليزجنر" و"إدوارد سورنسون" و"بيري سـالنجر"  
ـ ومل تتح يل الفرصة ملقابلة الرجل الذي خلف "جون كنيدي" بعد اغتياله، وهو الـرئيس "لينـدون   

قابلت أقرب الناس إليه، وبينهم "والت روستو" مستشاره لألمن القومي، وشـقيقه   جونسون"، لكين
"جني روستو" الذي بقى قوة حمركة يف وزارة اخلارجية األمريكية مع "دين راسك" الذي واصل مـع  
"جونسون" ما أبدأه مع "كنيدي" ـ مث قابلت "واستضفت يف بييت يف القاهرة" الـرئيس "ريتشـارد    

اورت طويالً معه ومع أركان إدارته، وأمههم مستشاره لألمن القومي "هنري كيسنجر"، نيكسون"، وحت
ووزير خارجيته األول "ويليام روجرز" ـ ومل تتح يل الفرصة أن أقابل الرئيس "فورد" الـذي خلـف    
"نيكسون" بعد فضيحة "ووترجيت"، لكن إدارته ظلَّت يف الواقع هي إدارة "نيكسون" حـىت خسـر   

ـ وقابلت وحتاورت مع الرئيس "جيمي كارتر"، وكبـار مسـاعديه     ١٩٧٦نتخابات سنة معركة اال
وبينهم مستشاره لألمن القومي "زجبنيو برجينسكي"، ووزير خارجيته "سايروس فانس" ـ ومل تتح يل  
الفرصة أن أقابل الرئيس "رونالد رجيان" ـ لكين لقيت وحاورت أهم أقطـاب إدارتـه وضـمنهم      

  ستشاره لألمن القومي، و"جورج شولتز" وزير خارجيته."ألكسندر هيج" م
ويف تلك الفترة كذلك "ما بني أوائل اخلمسينات إىل أواخر الثمانينات" قابلت وحتاورت مع غـري  
هؤالء كثريين يف أمريكا من املفكرين واألدباء "من "كنيث جالربايت" إىل "نورمان ميلر" ـ ومن رجال 

ن دافيد روكفللر" إىل الناترينر" ـ ومن مسئويل عوامل األسرار إىل ملوك  األعمال إىل جنوم هوليوود "م
اإلعالم "من "اآلن داالس" أشهر مدير لوكالة املخابرات املركزية ـ إىل "كاترين جراهـام" صـاحبة    

  جمموعة صحف "واشنطن بوست".
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داً وواسعاً "على حد ولقد أضفت إىل ذلك كله قراءات هلا بداية وليست هلا اية، مث إا تشعبت بعي
  تعبري "دوجالس ريد" يف كتابه الشهري".

وبناًء عليه كله فقد أستطيع القول بأنين اقتربت وعاينت وخالطت بنفسي عقل القـوة األمريكيـة   
وقلبها، ومع ذلك فقط ظل يراودين إحساس بأن ما عرفته عن الواليات املتحدة ليس كافياً ـ علـى   

  يل طبيعة السياسة األمريكية، ومطالبها، ودوافعها، وأساليبها.األقل ليس كافياً لكي يفسر 
ولقد ظننت أن التجربة املباشرة يف التعامل مع القوة األمريكية حسنت معرفيت حبقيقتها، لكين مـع  

  ذلك ظللت على يقني بأن ما أعرفه ليس كافياً.
  راً.ترك علي انطباعاً ـ جاء قاص ١٩٥١مبعىن أن عبوري األول للمحيط سنة 

  ـ ترك لدي إحساساً خبيبة األمل. ١٩٥٢مث إن عبوري الثاين للمحيط سنة 
أربعة وعشرون عبوراً للمحيط إىل الغرب ـ أضـافت    ١٩٨٦إىل سنة  ١٩٥٣وتلى ذلك من سنة 

إيلّ بغري شك حصيلتها. لكنه بقي يراودين على حنو أو آخر إحساس بأن ما أعرفه عن أمريكا مـا زال  
  دون املطلوب.

قد ظننت يف بعض األحيان أنين توصلت بطول الدرس وتتابع التجارب إىل جمموعة من املفـاتيح  ول
  تصورا مهمة لفهم أمريكا!

  وإىل حد ما فقد يكون هلذا الظن بعض ما يربره.


ح حسبتها مطلوبـة لفـتح   أظنين توصلت بالتجربة واملعاينة، وبالقراءة والدرس، إىل "دستة" مفاتي

بوابات أمريكا، والدخول منها، والبحث وراءها عن األشياء واألحوال، مبا قد يسمح بفهم أو برؤيـة  
  تعزز فعالً أو تسند رد الفعل! 

ومع أن الظن قد يكون إمثاً، فإنين أجازف بعرض املفاتيح اليت توصلت إليها ـ تاركاً احلكم لغريي  
  ـ أعلم وأقدر.

  ح األول:املفتا *
إن الواليات املتحدة بلد حمظوظ: لديه كثري من اجلغرافيا وقليل من التاريخ. ومعىن ذلك أن لديه غىن 
يف املوارد بال حدود، وخفة يف أثقال التاريخ ومحوالته مل يتمتع ا غريه، وذلك منحه اطمئناناً إىل وفرة 

  عديد من األوطان أو البلدان. مادية طائلة ـ مث إنه أعفاه من وساوس تارخيية ينوء ا
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والذاكرة الوطنية للشعوب يف بعض األحيان عبء مبقدار ما هي حافز ـ لكن اهلجرة إىل أمريكـا   
  كانت مشروطة بالتخلي عن القدمي والبدء من جديد ملن يبغون الفرص الطموحة.

وناً علـى مواجهـة   وإذا اعترب هذا احلال فقراً يف اإلرث أو التراث ـ فإنه كان يف نفس اللحظة ع 
  املستقبل مفرغاً من العقد واملسئوليات مما خيلفه اإلرث أو التراث.

ويف حني أن شعوباً أخرى أرهقتها جتارب القرون "من أول التاريخ" فإن الشعب األمريكـي بـدأ   
غريه،  مسريته يف الواقع منذ القرن السابع عشر امليالدي، وبالتايل فقط كان أكثر شباباً وأكثر نشاطاً من

فهو يف بداية العمر، وعنفوان الصبا "يف حني كان غريه يف آسيا قرب الشيخوخة ـ ويف أوروبا قـرب   
  الكهولة". 

ويف حني أن كل احلقائق هلا بدايات ومقدمات يف فكر عامة الشعوب ـ فإنه فيما خيض الشـعب   
  األمريكي ـ كل احلقائق تبدأ اآلن. هنا واآلن.

………………… 
ـ أي بعد اسبوعني اثنني من توقُّف معارك   ١٩٧٣نوفمرب  ٧يلة من الليايل "ليلة [وذلك يذكرين بل

حرب أكتوبر" ـ وتلك ليلة ظلت فيها مؤرقاً حىت الصباح أفكر يف وقائع لقاء مت يف املساء بني "هنري  
 كيسنجر" وبيين ـ ويف بادأين "كيسنجر" ـ  بقوله:
  ألزمة احلالية يف الشرق األوسط، لكن يل شرطني:ـ "أريد أن أمسع منك كل ما تريد قوله يل عن ا

  أوالً: ال حتدثين عن التاريخ. حدثين عن الواقع الراهن هذه اللحظة ـ ألننا من هنا نبدأ.
وثانياً: حدثين عن مصر وحدها، وال تقل يل شيئاً عما تسمونه أنتم "األمة العربية" ـ أعـرف أن   

أن هناك أمة عربية فذلك ادعاء تقولون به، وهو مل يثبت هناك شعباً يف مصر ـ هذه حقيقة ـ ولكن   
  يل، وبالتايل فلست مستعداً له!"

[وكان ذلك سبب األرق ـ ومعه الدهشة ـ ألن ذلك الرجل الذي كان دارساً وأستاذاً للتـاريخ    
 ـ مل يعترب التاريخ ألي شيء. وإمنا اعترب اللحظة الراهنة بداية كل شيء!]

مستغرباً، فإنين كنت على يقني أن ذلك الطلب صدر منه عن قناعة لديه بـأن   ومع أن ذلك بدا يل
  "التاريخ بدأ اليوم"!

ومع أين حاولت أن أشرح له أن تلك البداية تلغى احلقوق ـ بل ودر القانون. فقط كان منطقـه   
ل املطلوب منا أن "إننا إذا كنا نريد التعامل مع املاضي فسوف نظل يف املاضي، وإذا أردنا املستقبل فأو

  ننسى" ـ "وبالطبع فقد كان ذلك منطق التجربة األمريكية أصالً وأساساً!"]
………………….. 
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  املفتاح الثاين: *
إن الواليات املتحدة مل تنشأ كوطن، وإمنا نشأت كموطن. ومل تبدأ كدولة، وإمنا بدأ كملجأ. أي 

وح لكل من يقدر على عبور احمليط أو يضطر أن الواليات املتحدة يف واقع األمر بدأت ونشأ كفضاء مفت
لعبوره وإن تنوعت األسباب: كان هناك املهاجرون واألول من املغامرين ـ مث حلقهم املنفيون ممن كنت 
دول أوروبا راغبة يف التخلص منهم ألسباب سياسية أو أمنية ـ مث كان هناك اهلاربون من االضـطهاد   

لباحثون عن الثروة يف بلد تكشف أن موارده بـال حـدود مـن    العنصري أو الديين ـ مث كان هناك ا 
  األرض إىل املاء ـ ومن الفضة إىل الذهب!

ومنذ متت رحلة "كريستوفر كوملبس" األوىل ـ مث الثانية ـ كانت األخبار يف العامل القـدمي عـن     
ا حيتـاج إليـه   العامل اجلديد أسطورية. فتلك هي "أرض امليعاد" احلقيقة تتسع لكل من يشاء، وفيها م

وأكثر، مث إا أرض بال ملوك ـ وال كنيسة ـ وال إقطاع ـ وال قانون ـ وال بوليس وإمنا هي فضاء     
  مفتوح ألي قادر على عبور احمليط، وعلى التعامل مع احلدود القابلة لالتساع والتمدد كل يوم.

………………. 
ه اللحظة أن تتقـدم ألي مشـكلة   [ورمبا أنه من هنا ميكن فهم استعداد السياسة األمريكية يف هذ

مبقترحات غري حمكومة بثوابت، ومبنطق أنه ال ملوك ـ وال كنيسة ـ وال إقطاع ـ وال قانون ـ وال     
 بوليس ـ وإمنا هو فضاء مفتوح!

وكذلك يتوصل رئيس ذكي مثل "بيل كلينتون" إىل أنه من "صاحل العـرب" أن يتركـوا القـدس    
لمون على تصميمهم بأن "القدس عربية" فإنه يف مقدورهم تغـيري  إلسرائيل ـ وإذا كان العرب واملس 

اسم قرية قريبة "وراء التل" ـ هي "أبو ديس" ـ لتسمى "القدس" ـ وميزا أا على بعد كيلو مترات 
قليلة من القدس األصلية أمام التل. مث يضيف إم فعلوا كثرياً يف أمريكا، فهناك مدن كثرية يف أمريكـا  

  دس"، وهناك مدن امسها "القاهرة" ـ "واإلسكندرية" ـ و"بريوت"!]امسها "الق
………………….. 

  املفتاح الثالث: *
إن الفضاء املفتوح ال يقبل باي عوائق من أي نوع، سواء يف ذلك الطبيعة أو حىت سكاا األصليون، 

إن السكان األصـليني   ذلك أن الطبيعة ال بد هلا أن تتسع مبا يوافق طموح القادمني حبثاً عن الفرصة، مث
عليهم أن يرتاحوا وإال فهم تذكرة دائمة للقادمني اجلدد بأن هناك حقوقاً سـابقة تعتـرض حقـوقهم    

  الالحقة، وذلك خلط مادي ومعنوي كبري جيب تسويته ـ وبكل وسيلة متاحة! 
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ـ   ا ـ  وهكذا فإنه بعد النـزول األول على الشواطئ الشرقية للقارة ـ شواطئ األطلسي عرب أوروب
فإن النفاذ إىل الداخل أصبح معلقاً مبا يستطيع اجلواد أن يرمح فيه ويستحوذ عليه ويضمه. مث إن األمن 

  يف الداخل أصبح مرهوناً مبا يستطيع املسدس أن يسيطر عليه من الفضاء املفتوح، وخيليه ويضمنه.
عليها أن تـزول ـ وإذا    وكذلك فإنه اذا كانت الغابات واألحراش عائقاً، فإن الغابات واألحراش

كان اهلنود احلمر وراء التالل واجلبال مالكاً ـ على حنو ما ـ لألرض، فإن هؤالء اهلنود احلمر يتعني   
  أن خيتفوا ـ وجوداً وظالً.

…………………  
………………… 

[وهنا ميكن فهم الرؤية األمريكية لقضية فلسطني، فاملستوطن اليهودي ليس فقط مهاجراً إىل أرض 
منا هو كذلك وبقوة اجلواد واملسدس "انـزرة واملدفع الرشاش هذه املرة" عائـد إىل ارض  جديدة، وإ

ميلك عليها امتيازاً من قدمي "وهذه حجة إضافية يزيد عليها أنه اذا كانت الغابات واألحراش يف القارة 
لالسـتيطان، مث إن   األمريكية قابلة لإلزالة ـ فإن "اخلالء"! الفلسطيين من باب أوىل ال بد من جتهيزه 

"الفلسطيين" األصلي "! ـ شأنه شأن اهلندي األمحر ـ عليه أن خيتفي وجوداً وظالً ـ ومل ال؟ إذا مل    
يكن للحق األزيل اعتباره قانوين، وإذا مل يكن للحقائق احلية على األرض قبل املستوطن اليهودي "وقبل 

  املهاجر األمريكي" اعتبار إنساين وأخالقي!] 
………………… 
………………… 

  املفتاح الرابع: *
إنه إذا كان مطلوباً أخالء القضاء املفتوح من أي عوائق ـ ومن أي دعاوي سابقة على االدعـاء   
مبلكيته بصرف النظر عن أية حقوق سابقة تارخيية، أو إنسانية، أو أخالقية، أو قانونية ـ فإن السبيل إىل  

  .ذلك هو القوة، وقوة السالح، وقوة السالح وحدها
وعندما تتجرد قوة السالح من كوابح املبادئ والقيم والثقافة ـ مع غياب كافة أنواع الشرعية ـ   
فإن السالح يطيح ـ بدون مقدمات، وبغري ضوابط ـ وبالتايل تكون الكلمة األوىل يف أي لقاء هـي    

ـ   ا إىل تصويب املسدس، والكلمة األخرية هي الضغط على الزناد، وكذلك تتحول القوة يف حـد ذا
مصدر للمشروعية، وا وليس بغريها يتحول "اإلغتصاب" إىل "حيازة" وتتحول "احليازة" إىل "ملكية" 

  تسن لنفسها قوانني جديدة تتعامل ا األوضاع املستجدة يف تنظيم عالقات الغلبة والسيطرة.
ياـا  وكان ذلك ما حدث طوال قرنني من الزمان، فقط كان على أرض أمريكا الشـمالية ـ ود  

وسهوهلا ومروجها وجباهلا ـ ما يقدر عدده خبمسني مليوناً من اهلنود احلمر عندما ظهـرت "سـانتا    
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ماريا" ـ سفينة "كريستوفر كوملبوس" ـ تتقدم سفينتني وراءها. مث ظلت أمريكا الشـمالية تسـمع     
ـ  بني أن طلقات الرصاص، وتلمح من بعيد دخانه، وترى على األرض بقع دمه، وحني هدأت الضجة ت

ذلك الشعب النبيل الذي رفض أن يستسلم للنازلني على شواطئه والزاحفني على أرضه مل يعد باقياً منه 
  غري مليونني أو ثالثة.
………………  
……………… 

[وهنا ميكن فهم املنطلق الذي حتاورت به السيدة "مادلني أولربايت" وزيرة اخلارجيـة األمريكيـة   
 ":١٩٩٨يو سنة السابقة يف مقابلة تليفزيونية "ما

سئلت "أولربايت" عن استقالة اثنني من مفوضي األمم املتحدة مسئولني عـن تنسـيق براجمهـا يف    
العراق، ومها "دنيس هاليداي" و"هانزفون سبونيك" ـ كالمها قدم استقالته ألنه مل يستطع أن حيمـل   

بسبب احلصار الذي  على ضمريه وزر وفاة نصف مليون طفل عراقي راحوا ضحية نقص الغذاء والدواء
  تفرضه الواليات املتحدة "باسم اإلمم املتحدة" على العراق؟

وردت "أولربايت" قائلة للسائل باحلرف: "رمبا أنه مثن غال كما تقول، لكننا نرى أن اهلدف الذي 
  نطلبه يساوي ذلك الثمن وأكثر منه"!!]

     .…………………… 
 املفتاح اخلامس: *

يتعني عليه أن جيد مسوغات معنوية ونفسية تربر لـه جوانـب العنـف    إن الضمري األمريكي كان 
والقسوة يف مغامرته اليت بدأها على الشواطئ األمريكية، ومنها إىل الداخل والوسط، وحـىت أقصـى   

  الغرب، وهنا تأسس فكر راح يستكمل ويستويف مطالبه وضروراته حىت حتول إىل مدرسة بأكملها. 
ناصر املهاجرين بسبب االضطهاد الديين، ومن املفارقات أنه من عندهم وكانت بداية التأسيس من ع

  ظهرت "نظرية املنفعة" يف طبعتها األمريكية، ويف سياقها األساسي وخالصتها:
  إن اهللا مل خيلق هذه األرض وما عليها عبثاً، وإمنا خلقها لبشر سواهم على مثاله. ○
األله ـ مكلفون مبا ينفع األرض وحيقق عليها كلمة وإذا كان ذلك فإن هؤالء البشر ـ على مثال  ○

  خالقهم.
  وإذا كان نفع األرض هو هدف البشر فإن األقدر منهم على النفع هو األحق بالقيام عليه. ○
وإذا كانت هذه األرض يف حوزة اهلنود احلمر منذ نشأة احلياة، ومل يقوموا حبقها ـ فإن مشـيئة    ○

  و أقدر منهم. اهللا تتحقق بأن حيل حملهم من ه
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وكذلك ظهرت أخالقيات وقوانني وقواعد "نظرية املنفعة" األمريكية، ومشى فقهها من بداياته ! ـ  
إىل اياته على أساس انه اذا كان ما هو نافع مطلوباً ـ فإن ما هو نافع بدوره مشروع مهما كانـت   

  وسائله ـ وكذلك ينبغي أن يستقر القانون وتصاغ مواده.
……………………  
…………………… 

[وهنا ميكن فهم ما يراه العرب وينسبونه أحياناً إىل بالدة يف شعور الرأي العام الغريب جتاه اغتصاب 
 فلسطني.

فقد جنحت اسرائيل أن ترسخ لديهم ـ على عكس احلقيقة ـ صورة مؤداها أن فلسطني كانـت    
  صحراء جرداء قبل أن يرتل عليها اخلصب الصهيوين.

القانوين ـ ليس مالك صك امللكية، وإمنا القادر على األرض أكفأ ـ   ومالك األرض احلقيقي ـ و 
  واملمسك ا أقوى ـ ذلك أن الصك ورقة ـ وأما احلق فهو القوة.

  وهذه نقطة مركزية تستحق فهماً عربياً أعمق، فالعدل حلم الضعفاء ـ لكن القانون يكتبه األقوياء.
  وغري ذلك االدعاء].
……………….. 

  دس:املفتاح السا *
إن كل شيء يف أمريكا سهل وميسر، فذلك الوطن األمريكي الذي أعفى نفسه من أعباء التـاريخ  
القدمي، والشرائع السابقة، والتقلصات والتقلبات الدينية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، واحلـروب  

ه يف وضـع مل يـتح   والثورات اليت صهرت قارات العامل القدمي منذ فجر الوعي اإلنساين ـ وجد نفس 
  لوطن من قبل:

قارة بكامل مواردها فضاءاً مفتوحاً، وقد استطاع املهاجرون أن ميلئوا "فراغهاً"، وأن يستولوا على  -
 األرض وما فوقها.

وهؤالء املهاجرون استطاعوا يف قرنني اثنني تأسيس موطن ـ حتول إىل وطن ـ له ثروته املادية،   ـ 
 ، وله طرائقه يف اإلنتاج واحلياة، وله قوانينه ـ بل وله أخالقه.وله فكره املتحرر من القيود

مث إن هذا الوطن التفت إىل ميينه من خريطة العامل فوجد أوروبا إىل الشرق من األطلنطـي وقـد    -
وصلت إىل عصر النهضة، وفاضت فيها الفلسفات والعلوم، واآلداب والفنون، واملعـارف والثقافيـة،   

نوع مذهل حيل فيه البخار حمل عضالت الناس من األحرار كانوا أو من العبيـد  ومعها تكنولوجيا من 
"وباإلضافة إىل ذلك فقد كانت هناك يف أوروبا نبوءات مبكرة عن طاقة الكهرباء "وهي سحر قـادر  

 على كل شيء!"
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 ومل يرهق اتمع األمريكي نفسه يف إعادة اختراع األشياء!     
إىل أوروبا واشترى، وعاين ما وجد أمامه واختار ما رآه نافعـاً ـ    نظر إىل أوروبا ونقل، وذهب

مفيداً ـ أو حلواً. وكان له ما أراد بغري موانع. ومل تكن هناك على الفن والفكر ـ من "شكسـبري"    
و"دانيت" إىل "روسو" و"مونتيسكيو" ـ حقوق ملكية فكرية ـ وال كانت هنـاك علـى موسـيقى      

اخ" أو "فيفالدي" أو غريهم حقوق أداء علين ـ وكانت كل املخترعات من "بتهوفن" أو "موزار" أو "ب
قوة البخار احملركة إىل قوة العدسات املبصرة، ومن املدافع بعيدة املدى إىل القطارات املسـافرة فـوق   
قضباا حيث متتد ـ معروضة ملن يشاء يف السوق دون شروط تعجيزية من نوع ما تواجهـه الـدول    

"وأوله أن تدفع من اللحم احلي ضرائب كل شيء تريد أن تأخذه من العامل، حىت الكتاب، النامية اآلن 
  والفكرة، والنغم".

  وهكذا أخذت أمريكا من العامل القدمي كل ما أرادته دون معاناة أو أمل ـ دون حقوق أو رسوم.
…………………  

…………………. 
معنوية، من حقـوق الثـروات   وكذلك ميكن فهم تعود األمريكان على طلب األشياء ـ مادية و [

 الطبيعية إىل حقوق السيادة الوطنية ـ بال عناء ـ مقابل مثن نقدي يدفع، مث يتم شحن البضاعة!
وذلك بالضبط ـ على سبيل املثال ـ ما جرى يف صفقة شراء الرئيس الصريب السابق "سـلوبودان    

مها بليـون دوالر. والغريـب أن   ميلوسوفيتش"، وكانت الصفقة بيعاً وشراء ـ تسليماً وتسلّماً ـ قي  
  الواليات املتحدة رتبت دفعها قسمة مع آخرين:

 مليون دوالر يدفعها االحتاد األورويب. 445
 مليون دوالر يدفعها أطراف دوليون خمتلفون منهم سويسرا واليابان. 200
 مليون دوالر يدفعها البنك الدويل. 150

مليون دوالر ـ   ١٨٢قد كان نصيبها النقدي يف الصفقة وأما الواليات املتحدة األمريكية نفسها ف
  لكن الصفقة جرت حتت إشرافها وإدارا!]

…………………. 
 املفتاح السابع: *

إن التجربة األمريكية جاءت بسابقة مغايرة ملا كان قبلها يف التاريخ. فالعادة أن األوطان تظهر مـع  
اف وحدود وتضاريس طبيعية حتول موطن أي ظهور الدول فيها، داخل رقعة حمددة من األرض هلا أطر

جمتمع إنساين إىل وعاء مستقل بذاته وصفاته ـ ومن مث متهد لظهور سلطة فيه ترسم حـدود الدولـة    
  وتشهر قيامها.
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يف أمريكا اختلف األمر. تأخرت الدولة كثرياً عن الظهور، وإن تناثرت على سطح القـارة بـؤر   
ر متأخرة "القرن السابع عشر والثامن عشر" تدافع عـن  استيطان وعمران مكشوفة راحت حىت عصو

نفسها بوسائل ابتدعتها من إنشاء شركات إىل إنشاء ميليشيات. وملـا كانـت اهلجـرة إىل أمريكـا     
مستجدة، والثروات وفرية، فإن الدول األوروبية تدافعت، وراح ملوكها يبسـطون محايتـهم علـى    

  كانت سيادم رمزية.مساحات تفوق حجم ممالكهم األصلية، وكذلك 
لكن اتمعات االستيطانية اجلديدة يف أمريكا رأت لنفسها مصاحل خمتلفة عن مصاحل هؤالء الـذين  
رأوا الفراغ الناشئ عن وجود "دولة أمريكية" وتقدموا مللئه ـ وهنا ظهرت حركة االستقالل األمريكية  

السيادات امللكية األوروبية كانت  يقودها "جورج واشنطن"، وكانت بدورها معركة سهلة، وذلك أن
رمزية، مث إن اتمعات االستيطانية اجلديدة يف أمريكا كربت واتصلت، واشتدت حاجتـها إىل دولـة   
وطنية حتفظ هلا مصاحلها املتميزة عن غريها، وتكفل للجميع أمناً مشتركاً. وكذلك احتدت الواليات، 

ت الواليات مع بعضها يف حرب لطلب الوحدة ـ مث  أو بعضها، يف حرب لطلب االستقالل ـ مث تقاتل 
توصلت التجربة إىل شكل الدولة االحتادية ـ بقوم عليها مركز قوى ميلكه اجلميع ـ وحقوق متساوية   
متارسها الواليات دون وصاية من املركز. ويف ذلك كله كان الوطن األمريكي يتوسع من الشـرق إىل  

السالح يف بعض األحيان، وامنا جرى بالشراء: جزيرة "ماـاتن"  الغرب، واملدهش أن "الفتح" مل جير ب
وعليها "نيويورك" جرى شراؤها مرتني "زعيم هندي أمحر باعها إىل شركة هولندية ـ وبعدها بعشرات 
السنني باعتها الشركة اهلولندية إىل الوالية األمريكية". والية كاليفورنيا" ـ صفقة بالبيع والشراء مـن   

  يزيانا" صفقة مع فرنسا.اسبانيا "لو
………………… 

 كذلك عرفت التجربة السياسية األمريكية نفوذاً يتوسع بالبيع والشراء، وباخلصم وبالتقسيط![
ورمبا هنا فإنه ميكن فهم ذلك الشعور اجلازم يف الكوجنرس األمريكي "بأننا اشترينا السالم يف الشرق 

امب دافيد بني مصر وإسرائيل، وامسها الرمسي هو األوسط حبمزة مساعدات أمريكية ملحقة باتفاقية ك
"جائزة السالم" ـ وقيمتها مخسة باليني دوالر سنوياً ـ تقسم بنسبة أكثر من ثالثة إلسرائيل وأقل من   

  اثنني ملصر ـ ومدة اجلائزة عشرون سنة قابلة للتجديد "حىت يستقرب ويترسخ السالم!"]
……………… 

 املفتاح الثامن: *
مريكية ظهرت يف وقت احتدمت فيه الصراعات والثورات يف أوروبا. فقد كان ذلـك  إن الدولة األ

زمن قطع رقاب امللوك يف إجنلترا ويف فرنسا ـ وزمن احلروب بني اإلمرباطوريات اليت اشتد غضـبها   
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ونقص دخلها بعد أن فقدت ممتلكاا األمريكية، وزادت عليها تكاليف السباق االستعماري إىل آسـيا  
  بعد إىل أفريقيا.وفيما 

ويف تلك اللحظة احلرجة من تاريخ اإلمرباطوريات فإن زعيم وقائد االستقالل األمريكي: "جـورج  
واشنطن"، قدم لوطنه وصيته األهم وهي "االبتعاد متاماً عن صراعات القارة األوروبية الـيت ال تعـين   

  أمريكا، وال مها، وال يصيبها منها إال الضرر". 
ر "جورج واشنطن" ان الصراعات األوروبية حبور دمٍ هلا منابع دم بعيدة غائرة يف وكانت وجهة نظ

الزمن، وذلك كله حدث قبل ان تولد أمريكا لكن حدوثه اآلن يعطي ألمريكا ميزة ألن التهاء أوروبا يف 
فية تـدعم  حروا السياسية والدينية واالقتصادية واالستعمارية يكفل للدولة األمريكية املستقلة فترة كا

فيها وحدا بصهر عناصر اهلجرة اليها "باللغة والثقافة اجلديدة" حىت تذوب وتتوحد مصاحلها، وذلك 
  ميكنها من صنع وطن ودولة ـ بل وأمة إذا توصلت عملية الصهر دون تدخالت من اخلارج. 
الصراعات وإذا كانت وصية "واشنطن" صحيحة، وقد كان كذلك يف زماا، فإن ابتعاد أمريكا عن 

األوروبية كان هلا ملحق ضروري هو تصفية بقايا اجليوب األوروبية يف أمريكا الشـمالية، وختلـيص   
واليات اإلحتاد وما حوهلا من قبضة اإلمرباطوريات البائدة ـ وهنا جاءت احلرب مع الربتغـال ومـع    

  إسبانيا.
………………… 

مرباطور "ماكسـميليان" ـ طلـب    [ومن غرائب التاريخ املصري أن آخر ملوك املكسيك وهو اإل
قوات تساعده يف متكني ملكه، وتطوع ملساعدته خديو مصر "سعيد" باشا، مث "امساعيل" باشا وكالمها 
أرسل لـ "ماكسميليان" محلة عسكرية مصرية تفاوتت التقديرات يف شأا ـ فمن التقدير يقول إـا   

أضعافه ـ وبالفعل فقد ذهـب جمنـدون    عشرة آالف جندي مصري، إىل تقدير يصل ذا الرقم إال 
مصريون ـ فالحون بالسخرة ـ باأللوف جيشاً مهدى بال مقابل من خـديو مصـر إىل إمرباطـور      

 املكسيك ومل يظهر هلؤالء اآلالف فيما بعد عدد ـ وال أثر!]
………………. 

فية كـل  ويف كل األحوال فإن الدولة األمريكية الناشئة تطبيقاً لوصية "جورج واشنطن" قامت بتص
  اجليوب األوروبية يف أمريكا الشمالية.

وأكثر من ذلك فأا انتهزت فرصة الفوضى األوروبية طوال القرن التاسع عشر مث أعلنت إن خـط  
املياه وسط احمليط هو حدود سالمتها ومحايتها من صراعات العامل القدمي، وأصبح ذلك اخلط وفقاً لـ 

  مريكي. " هو خط األمن األ١٨٢٣"مبدأ مونرو" "
……………… 
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هكذا عرفت الواليات املتحدة ومارست مبكراً "حدود سيادة" على أرض القارة األمريكيـة ـ مث   ]
رمست لنفسها "حدود أمن" وصلت إىل منتصف احمليط ـ وذلك ما أخذته اسرائيل فيما بعد ومارسته  

ـ "آرييل شارون" معتربة أنه اذا كان خط حدودها هو كل فلسطني، فإن خط أمنها واصل ـ طبقاً ل 
ـ إىل إيران وباكستان وجنوب السودان.  وبالطبع فإن الواليات املتحدة تتفهم ـ بـوعي التجربـة،    

 وحىت دون ضرورة االعتراف العلين اآلن!]
………………. 

 املفتاح التاسع: *
إن الواليات املتحدة حني استكملت توسعها إىل الغرب ومتلكت "كاليفورنيـا" و"تكسـاس" ـ    

ها يف موقع فريد مؤداه إن احمليطات نفسها: األطلسي شرقاً، واهلادئ غرباً، ـ هي بـذاا   وجدت نفس
  حواجز األمن الضامنة له.

فهذه املساحات الشاسعة من املاء، وهذه اجلبال العالية من املوج، عصية على أي جيش غازٍ حىت بعد 
تطيع أن ينقض على أمريكا مفاجأة، ظهور وتقدم الطريان. ويف أسوأ األحول فإن أي جيش غاز ال يس

  كما تفعل اجليوش األملانية مع فرنسا مثالً أو مع روسيا.
هكذا ظهر يف التاريخ ألول مرة وطن تضمن الطبيعة ذاا أمنه وتعفيه من أي ديد خارجي، وكان 

س" الثاين، ذلك حدثاً يف الفكر االستراتيجي مستجداً بالكامل، مل خيطر على بال "فرعون" مثل "رمسي
  وال غاز مثل "اإلسكندر"، وال إمرباطور مثل "نابليون"، وال مفكر عسكري مثل "كالوزفيتز". 

وطن ضخم غين مبوارده، فادح يف ثرواته ـ ومع ذلك فهو غري معرض لتهديد من أي نوع (حـىت   
  ظهر عصر الصواريخ يف أواخر القرن العشرين). 

…………….. 
دفاع االستراتيجي بالصواريخ املضادة ـ وهو املشروع الذي تقـوم   [ورمبا إنه ميكن فهم مشروع ال

الدنيا وتقعد اآلن تصدياً له ـ فهماً أعمق إذا جرى النظر إليه على أساس أنه اسـتمرار اإلسـتراتيجية    
"عازل" احمليطني "األطلسي واهلادئ" ـ وهو "العازل" احلامي لألمن األمريكي. فمشروع الصـواريخ   

خ يكفل إال ينفذ يف مساء احمليطني ديد ـ صاروخي ـ يصل إىل الواليات املتحـدة.    املضادة للصواري
وكان ذلك ـ من وجهة نظر السياسة األمريكية ـ أفضل، ألنه يقفل الباب على سباق يف األسـلحة    
النووية تبارت فيه دول كثرية وفّرت لنفسها إمكانياته. ومن املنطقة إنه إذا استطاع طرف إلغاء سالح 

رف آخر فإنه يضمن النصر. ومبا ان الواليات املتحدة سابقة ـ بتجربة النجوم أيام "رجيان" ـ فـإن    ط
الصورايخ املضادة للصواريخ تكفل هلا موقع القلعة املنيعة ال يصل اليها ديد. هذا مع األخذ يف احلساب 
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ء فاعلية كـل الترسـانات   "وتلك نقطة جديرة باالعتبار" أن الصواريخ املضادة للصواريخ كفيلة بإلغا
النووية اليت متلكها ـ وال متلك غريها اآلن ـ روسيا ـ وتلك الترسانات اليت متلكها بالد كانت تنتمي 
إىل االحتاد السوفييت سابقاً مثل أوكرانيا ـ وفوق ذلك تلك الترسانات اليت متلكهـا دول صـديقة يف    

ياط ليوم تتغري فيه األجواء وختتلف ـ وكلـه   الغرب اآلن "بريطانيا وفرنسا" ـ وذلك من باب االحت 
 جائز!

وهكذا فإن الواليات املتحدة يف دفاعها عن نفسها ال تتسابق مع طرف، وإمنا هي متنع كل األطراف 
  مرة واحدة!]

………………. 
 املفتاح العاشر:  *

ن خترج إن قوة الواليات املتحدة ـ اتمع والدولة ـ عندما منت وزادت وتراكمت، أصبح عليها أ  
  من عزلتها وأن تتوسع باملصاحل والنفوذ إمرباطورياً، وتلك طبائع األشياء بعد قوة األشياء.
  لكنه كان الفتاً أن أمريكا شاركت يف احلربني العامليتني األوىل والثانية بغري نظرية أمن!

أنـه يف  وكانت تلك أول إمرباطورية يف التاريخ لديها نظرية مصاحل ـ وليس نظرية أمن ـ ذلك    
  غياب "التهديد" ال يوجد مطلب "أمن".

وعلى سبيل املثال فإنه خالل حربني عامليتني، مل تكن الواليات املتحدة األمريكيـة يف أي وقـت   
  معرضة لغزو، وال كانت مدينة من مدا مكشوفة أمام طريان مغري. 

اثينـا ـ فيينـا ـ     ويف اوروبا مثالً ضربت كل العواصم، بل واحتل معظمها: باريس ـ روما ـ   
وارسو ـ براج ـ برلني ـ وفوقها نصف موسكو على األقل. ونفس الشيء عواصـم آسـيا، ويف      

  مقدمتها طوكيو وبكني وسنغافورة.
لكن نيويورك وبوسطن وواشنطن وشيكاجو ولوس أجنلوس وسان فرانسيسكو ونيو أورليانز ظلت 

طرا أو مظنة خطر. يلفت النظر أكثر يف غلبة طوال سنوات احلرب متارس حياا العادية، وال يشغلها خ
"نظرية مصلحة" وغياب "نظرية أمن" أن الواليات املتحدة األمريكية اختذت قرارها بدخول احلـربني  
العامليتني بناًء على حسابات هادئة باردة جتري تقديراا من بعيد، وتدقق وختتار حلظتها املناسبة، وحني 

  أكثر.تكون الضرائب أقل والفوائد 
يف احلرب العاملية األوىل ظلت الواليات املتحدة تتابع ما جيري على املسرح األورويب ـ مث قررت   ○

  .١٩١٨ـ وكانت اية احلرب سنة  ١٩١٧الدخول سنة 
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ويف احلرب العاملية الثانية ظلت الواليات املتحدة تنتظر حىت بعثر "هتلـر" جيوشـه يف القـارة     ○
وأكثر من ذلك تورط يف حبر الثلج الروسي بغـزوه لالحتـاد السـوفييت أول     األوروبية ومشال أفريقيا،

. وبعد مخسة شهور، وعلى استحياء بعد الغارة اليابانية الشهرية على األسـطول  ١٩٤١أغسطس سنة 
ـ وكانت   ١٩٤١ديسمرب  ٧األمريكي يف "بريل هاربور" ـ دخلت أمريكا احلرب العاملية الثانية يوم  

  ور يف ذلك الوقت حمققة ـ شبه مضمونة تقريباً.هزمية جيوش احمل
…………… 

وكان دخول الواليات املتحدة إىل حرب إرث اإلمرباطوريات القدمية تطبيقاً رائعاً إلستراتيجية كان [
ميارسها القرصان الشهري الكابنت "مورجان" "يف القرن السابع عشر" ـ وكان الكابنت "مورجان" يرى  

ذلك الذي يهاجم "القراصنة الصغار" العائدين بغنائمهم من مهامجة السـفن  أن "القرصان العظيم" هو 
املتناثرة يف البحار، أو الراجعني بعد الغارات على املوانئ املصدرة للذهب يف البحر الكارييب. كان رأيه 

. ترك "القراصنة الصغار" يقومون بالعمل القذر، مث االستفراد م وهم حمملـون إىل احلافـة بالغنـائم   
وكذلك فعلت الواليات املتحدة. فهي مل تذهب لتستويل على املستعمرات واحدة بعد واحدة، وإمنـا  
انتظرت لترث اإلمرباطوريات. كذلك استراتيجية الكابنت "مورجان" "وهو األصل واألساس يف عائلـة  

 البنـوك  "مورجان" املهاجرة من مقاطعة "ويلز" اإلجنليزية، واليت ملكت وال تزال بعضاً مـن أكـرب  
 واملؤسسات املالية األمريكية".]

…………….. 
 املفتاح احلادي عشر: *

إنه إذا مل تكن للواليات املتحدة "نظرية أمن قومي" لغياب ديد ميس الوطن حدوداً وعمقاً ـ كما  
هو شأن أوطان العامل ودوله ـ وإذا كانت للواليات املتحدة "نظرية مصاحل قومية" فقط ـ فإن هـذه    

تترتب عليها نتيجة شديدة األمهية، بعيدة األثر، وتلك هي غياب "الوطنية" باملعىن املتعارف عليه مقدمة 
يف أوطان أخرى وتواريخ خمتلفة. ذلك أن حيوية الوطنية يف بلد من البلدان يف أي مكان وزمان هـي  

تهديد هو الذي خيلق نتيجة لتهديد مباشر ميس هويته أو أرضه أو استقالله. أي أن التهديد أو احتمال ال
رده الفعل واملقاومة، وتلك شرارة الوطنية. وأما إذا كانت املشكلة طلب املصلحة، وليس رد التهديد ـ 
فإن املصلحة هلا دواع وحوافز وحمركات من نوع خمتلف ال يعرف الصمود إىل النفس األخـري ـ وال   

  االستعداد للتضحية ـ وال القبول بالشهادة.
هو التفسري املقنع للحقائق الظاهرة ـ واملؤثرة ـ على السياسة األمريكيـة، خالفـاً     ورمبا أن ذلك 

  لدول كربى وإمرباطوريات سبقت يف التاريخ.
  ـ الشعور بالطمأنينة، والرغبة يف متابعة صراعات اآلخرين أو حىت إدارا من بعد. 
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ت التضحيات الكربى، وحيـني  ـ الدخول يف املعارك عندما متيل املوازين إىل الرجحان، ويفوت وق
  وقت تقسيم الغنائم الكبرية.

ـ التردد يف مواجهة املوت ألن الدفاع عن املصاحل ـ خالفاً للدفاع عن األوطـان ـ ال يعـرف     
الصمود والتضحية والقبول بالشهادة ـ ألنه إذا كانت املسألة مصاحل فالكل يريد أن يعيش حىت تتحقق  

  ون حافز يسابق به إىل املوت مث يفوز غريه باجلائزة.املصاحل، وليس لديه استعداد د
………………  
……………… 

ولعل ذلك يفسر عقدة فيتنام حىت اآلن يف الواليات املتحدة. ومن املفارقات أا احلرب الوحيـدة  [
الفكرية، أو املبدئية، أو العقائدية ـ اليت دخلتها الواليات املتحدة األمريكية يف تارخيها وخسـرا ـ    

نوع من احلروب ال تعرفه أمريكا وال متارسه، وهي من األصل مل تؤمن به ألن الظروف مل تلجئها  ألا
 إىل هذا اإلميان!

مث إن ذلك أيضاً هو التفسري املعقول لكون شاب متهرب من خدمة العلم، وهو "بيـل كلينتـون"،   
  عروفاً ومشهوداً!] أصبح رئيساً للواليات املتحدة األمريكية رغم أن ربه من اخلدمة كان م

………………  
……………… 

 املفتاح الثاين عشر: *
إنه ذا كان ذلك كله صحيحاً ـ وهو كذلك يف الغالب ـ إذن فإن "نظرية املصاحل" ال بد أن جتد   
هلا يف ممارسة الصراعات وسائل أخرى ال حتتاج إىل الصمود ـ وال تنتظر التضـحية ـ وال تالقـي     

  الشهادة.
ن متارس صراعاا أو حروا بوسائل مبتكرة، أمهها أن تكون املعارك عـن  ومعىن ذلك أن عليها أ

بعد، وأن يتحقق النصر بغري دم أمريكي، ألن الدم األمريكي قد يسيل ـ إذا سال ـ دفاعاً عن وطـن    
وليس دفاعاً عن مصلحة! "وهنا فسوف يكون السؤال باستمرار: أي مصلحة؟ مث مصلحة من؟ وأيـن  

  ة؟"الغنيمة يف النهاي
هكذا ظهرت ومورست استراتيجية "مصاحل أمريكية" راحت ترسم خططها، وجتري حتركاا خطوة 

  بعد خطوة!
وكانت البداية االفتتاحية لإلستراتيجية العاملية للواليات املتحدة سفناً تستكشف الشواطئ حاملة  ○

ر البيضاء إىل اإلسكندرية من منتجاتاً وسلعاً "عرب األطلسي حنو مشال أفريقيا على طول شاطئها من الدا
  أواخر القرن الثامن عشر".      
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واخلطوة الثانية بعثات تبشريية تنادي بنقاء ديين ال تؤثر عليه صراعات الكنائس وامللوك يف أوروبا  ○
"تواصلت هذه البعثات التبشريية األمريكية طوال القرن التاسع عشر ـ من أعماق الصني إىل أعمـاق   

  صعيد مصر".
بعد البعثات التبشريية، وامتداداً هلا، بعثات تعليمية "وكذلك ظهرت طـوال القـرن العشـرين     ○

جامعات أمريكية يستحق بعضها االعتراف له ـ مهما كانت األسباب الداعية إليه ـ بـأن نتائجـه     
  ساعدت على كثري من التنوير ـ خصوصاً يف بريوت والقاهرة".

م قوى خصوصاً بالصور، وبالذات بعد ظهور السينما، ينقـل  بتدبري ـ أو من غري تدبري ـ إعال   ○
  إىل الدنيا نوعاً آخر من احلياة اجلذابة، وأصبحت قلعته "هوليوود".

نداء مستمر إىل أكرب عقول العامل يف كل التخصصات لكي تذهب إىل إمريكا، بغواية أنه هنـاك   ○
تطل على العامل من أوسع نوافذه، وتعود إليه وليس هنا يوجد اال احلقيقي هلذه العقول لتعمل وتبدع و

  من أوسع أبوابه "وتلك حرب استرتاف تأخذ من بقية العامل قدراته اخلالّقة".
خمابرات مل يعرف العامل مثيالً لوسائلها ومواردها، ألن املطلوب منها أن تلمح أي عائق يعتـرض   ○

ت من الداخل" قبـل أن يسـتفحل ضـرره.    املصاحل األمريكية ـ مث تتكفل بالقضاء عليه "باالنقالبا 
واملخابرات األمريكية ال تنشط ضد العدو فقط ـ بل ضد الصديق مـع العـدو "وكانـت العمليـة      
"إيشلون" ـ وال تزال ـ تركِّز مهها للتجسس على أسواق لندن وباريس وبرلني ـ فأسرار الشركات    

  يف هذه العواصم أكثر أمهية من أسرار احلكومات".
لى تطوير أسلحة متقدمة تدخل للقتال إذا فرضته الظروف ـ على أن يكون القتال من  العمل ع ○

  بعيد ـ مث يدور وحيقق كامل أهدافه بغري دم أمريكي قدر ما هو ممكن.
وىف تطوير هذه األسلحة املتقدمة ـ بعيدة املدى ـ فإن اإلمكانيات األمريكية تقدر على حتقيق    ○

مث ال يبلغونه، ويكتشفون بعد فوات األوان أنـه كـان سـباقاً إىل     سبق تنقطع أنفاس اآلخرين دونه
  اإلفالس.

أثناء ذلك كله وخالله ـ وقبله وبعده ـ سيطرة على املوارد الرئيسية للعامل كله عن طريق   ويف  ○
شبكة مصاحل معقدة تتوىل محاية املوارد البحرية ـ وتأمني األجواء ـ وتكفل وجود حمطـات حمليـة     

ومي على محاية املصاحل "شرطة إقليمية" وهي حمطات ميكن تزويدها بالسالح وباملال وباخلربة ومأمونة لتق
  دون داعٍ لوجود أمريكي مباشر يف ساحات الصراع "وإسرائيل هي النموذج األشهر".

ترويج ألسلوب حياة معني هو أسلوب احلياة األمريكية، وإذا كانت أمريكـا مل تنـتج ثقافـة     ○
ثبتها، فإا تستطيع أن تغري العامل بأسلوب ابتدعته، واملنطق فيه أنه "إذا تصرف الناس تصاحب القوة وت
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على مثالك يف حيام، واستعملوا مفرداتك يف خطام ـ إذن فقد قبلوا رسالتك طواعية" ـ وذلـك    
املالبس  أكفأ أنواع التأثري ـ وبعد ذلك فهي احلركة السريعة، والطعام السريع، والصور السريعة، وحىت

  السريعة توضع وختلع يف طرفة عني!
                                             ** 

وكانت تلك املفاتيح ـ دستة مفاتيح ـ حصيلة نصف قرن تقريباً ـ تكرر فيه عبور احمليط أربعـة     
اتيجية وعشرين مرة، ولعلها أفادت من حقيقة أن العامل العريب كان الساحة األهـم ملطالـب اإلسـتر   

األمريكية ـ ومع ذلك ظل وحىت النهاية يظهر يل، وكان ما لدى حمصور كله يف جمال التوصـيف مل   
  ينفذ بعد يف جمال التحليل. 

فهي إذن معرفة ناقصة مهما كانت مساحة الزمن الذي توفر هلا، ومهما بلغت درجة اجلهد الـذي  
، وحوارات، واتصاالت "ومفاوضـات يف  بذل فيها، وضمنه عبور احمليط أربعاً وعشرين مرة، وكالم

  بعض املرات".

4
عبوران للمحيط يف البداية لالستكشاف، اربعة وعشرون فيما بعد، مث عبور لثالث مرات حكمتها 

  مقولة أنه "ال أحد يستطيع مقاطعة أمريكا". واموع كله تسعة وعشرون عبوراً.
ـ  ـ وقد وقعت باملصادفة البحتـة    ٢٠٠١اية الربيع وبداية الصيف يف سنة  وهذه املرة األخرية 

على كتاب لفت نظري عنوانه ـ وراجعت فهرسه، وأخذته معي، ومررت على فصوله يف سـاعة، مث   
توافرت على قراءته تفصيالً وتدقيقاً يف بضع ساعات، وكان شعوري أن الكتاب يطرح علـى قارئـه   

  ريكا ـ وليس جمرد توصيفها، مع وجود تداخل بالطبع بني التحليل والتوصيف. طريقة معينة يف حتليل أم
وتوافق وصول الكتاب إيلّ مع حلظة تزايد فيها إحساسي بأن هذا البلد حيتاج أىل من يغـوص فيـه   
عمقاً ليبحث عن البذور واجلذور، وينظر يف التركيب النفسي هلذه القوة اجلديدة اليت منت حتت مسـع  

صرها، ومل تكن مثل غريها من القوى اليت نشأت يف أعماق املاضي، وقرونه الغابرة اليت تباعد الدنيا وب
  عنها الزمن، حبيث شحبت الوقائع وخفتت األصوات.

وكانت اإلمرباطورية األمريكية ظاهرة خمتلفة ـ فقد نشأت حتت مسع وبصر عامل دخـل عصـر    
ة ورقابة القوى اإلمرباطورية اليت حتكمت اقتصـادياً  النهضة بكل وسائله وأدواته املعرفية، وحتت متابع

وسياسياً من معقلها األورويب ـ يف قارات العامل القدمي، وخصوصاً آسيا وافريقيا ـ ومع ذلك فـإن    
املسعى اإلمرباطوري األمريكي استطاع أن يغافل اجلميع ويسبق، ويأخذ من اإلمرباطوريات القدمية ما 
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وحيتكر يف سنوات. وبينما كانت اإلمرباطوريات القدمية ما زالت تتوهم عندها ويضيف عليه، ويتملك 
أن مقادير العامل يف يدها ـ إذا أمريكا فجأة ويف أقل من نصف قرن "وتلك طرفة عني يف التاريخ" تزيح  
اجلميع وتسيطر، حىت وإن جاءت سيطرا قليلة احلكمة، ثقيلة اليد، ال تدرك أن اإلمرباطورية فن، وأن 

  وة وحدها محاقة!الق
……………… 

والشاهد أن الكتاب الذي حتدث عنه عنوانه ميكن ترمجته بـ "العمالق"، أو بـ "املارد"، أو بــ  
"الطود"، واي وصف غري ذلك يفيد معىن زيادة احلجم، مترافقة مع زيـادة القـوة، والعنـوان هـو     

Colossus   فصالً، وشارك يف  ٣٨ صفحات على ٥٠٦يف نيويورك، وهو يف  ٢٠٠١ـ وقد صدر سنة
وضعه أكثر من ثالثني مؤلفاً، قام بعضهم على كتابة أكثر من فصل فيه، وقصدهم أن يكـون نظـرة   
بالعمق على نشأة الدولة والقوة األمريكية. ومن جانيب فقد أحسست طوال قراءة الكتاب أنـين أمـام   

للنظر يف فصول الكتـاب أن   عملية حتليل نفسي دقيق ـ مضيء وكاشف للتجربة األمريكية. والالفت 
مؤلفيه على اختالف مواضع اهتمامهم توافقوا فيما بينهم على أسلوب يستخدم التوثيـق االجتمـاعي   
الذي تكمن أمهيته يف خلوه من األسرار واخلبايا، ويف أنه يرجع إىل مصادر أتيحت لكـل النـاس، ومل   

لك ينسى الكثريون أن مشاهد حياة كل يوم يتوقفوا طويالً عندها ألا من مشاهد حياة كل يوم، ويف ذ
  هي املسودة األوىل للتاريخ بأكثر من األوراق احملفوظة يف اخلزائن حتت األقفال واألختام!

واملشاهد اليت توقف أمامها املؤلفون كثرية، وكلها أشبه ما تكون بطبقات، فوقها طبقات، وحتتـها  
رتاح فتسفر وراءه حملة من وجه احلقيقة اليت صـنعت  طبقات، وتكاد كل واحدة منها أن تكون قناعاً ي
  التركيبة النفسية للقوة األهم يف التاريخ ويف الدنيا:

* 
إن املهاجرين األول إىل أمريكا أذهلهم ما وجدوه من ثراء مكدس ال خيطر على البال، وأبلغ تصوير 

ـ يف لندن على   ١٦٠٥سنة لذهول املهاجرين األول يرد يف حوار مشهد مسرحي لرواية عرضت ـ  
"املسرح الشرقي"، وعنواا فرجينيا: فردوس العامل الفريد" ـ واإلشارة واضحة إىل أقـاليم "واليـة"    
فرجينيا، وكانت من أول مواطن اهلجرة إىل أمريكا، وأصبحت أشهرها، والسبب كما يرد يف سـياق  

امسه "سكابتريست" والثاين "سـيجال" ـ   املسرحية يظهر يف حوار بني اثنني من أبطاهلا،  أحدمها كان 
  واحلوار جيري على النحو التايل:

 سكابتريست: ولكن قل يل يا كابنت.. هل الكنوز وفرية على هذا النحو هناك كما مسعت؟ "
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سيجال: امسعين أقول لك. الذهب هناك أكثر من النحاس هنا. الذهب باألكوام حيثما نظرت. كل 
. كل شيء مصنوع من الذهب حىت سالسل األسرى. وأما اوهرات األواين من الذهب. كل شيء .

فهي منثورة حيثما أدرت البصر، حىت على مالبس األطفال هناك، مرصعة بياقوت وزمرد خيطف بصرك 
  إذا التفت إليهم!"

*  

ء يكتشف املهاجرون األول ـ حىت يف فريجينيا ـ أن املوارد الطبيعية هلا قيمة تستطيع إنتـاج ثـرا    
يفوق كل ما يلمع من ذهب سالسل األسرى، وياقوت وزمرد مالبس األطفال ـ مث إن اجلهد املطلوب 
لتحقيق هذا الثراء بسيط، وان كان حيتاج بسرعة إىل رأس مال يتمثل يف أدوات للزراعـة، وللبنـاء،   

مسعوا عـن  ولتمهيد الطرق، وكلها ال بد أن جتيء من الشاطئ اآلخر للمحيط. وذلك ممكن ألن الذين 
موارد العامل اجلديد مستعدون لالستثمار فيها، لكنهم لبعد املسافات يريدون ضمانات، وأول الضمانات 
تنظيم مضمون حلركة أمواهلم، يصون هلم حقهم يف األصل وأرباحه ـ ويضبط حمدودية خسائرهم إذا  

ا من بعيد مفوضـون  إطار الشركة املسامهة ـ شركة "فرجينيا" يديره  ١٦٠٧وقعت. وهنا يظهر سنة 
عن مالكها، ويكون عليهم نوع من نظام يتابع، ويتأكد أن األرباح واصلة، وأن اخلسائر حمدودة، ألن 

  كل مساهم ال يلتزم مبا هو أكثر من نصيبه يف رأس املال.
ويقول كاتب هذا الفصل من الكتاب: "إن من يريد أن يفهم أمريكا عليه أن يدرس بعناية فكـرة  

امهة احملدودة". مث يضيف: "إن بداية الواليات املتحدة احلقيقية كانت شركات من نـوع  الشركة املس
شركة "فرجينيا". وكان رأس مال شركة "فرجينيا" مائة ألف جنيه إسترليين "بقيمة نقود ذلك الزمان"، 

إليزابيـث"  وكان احد املسامهني البارزين فيها السري "فرانسيس بيكون" (الوزير الشهري يف عصر امللكة "
  األوىل، وخلفها امللك "جيمس").

وكان أهم ما قامت به الشركة شق طرق واصلة إىل خمتلف أحناء "فرجينيا"، وقد فرضت الشـركة  
رسوم مرور يدفعها املسافرون عليها يف كل مرة يستفيدون منها، وكان ذلك اختراعاً جديـداً يف أداء  

شائها." "وكانت تلك بداية مشروعات الطرق الكـربى،  اخلدمات يستويف مثنها أوالً بأول من حلظة إن
  يدفع تكاليفها املستفيدون منها كلما سافروا عليها!".

  وخالل مائة سنة كانت الشركة هي الوالية والوالية هي الشركة: شركة "فريجينيا".
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*  

زلوا على شواطئهم مل يتنبه اهلنود احلمر من سكان أمريكا األصليني إىل أن املهاجرين البيض الذين ن
يعد يكفيهم ما امتدت إليه أيديهم من ذهب وجواهر "وما خطفوه من بنات ونساء!" ـ وإمنا هم اآلن  
ينصبون خياماً على األرض، ويدقون وحيفرون، وقد جاءوا بآالت وبذور ـ وإذن فهي إقامة وليست  

ارير شركة "فرجينيا" مكتوباً سنة زيارة. ويورد "جاك بييت"،وهو حمرر كتاب "العمالق"، واحداً من تق
  ، ومرسالً إىل مجعية املسامهني ا يف لندن، وفيه بالنص:١٦٢٤

إن اخلالص من اهلنود احلمر أرخص بكثري من أية حماولة لتمدينه. فهم مهج، برابرة، عراة، متفرقون "
ا كانـت حماولـة   مجاعات يف مواطن خمتلفة، وهذا جيعل متدينهم صعباً، لكن النصر عليهم سهل. وإذ

متدينهم سوف تأخذ وقتاً طويالً، فإن إبادم ختتصره، ووسائلنا إىل النصر علـيهم كـثرية: بـالقوة    
باملفاجأة، بالتجويع، حبرق احملاصيل، بتدمري القوارب والبيوت، بتمزيق شـباك الصـيد، ويف املرحلـة    

 ألا تنهش جسدهم العاري."األخرية املطاردة باجلياد السريعة والكالب املدربة اليت ختيفهم 

* 
يظهر يف تقارير احلكومة الربيطانية خطاب يفرق بني أنـواع مـن    ١٦٣٣يف خطاب بتاريخ سنة 

املهاجرين، بالتحديد هؤالء الذين هاجروا إىل "فرجينيا"، وهؤالء ـ طبقاً للخطـاب ـ مهـاجرون     
وا يف "نيو إجنلند"، وكلهم عـائالت  هدفهم الربح بأية وسيلة. لكن هناك مهاجرين من نوع آخر ظهر

هاجرت هرباً من االضطهاد الديين معظمهم من أتباع "كالفني"، وقد جاءوا من سويسـرا وهولنـدا   
واسكتلندا وغريها حيث انتشرت دعوة التطهر الديين والنقاء. وهؤالء املتدينون أنشأوا شركات جتارية، 

ـ "رضا اهللا"، ويعتربون زيادة أربـاح اسـتثماراهم   ولكنها شركات "أخالقية" يؤمن املسامهون فيها ب
شاهدهم على "رضا اهللا" عنهم. وقد أسس هؤالء "األخالقيون" منطقاً ـ شبه عقيدة ينظمـون بـه    
أعماهلم، ويديرون شركام يف "نيو إجنلند"، وخالصة منطقهم طبقاً خلطبة شهرية لراعـي كنيسـتهم   

إال عال سيله وأغرق اجلميع". و"الضفاف كمـا يراهـا   "توماس شربد" أنه ال بد من ضفاف للماء و
"شربد" هي أن يعمل البشر جادين على رفع مستوى أنفسهم مبا يلقى "رضا اهللا" ـ ووسيلتهم إىل ذلك 
هي العمل بـ "اخالص مسيحي" على زيادة الثروة، وتوسيع امللكية، وإعالء بناء البيوت. و"رضا اهللا" 

يف حتقيق هذه األهداف، أي يف "الطوفـان" بكثـرة "املـال واألرض     عن املخلصني له يتمثل بالضبط
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والعقار" ـ وال بد أن "يتذكر املؤمنون" أن "زيادة النجاح" مرهونة بـ "زيادة اإلميان"، وبالتايل فـإن   
  "الدين ثراء"، و"الثراء دين"، واالثنني معاً "ضفاف املاء حىت ال يسيل ويغرق اجلميع"!

نيوإجنلند" تكرب الشركات، وتتراكم الثروات، وتظهر احلاجة إىل توكيالت على ويف "فرجينيا" ويف "
الشواطئ تتعامل مع أوروبا يف االسترياد والتصدير، مث تقوم شركات أخرى على صناعة التخـزين ألن  
املالحة مواسم،والزراعة مواسم. وظهرت يف أمريكا بدايات أسر فعلت كل شيء حىت تغتين، ويف حني 

اليب الغىن طارد الثراء جهاراً اراً بالسالح، فإن بعضهم اسـتدعاه جهـاراً ـاراً ـ ! ـ     أن بعض ط
  بالصالة!

 *  

لكن الشركات "الواليات" اليت تعمل من الشاطئ الشرقي للواليات املتحدة حيـث نزلـت أوىل   
مشـكلة   موجات اهلجرة واستقرت، ومضت تزرع وتتاجر، وتغتين وتراكم الثروة ـ راحت تواجـه  

ـ مل يزد عـدد    ١٧٠٠حتجم نشاطها بالرغم منها، وهي مشكلة اليد العاملة. ذلك أنه حىت قرابة سنة 
املهاجرين من اوروبا عرب احمليط عن ربع مليون مهاجر، وكلهم يريد املال واألرض والعقار، وليس فيهم 

  مليعاد.أحد يريد أن يكون أجرياً، وإال فلماذا ركب جبال املوج وجاء إىل أرض ا
اىل جانب ذلك فإن سكان البالد األصليني من اهلنود احلمر "وممن تتم عملية إبادم ألم مهـج ال  
يصلحون للتمدين وال للتدين" ـ ليسوا على استعداد للعمل، وال خلدمة هؤالء الذين انقضوا عليهم مع  

  أمواج احمليط.
يد عاملة. تشتغل وال تشارك. وتقبـل  واحلل العملي الذي يطرح نفسه هو اإلتيان عن أي طريق ب

بالقليل وال تنتظر زيادة. واحلل هو "العبودية" أي عضالت تعمل بطعامها وليس أكثر، وطاعة تقبـل  
األمر ألا لقنت حتت األسر درس الطاعة بالسالسل والسياط. وكذلك قامت يف أمريكـا شـركات   

جيمس هيدجز" الذي قام على كتابة الفصل "شركات مسامهة أيضاً" نشاطها "جتارة العبيد". ويورد "
اخلاص بـ "التجارة يف األرواح" كما مساها ـ جمموعة من أوراق إحدى الشركات املسامهة يف هـذا   

  اال، وقد ركز فيها على سجالت سفينة الشحن "سايل" وقبطاا "أيسيك هوبكرت".
ـ  شركة مسامهة" يقول للقبطان:  ويف سجالت السفينة "سايل" توجيه من املالك "نيكوالس وبراد 

"إننا نثق فيك ويف إخالصك لنا، وخدمتك ملصاحلنا، وحنن نفوضك بأن تذهب إىل شـواطئ أفريقيـا   
"شاطئ غينيا" وتشحن سفينتك مبن تستطيع أن جتلبهم من العبيد "بالوسائل" اليت تراها، وأنت خمول أن 

عندما تتوقـف يف جزيـرة "باربـادوس".     تبيع وتشتري منهم كما تشاء يف طريق رحلتك إىل أمريكا
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عبد للشركة، مضافاً إىل هذا نسبة  ١٠٠عبيد لك مقابل كل  ٤ونذكَّرك طبقاً للعقد بأن حصتك هي 
% من ربح احلمولة عندما يتم بيعها. ونريد أن نذكرك بأن السرعة يف هذه التجـارة مطلوبـة ألن   ٥

  احلاجة إىل اليد العاملة ماسة!"
" يوميات قبطاا "هوبكرت"، وهو يكتبها بالتفصيل لتكون يف علم املسامهني وضمن سجالت "سايل

  عندما يتحاسب معهم على حصيلة أرباح رحلته:
 قدمت لشيخ القبيلة "جالون" من "مشروب" الروم مقابل "عبدة ـ فتاة"!"
 جنيهات لشراء صيب. ٧دفعت  -
 قابل بصل وسكر وروم للجالب.عبيد صاحلني للعمل هذا اليوم بعد الظهر م ٥اشتريت  -
 عبداً. ـ واحدة من العبيد شنقت نفسها.  ١٩٦محولتنا اآلن  -

ثالثة عبيد قفزوا إىل البحر ومل نستطع إنقاذهم من الغرق، وقررنا حبس الباقني يف العنرب األسـفل   -
 للسفينة "وكنا خنصصه لبقرتني معنا" ـ وربطنا األسرى باحلبال.

 لعدد وزيادة! وسوف نبدأ رحلة العودة حنو الكارييب غداً.احلمولة اآلن كاملة ا -
ويف سجالت "فرجينيا" و"نيوإجنلند" و"ماساشوستس" يف ذلك الوقت "أول القرن الثامن عشـر"  ]

سفينة ـ غري مئات الشركات ومئات السفن تعمل   ١٢٠٠أربعمائة شركة يف جتارة العبيد متلك حوايل 
 يف أوروبا.]

*  

مع بداية القرن التاسع عشر ـ أي بعد قرن كامل من تأسيس الشركات املسـامهة   ، و١٨٠٠سنة 
املتاجرة يف العبيد ـ سواء تلك اليت عملت من أمريكا ـ أو اليت تعاملت معها من أوروبا ومن شواطئ   

ح أفريقيا ـ وصل عدد العبيد الذين محلتهم السفن عرب احمليط إىل ثالثني مليوناً من البشر ـ من األروا  
ـ هذا غري عدد غري معروف ـ باملاليني ـ ماتوا يف السفن وألقيت جثثهم يف احمليط طعاماً للحيتان.   
وينقل كاتب الفصل اخلاص بالعبيد يف كتاب "العمالق" ـ عن كتاب آخر سبقه ـ صفحة كاملـة    

مرة "واليـة"  وجدها أكثر دقة وأمانة يف التعبري، والكتاب السابق عنوانه "دور العبودية يف منو مسـتع 
  " يرد ما يلي بالنص:٢٥٤نيوإجنلند: حمركات النمو". ويف الصفحة "

كانت مستعمرة "والية" نيو إجنلند أغىن مناطق أمريكا. وقد كانت بالفعل قصة جناح  ١٧٧٠سنة "
 رائع، وطاقة يف اإلنتاج ال مثيل هلا. وكان حمرك النمو هو العبيد الذين كانوا العنصر الفاعل على األرض
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ويف املصانع، والترس الدوار يف عجلة التجارة والتصدير إىل أوروبا وغريها: كان العبيد هـم أسـاس   
 الزراعة، وعماد الصناعات القائمة عليها مثل السكر والتبغ، وغري ذلك من املنتجات األخرى".

كرب للثـروة  وختتم الصفحة املستعارة من كتاب سابق قائلة: "باختصار كانت العبودية هي املولد األ
الزراعية والصناعية والتجارية. وبرغم أن عدد جتار العبيد يف "نيو إجنلند" مل يكن كبرياً، فإن كل التجارة 

  بعموم اعتمدت إىل آخر حد على عبيدهم "عبيد هؤالء التجار"."
مث بدأت األصوات ترتفع بـ "ال إنسانية جتارة العبيد" عندما ظهرت قوة البخار ـ بعدها ولـيس   

بلها ـ فتلك طاقة أقوى من عضالت العبيد مئات املرات، وحمركاا ال حتتاج إىل وجبات طعـام أو   ق
حظائر نوم، أو حراسة ليل وار تضمن أن ال يهرب العبد أو ينتحر "وكانت نسبة اهلرب أو االنتحار 

  أعلى بني النساء منها بني الرجال".
واسعة تعارض حترير العبيد أو تقييد "التجارة يف  ويبدو أنه يف تلك الفترة ظهرت وانتشرت أدبيات

  األرواح". وكانت احلجج األكثر تردداً وتكراراً:
ـ إن استعمال البخار ليس له أن ينهى دور العبيد يف االنتاج، فهذه وسيلة، وتلك وسيلة وكلتـا   "

 الوسيلتني تؤدى دوراً يتكامل ـ وال يتعارض ـ مع األخرى.
ألمريكيون جتارم يف العبيد فإن غريهم من جنسيات أخرى سوف حيصلون ـ وإذا أوقف التجار ا

  على الفائدة، واألرباح.
ـ والقيود على جتارة العبيد سوف تكون وباالً على هذه "األرواح" اليت ال تعرف ماذا تفعـل أو  

  كيف تعيش إذا رفع "السيد" يده عن "التجارة" فيها.
 حرية التجارة بأي شكل من األشكال، ألن ذلك يتعارض ـ إن السلطات ال يصح هلا أن تتدخل يف

مع الفكرة الرئيسية اليت قامت عليها أمريكا، وهي احلرية ـ حىت من القانون "وضمن حجج املنطق أنه  
  ال يصح ألحد أن ينسى أن ضيق أفق القانون كان مشكلة املشاكل يف العامل القدمي".

*  

تبتعد عن أوروبا ـ فإن أمريكا مع مطلع القرن التاسع عشـر    وبرغم وصية "واشنطن" ألمريكا أن
اقتربت لكي تكون أكرب مستفيد من مصائب أوروبا. وكانت تلك فترة الثـورات الكـربى، وزمـن    
حروب "نابليون" الطاحنة، ومسرح عمليات املطاردة البحرية واحلصار حول القارة األوروبية، لكـن  

فيما بعد ـ كانت هلا ميزة "احلياد"، فهي بعيدة ال تطوهلا املعارك   السفن األمريكية شراعية ـ وخبارية 
وال إجراءات احلصار، والسفن اليت حتمل األعالم األمريكية ال شأن هلا بصراعات أوروبا اليت كانـت  
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لدوهلا وشركاا وأفرادها استثمارات واسعة يف العامل اجلديد حترص عليها وحتاول إخراجها من دائـرة  
اخلطر. ويف هذه احلقبة من االضطراب يف أوروبا متكنت التجارة األمريكية من السيطرة علـى  الرتاع و

املالحة يف احمليط األطلسي، وبنت لنفسها فوق املوج سعة سفن تزيد عما متلكه بريطانيـا أو فرنسـا،   
ن األمريكية وكان ذلك خروجاً كثيفاً إىل اعايل البحار ـ زادت معدالته بعد شق قناة "بنما" ألن السف 

  أصبحت قادرة على االنتشار يف احمليط اهلادئ نفس قدرا يف احمليط األطلسي.
وبذلك فإن احمليطات احلامية ألمريكا مل تعد مساحات شاسعة فقط، وإمنا أصبحت أيضـاً منـاطق   
مأهولة ـ أمريكياً ـ ألن أساطيل أوروبا بقيت قريبة من شواطئها متارس احلصار أو حمصـورة هـي     

سها ـ بينما أصبح العلم األمريكي يف األطلسي علم املالءمة، تتحرك حتته البضائع حبرية، وتتوقـاه   نف
  أعمال املصادرة، ألن الكل يستفيد منه أو حياول أن يستفيد!

*  

وعندما جاءت قوة البخار ـ كان أول قادم بعدها هو القطار، وكان بناء السـكك احلديديـة يف    
بييت" حمرر كتاب "العمالق" أن مد خطوط السكك احلديدية كان هو "قـاهر   أمريكا. ويكتب "جاك

  املسافات وموحد األرجاء" على اتساع قارة بأكملها.
كانت أمريكا منذ البداية كرتاً هائالً ـ لكن حجمه كان مشكلة ألن النفاذ إىل عمقه كان ميشـي   

اء القطار البخاري على الـرب ومعـه   بسرعة احليوان، ومداه األسرع هو سعة رئة احلصان ـ فلما ج 
السفينة البخارية يف النهر والبحرية واستسلمت القارة بأكملها لالستغالل واالستثمار، لإلنتاج وللتوزيع، 
وعندما حلق برق التلغراف بطاقة البخار حتولت القارة إىل شبكة اقتصادية ومالية واحدة مع حجـم مل  

ألنه مل حيدث من قبل أن انفتحت قارة كاملة بكـل مواردهـا    يعرف له يف العامل مثيل، وذلك طبيعي
وكل طاقاا على هذا النحو. وشاعت يف تلك األيام مقولة أن "صوت قطار السكة احلديد هو نـبض  

  القارة األمريكية ـ يدق"!
وكان الفضاء األمريكي أكرب مشجع ومناد لقوة البخار ـ وكان أن امليكنة بتفاعلها مع هذا الفضاء  

  ألمريكي متارس صنع معجزة يف اإلنتاج جتاوزت كل التوقعات.ا
مث كانت احلرب األهلية األمريكية هي القبضة اليت كسرت آخر احلواجز علـى أرض القـارة، ألن   
احلرب األهلية عبأت قوى، وحلقت صناعات ضرورية  مدنية وعسكرية، وضمنها ثـورة يف صـناعة   

الشتاء، وكانت اإلضافة األكرب يف صناعة النسيج أن األطفال  النسيج حىت يلبس اجلنود يف الصيف ويف
  أصبحوا عماهلا ـ ألن الرجال كانوا يف احلرب، والنساء يف املزارع ـ خصوصاً مزارع القطن.
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وحني سقطت آخر احلواجز يف القارة بني الشمال "الصناعي" واجلنوب "الزراعي" ـ وعاد الرجال  
الية األمريكية جاهزة ألداء دورها يف سوق اتسع مبا فـاق اخليـال،   من ميادين القتال ـ كانت الرأمس 

وساعدته ثروات راكمتها فرصة التجارة أثناء انشغال أوروبا بصراعاا ـ وفرصة الصناعة اليت اقتضتها  
  ضغوط احلرب األهلية ـ وفرصة الضرورات اليت قضت أن يعمل كل السكان ـ حىت األطفال.

*  

األمريكية من طراز خمتلف عما عرفته أوروبا أو آسيا ـ فهذه رأمساليـة جديـدة،     كانت الرأمسالية
عاملة، ومقاتلة، بل وعدوانية، وليست رأمسالية إقطاعية ووراثية وعلى مشارف االحنالل . فالرأمساليـة  

بتهم األمريكية راكمت ثرواا من أرض اهلنود احلمر اليت صادرا وزرعتها، ومن جهد العبيد الذين جل
ورفعت سوط اجلالد فوق ظهورهم، ومن جتارة احمليط اليت سيطرت عليها يف غفلة من أوروبا، ومـن  
موارد قارة شاسعة وغنية وصلت خطوط السكك احلديدية إىل كل إرجائها طوالً وعرضاً، وجعلتـها  

حـدث يف   سوقاً واحدة ـ مث إا كانت رأمسالية هلا "قلب من حديد" مل تؤثر عليه الثقافة ـ كمـا   
أوروبا ـ فلم يلن لصوت املوسيقى، ومل يتأثر مبسرح النهضة، ومل جيرب املتعة إىل درجة االحنـالل يف   

  قصور وأسر أوروبا احلاكمة مثل آل "هابسبورج" وآل "رومانوف" وآل "بوربون".
ء الرأمسالية ويف حني أن الرأمسالية األوروبية اإلقطاعية الوارثة قاومت انتشار التعليم ـ فإن أول ذكا 

األمريكية إدراكها ألمهية التعليم مبنطق أن "أي عامل يتعلم له قدرة إنتاجية أكثر من عامل جاهـل" ـ   
  وكان املهم هو ماذا يتعلم؟!

وينقل واحد من مؤلفي كتاب "العمالق" صفحة من كتاب يدرسه تالميذ املرحلة االبتدائية ضـمن  
، والصفحة على شكل أسئلة وأجوبة جتري علـى  ١٨٣٣سنة منهج بدأ تعميمه يف والية "نيو إجنلند" 

  النحو التايل:
 س: لنفرض أن الرأمسايل الذي يستثمر أمواله حقق أرباحاً كبرية، فهل هذا يضر بالرجل العامل؟"

  ج: بالعكس.. ذلك يساعده على أن يدفع أجوراً أحسن لعماله.
  أو يصرفها على هواه؟ س: ما هو األفضل.. أن يدخر رجل غين أمواله ليستثمرها،

  ج: بالطبع يدخر ويستثمر.
  س: هل ميكن أن تشعر باألسف ألن رجالً حقق أرباحاً طائلة؟

  ج: بالعكس.. سوف أكون شديد السعادة.
  س: ما الذي حيول رجالً من عامل إىل رأمسايل؟
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  ج: أن يدخر".
  وهكذا سؤال وجواب ملء صفحة، وملء كتاب بأكمله!

م منوذجاً جديداً يف "ترويض الوعي" يبدأه التعليم ـ مث جتربـة العمـل ـ     وهنا كانت أمريكا تقد
  "وفيما بعد جاء دور اإلعالم".

*  

كانت الرأمسالية األمريكية تنمو وتنمو، وكانت قدرا على التنظيم خرافية ألن اال أمامها مفتوح 
ت دولة "روكفللر" حتـت اسـم   للتجديد والنمو، واالندماج يف وحدات هلا قوة ودول. وهكذا ظهر

"ستاندارد أويل"، ومتتلك النصيب األكرب من بترول أمريكا الشمالية، مث راحت ترتل علـى أمريكـا   
اجلنوبية وتكاد حتول فرتويال إىل مستعمرة إلمرباطورية "روكفللر" الذي كان شعاره "إن اهللا أعطـاين  

  ثرويت وليس من حق بشر أن يعترض على إرادة اهللا".
 فصل كتبه املؤرخ اإلجنليزي الشهري "بول جونسون" ـ ضمن فصول كتاب "العمالق" بـدأ   ويف

  "جونسون" كالمه قائالً:
 هناك يف تاريخ أمريكا نوعان من اآلباء املؤسسني للواليات املتحدة:"

ـ نوع من صانعي االستقالل وكاتيب وثائق الدستور، قادوا حماولة تطوير "الشركة" إىل "دولـة"  
ل مثل "ألكسندر هاملتون" ـ و"صمويل جونسون" ـ و"جـيمس ماديسـون" ـ و"بنيـامني     "رجا

  فرانكلني" ـ وغريهم".
ـ ونوع ثان من "البارونات اللصوص"، قادوا الرأمسالية األمريكية وحاولوا أن حيموا "الشركة" من 

  ند".طغيان "الدولة" "روكفللر"، مث رجال مثل "فورد" و"فاندر بيلت" و"ديللون" و"را
ومل يكن تعبري "البارونات اللصوص" جمازاً بالغياً، وإمنا كان للتعبري  أصلٌ يف احلقيقـة. ذلـك أن   
الرأمسالية األمريكية بنت قوا الطالعة على عصر جديد حتققت كل اكتشافاته يف أوروبا، وقد أخـذت  

  ده قيد من عرف أو تقليد.الرأمسالية األمريكية هذه االكتشافات وأخضعتها لفكرة التنظيم الذي ال حي
وذلك حدث للسيارة، وللطائرة، وللكهرباء، وللطاقة النووية، وللتليفون والالسلكي، وللكومبيوتر، 

  وللصواريخ ـ وحىت ملساحيق التجميل.
ومثالً فإن أوروبا كانت هي اليت بدأت صناعة السيارات، لكن تدافع العمال يف ورشة وانكفـاءهم  

ستغرق ثالثة أيام لصنع سيارة واحدة ـ مث توصل "هنري فورد" يف التنظيم إىل فكرة  إلاء العمل كان ي
خط التجميع: مسار واحد هليكل السيارة يضيف إليه كل عامل مير أمامه مسماراً واحداً أو صـامولة  
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واحدة ـ ومت اختصار مدة صنع سيارة واحدة من ثالثة أيام إىل ثالث ساعات، وخطـوط التجميـع    
ـ واحداً إىل جانب اآلخر ـ والعمال ال يتزامحون أو ينتظر بعضهم بعضاً، وإمنا هم واقفون يف    صفوفاً

أماكنهم وخط التجميع مير أمامهم، ويؤدى كل واحد منهم حركته بسرعة. وكان ذلـك فتحـاً يف   
  وسائل اإلنتاج وصل بأمريكا إىل أن تصبح األقوى يف العامل صناعياً وجتارياً.

  لية األمريكية قد وضعت لنفسها هدفاً صاغه "جاك بييت" يف سؤال واحد: وكانت الرأمسا
 كيف ميكن حتويل ترف الرجل الغين ـ إىل حاجة يومية للرجل العادي؟"! "

وقد كان: وذلك ما حدث للسيارة، وحدث للكهرباء، وحدث للتليفون، وحـدث فيمـا بعـد    
  ء، والكومبيوتر.للتليفزيون، والغسالة الكهربائية، وجهاز تكييف اهلوا

  وكذلك أصبح الترف الذي خطر لألغنياء حلماً ـ سلعاً جاهزة حتت تصرف األجراء.
وكان ذلك عاملاً جديداً واعداً ـ وقاسياً يف نفس الوقت ـ ألن السيطرة على هذه السوق املتسعة   

ورنيليـوس  كل يوم حتتاج وسائل خمتلفة. وينقل "جاك بييت" نص خطاب بعث به املليونري الشـهري "ك 
فاندر بيلت" إىل منافس له، معترباً أن ذلك اخلطاب أبلغ تصوير وقع عليه لروح الرأمساليـة األمريكيـة   

  "املتوحشة" "كذلك تعبريه".
والشاهد أن اخلطاب نص شديد االختصار موجه إىل شريك لـ فاندر بيلت" حتول إىل منافس لـه  

  س إدارة الشركة املستقلة:وأقام شركة مستقلة. والنص كما يلي موجه إىل جمل
 السادة: "

إنكم حاولتم خداعي. ولن أقاضيكم ألن إجراءات القانون تأخذ زمناً طويالً، وهلذا فـإين سـوف   
  املخلص: كورنيليون فاندر بيلت.        . I’ ll ruin you"أخرب بيوتكم" 

*  

إىل ترتيبات حتمي الثـروة:  ومع ذلك فقد كانت الرأمسالية األمريكية اليت أكدت سطوا يف حاجة 
نظام سياسي قوي ـ ونظام قضائي أقوى ـ وقانون يسري على كل الناس "باستثناء اهلنود احلمر الذي 

  حوصروا يف مستوطنام، وباستثناء العبيد الذين سقطت عنهم صكوك العبودية وذلك يكفيهم!"
صوصاً على الشواطئ الشرقية اليت كانت احلاجة إىل نوع من القانون ماسة يف أمريكا منذ نشأا، خ

ظهرت عليها موانئ التجارة عرب احمليط وخمازن السلع "مستوردة أو جاهزة للتصدير". مث إن املستثمرين 
األوروبيني الذين أنشئوا الشركات املسامهة األوىل للتجارة، واعتمدوا فيها على املسئولية احملدودة وعلى 

  وا أيضاً يف حاجة إىل محاية قانون.الثقة باملفوضني عرب احمليط ـ كان



  ٤١

وحىت املغامرون الذين بدءوا بالدخول إىل عمق القارة حبثاً عن الفرص اهلائلة املعروضة يف انتظارهم 
ـ كانوا يف حاجة إىل وسائط اتصال وتأمني ومتويل يعطوا ما لديهم يف مقابل أن تزودهم حيث كانوا 

سدسات وطلقات النار ـ وتلك عالقات تتطلب قدراً هائالً من  مبا حيتاجون إليه يف حيام ـ حىت امل 
الثقة. وذلك ما أعطى سلطة غري حمدودة لرجل األمن الذي أطلقوا عليه لقب "شريف" "عن أصل عريب 

  انتقل إىل أمريكا أيام اإلسالم يف األندلس".
واملخازن حتتـاج إىل  ويف احلقيقة فإن احلاجة قضت بإطارات متعددة للقانون ـ فالشواطئ واملوانئ  

أطر قانونية هلا مواصفاا ـ لكن الداخل الذي يغزو األرض اجلديدة ويتجه غرباً حيتاج إىل أطر قانونية  
هلا مواصفات معقدة ـ مث إن املساحات الشاسعة املفتوحة كانت هلا حياة حتتاج إىل أطر قانونية أوسع،  

عاملاً واحداً كما هو الشأن يف بالد أخرى. وكان وذلك جعل القانون األمريكي عوامل متداخلة وليس 
املكلفون بوضع أطر القوانني يف أمريكا أحسن املشرعني وضعاً يف التاريخ. ويف حـني أن القـوانني يف   
أوروبا صاغتها احتكاكات طبقات من النبالء، وطبقات من اإلقطاعيني، وطبقات من البورجـوازيني  

ت من الفالحني، وطبقات من العمال ـ فإن عملية وضع القوانني  الكبار واملتوسطني والصغار، وطبقا
األمريكية كان أمامها أن تطلع على التراث السياسي والقانوين بكل غناه وخصوبته، وأن تسـتوعب،  
وأن تستوحي ما تشاء، وتصوغه من جديد على أحواهلا، وتفصله تفصيالً حمكماً على مصاحل وعالقات 

  ديدة.أمامها على مساحة قارة ج

*  

لكن "وحشية البارونات اللصوص" وجدت آخرين غري "فانـدربيلت" ال يكفـيهم القـانون، وال    
  حيتاجون إىل خراب بيت خصومهم!

وجدت من يرفع ضـدها عشـرات    A T & Tوبالفعل فإن الشركة األمريكية للتليفون والتلغراف 
ا أا ال تريد أن تترك "لقمـة ألحـد".   القضايا ألن احتكارا أصبحت عابرة لكل الواليات، ومته

وأحست الشركة أن صورا تتأثر، وقررت أن حتاول تغيريها "مبسحة مالئكية". ميكن إشـاعتها بـني   
الناس. وكان أن جلأت الشركة إىل مشتغل باألعالن امسه "آير" طالبة منه "أن يفعل هلا شيئاً" ـ وكانت 

"يف عصر الصناعة". واكتشف "آير" أن شـركة التليفـون    بداية فن العالقات العامة ١٩٠٨تلك سنة 
والتلغراف األمريكية تعرض خدماا على الناس حتت محلة إعالنات تناديهم أن يأخذوا خدماا "ألم 
ال يستطيعون االستغناء عنها"! ـ وقرر أن البداية من هنا، فاختار إلعالنات الشركة شعارات جديدة  
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ا أن خندمك" ـ "روح اخلدمة العامة دافعنا" ـ و"والؤنا حتت تصرفك" ـ    ختاطب املستهلكني: "هدفن
  "أنت شريك معنا".

  وتغريت صورة الشركة األمريكية للتليفون والتلغراف.
وأصبحت العالقات العامة من يومها "فناً قائماً بذاته"، وهو فن أمريكي. وبلغ طغيان هذا الفـن يف  

داً دعا كثريين إىل التخوف من أن "البارونات اللصوص" سـوف  تأثريه على الرأي العام األمريكي ح
يفلت عيارهم. وذهب أحد أصدقاء الرئيس األمريكي األسبق "تيودور رزفلت" يلفت نظره إىل ضرورة 
عمل شيء، وكان رد "الرئيس" بعبارة صارت مثالً يف التاريخ األمريكي احلديث: "أنت تريـديين أن  

  أمارس احلب مع فيل"!

*  

  مل تكن وحشية الرأمسالية األمريكية مظلمة ـ كما كان إقطاع القرون الوسطى يف أوروبا.
وكذلك فإن الرأمسالية اليت أدركت يف بدايات القرن التاسع عشر أمهية التعليم على طريقة االستثمار 

ادت أمريكا واألجور واالدخار، ـ وصلت إىل أواخر القرن التاسع عشر وهي على يقني من أنه إذا أر 
أن خترج للعامل وتلعب دورها فيه فإا يف حاجة إىل تعليم من نوع جديد، وكان أن بعضاً مـن أهـم   
مؤسسات التعليم احلديث جرى إنشاؤها، وأقيمت جامعات يف الواليات املتحدة األمريكية حتمل أمساء 

  ".. وغريها.مؤسسيها القادرين على التمويل والدعم: "هارفارد" ـ "ييل" ـ "ستانفورد
وإىل جانب التعليم أدركت الرأمسالية حاجتها إىل املعرفة، فإذا مؤسسات الفكر والبحث الكـربى  
تلقح باجلامعات وهي األخرى حتمل أمساء القادرين على التمويل والدعم: "روكفللر" ـ "فـورد" ـ    

  "راند".. وغريها.
العايل ـ وكانت قد بدأت تسـبقه    كانت أمريكا على وشك أن تنافس العامل يف جامعات التعليم

مبؤسسات التفكري والبحث "وقد استطاعت هذه املؤسسات بالفعـل أن تسـتوعب طاقـة املـثقفني     
األمريكيني، وبدالً من نزوعهم أىل "التغيري" ـ وتلك طبيعة املثقف ـ مت جتنيد فكرهم لصاحل التقـدم    

  وليس لصاحل التغيري يف مفهوم الرأمسالية األمريكية".

* 
عندما عادت أمريكا خالل احلرب العاملية الثانية إىل أوروبا، وبقيت علـى أرضـها تنتظـر إرث    
إمرباطورياا السابقة يف آسيا وأفريقيا ـ كانت واثقة أن هناك حدوداً ملقاومة اآلخرين، ألم مجيعـاً   
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امهم طاغية ـ كـانوا   ينتظرون إشارا ـ رغم حساسيتهم الشديدة من القوة األمريكية اليت بدت أم 
  حيتاجون مساعدا يف مهمة إعادة تعمري ما خربته احلرب.

وأصرت أمريكا على أن تأخذ التنظيم الدويل الذي وقع عليه عبء إدارة العامل بعد النصـر، وهـو   
األمم املتحدة، إىل عاصمتها املالية: نيويورك. وكان أن قام مبىن ومقر األمم املتحدة على أرض تربعت 

!"ا أسرة "روكفللر" أشهر "البارونات اللصوص  
ومع أن االحتاد السوفييت راح يشاغب يف أروقة هذا التنظيم الدويل اجلديد ـ فإن أمريكا جتنبت أن  
حتاربه ـ وإمنا تصرف رؤساؤها من "روزفلت" إىل "رجيان" بنفس منطق "فاندر بيلت": "حضـرات   

منة النووية خماطرة" ـ لكين سوف أستنزف قواكم بسـباق   السادة.. "لن أحاربكم ألن احلرب يف األز
  سالح ال تستطيعون اخلروج منه، وال تستطيعون الوصول فيه إىل اية ـ وكذلك أخرب بيتكم!"

وكانت الفرصة مناسبة اقتصادياً ألمريكا ـ كما كانت مناسبة سياسياً. ويكتب "جاك بـييت" أن   
 "اقتصاد السوق" ـ مث إن اقتصاد السوق" حتول إىل "جمتمع  السياسة األمريكية راحت تبشر وتدعو إىل

  السوق" ـ مث إن "جمتمع السوق" حتول إىل "عامل السوق".
و"عامل السوق" أو "سوق العامل" فيه ألف شركة عابرة للقارات متلك الرأمسالية األمريكية األغلبيـة  

إنتاجاً وتوزيعهـاً، خصوصـاً يف    فيها. وهذه األلف شركة تسيطر على أكثر من نصف اقتصاد العامل
قطاعات حاكمة أمهها: املال، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلعالم ـ وكلها متربعـة علـى    

  عروشها يف أقمار صناعية سارية يف كل أرجاء الفضاء، مطلة على الدنيا من علٍ ومن بعد!
                                         **  

رن العشرون قرناً أمريكياً ـ وكذلك القرن الواحد والعشرون على األرجح. وهنا  كذلك أصبح الق
  جتئ أمهية حتليل أمريكا ـ كما كانت من قبل أمهية توصيف أمريكا.

  والشاهد أن العامل عرف من قبل مستويات من الدول:
لعثمانيـة ـ   "بريطانيا ـ فرنسا ـ النمسا ـ روسيا ـ الدولة ا     Powersفهناك الدول: القوى  ○

  مثالً ـ يف وقت من األوقات قبل احلرب العاملية األوىل".
"بريطانيا ـ فرنسا ـ أملانيا ـ إيطاليا ـ االحتاد      Great Powersوهناك الدول: القوى الكربى  ○

  السوفييت ـ مثالً ـ يف وقت من األوقات قبل احلرب العاملية الثانية".
"الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت وحـدمها يف   Super Powersوهناك الدول: القوى األعظم  ○

  وقت من األوقات زمن احلرب الباردة".
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وهناك بعد ذلك كله "الدولة الكاسحة" ـ وتكل هي الترمجة األقرب إىل معىن الوصف الـذي    ○
   Hyper Powerيطلق اآلن على الواليات املتحدة يف تفردها بالقوة العاملية، وهو وصف. 

لة الكربى يف القوة الكاسحة ـ األمريكية بالذات ـ أا ما زالت جتربة مفتوحـة وكـأن     واملشك
مرحلة اخللق األوىل هلا ال تزال مستمرة، هنا فإن وصف القوة الكاسحة وما يتضمنه من الشعور بفعل 

  مستمر ـ ينطبق بشكل مدهش على القوة األمريكية ـ اإلمرباطورية.
بقوانني احلياة، علو مث نزول، وتوهج مث خفوت ـ والسـبب ـ طبقـاً     لكن اإلمرباطورية دائماً، و

لنظرية املؤرخ األمريكي الكبري "بول كنيدي" ـ أن أعباء اإلمرباطورية ـ راسخة أو كاسحة ـ تظل    
تتزايد حىت ينوء حبملها من أقبل عليها يف البداية ـ وقد صـدقت نظريـة "كنيـدي" علـى كـل       

بالفعل فإن اإلمرباطورية األمريكية اليت كانت تعطى لالقتصاد العاملي ثالثني اإلمرباطوريات يف التاريخ. و
% فقط ـ أي أن  ٢١ـ تراجعت بعد ثالثني سنة، وإذا هي ترتل إىل   ١٩٦٠يف املائة من مدخوله سنة 

التفوق املطلق ـ أو النسيب ـ لإلمرباطورية األقوى مل يعد كما كان، وإمنا ختلف سواء باإلرهـاق، أو   
  د أكثر تصميماً من آخرين.جبه

على أن اإلمرباطورية األمريكية الكاسحة حتاول هذه اللحظة أن تعوض االقتصادي بالعسكري، وإذا 
كان نصيبها يف القوة االقتصادية العاملية قد تنازل، فإن سطوا العسكرية غالبة. وأكرب الظن أن اخلطـر  

يها اإلمرباطورية الكاسحة أا مرغمة على التراجع ـ  احلقيقي القادم على الدنيا هو اللحظة اليت حتس ف
أمام قوة ميكن أن تسبق، أو حتالف قوى يستطيع أن يتصدى، ألنه ساعتها سوف تكون اللعبة الدوليـة  
شديدة اخلشونة، بالغة العنف، ألن القوة األمريكية ـ حىت هذه اللحظة ـ تعلمت كيف تكسب، ومل   

  تتعلم كيف ختسر.
 املنتظر وغري املتوقع، فإن هذه اللحظة موعدها على األرجح بعد عشرين أو ثالثني وما مل حيدث غري

سنة، لكنه طوال هذه املدة وحىت هذا املوعد سوف تظل اإلمرباطورية الكاسحة متارس دورها بكل ما 
بتـها  عندها ـ ظاهراً يراه الناس يف حياا ويقدرون على توصيفه، أو باطناً يدركه الناس من حتليل جتر 

  ـ طبقة يف النفس ويف الوعي، فوقها طبقة وحتتها طبقة ـ ويقدرون على حتليله.
                                            ** 

وأخرياً فال أعرف إذا كان ما حكيته عن الواليات املتحدة يف جمال "التوصيف" ـ أو إذا كان مـا   
ل" ـ كالمها يكفي لفهـم الواليـات املتحـدة     عرضته من خالل كتاب "العمالق" يف جمال "التحلي

  األمريكية؟ ـ لكنها يف كل األحوال حماولة الستثارة العقول.
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ذلك أن فهم أمريكا، او حماولة فهمها، ضرورة حيوية "للتعامل" معها دون "خوف" يصنعه اجلهل، 
  ودون "خفَّة" يصنعها الوهم.

زمنة خطأ كبري ال حتتمل خماطره، والوقوع يف فالعداء ألمريكا ـ وهو أسهل املواقف ـ يف هذه األ  
  غرام أمريكا خطأ أكرب ال حتتمل خسائره. 

مث إنه ليس معقوالً أن تنتقل السياسة يف العامل العريب من مباراة يف العداء ألمريكا ـ إىل مبـاراة يف   
  الوالء ألمريكا، ألن حقائق احلياة أعقد من ذلك ـ وأيضاً ضروراا!

  ریكيتقریر رئاسي أم

  خریف خطر


هذا احلديث ليس نتيجة جهد صحفي مقصود، وإمنا هو حمصلة لقاءات وحوارات جرت يف إطـار  
شخصي مع زمالء وأصدقاء أثناء زيارة للواليات املتحدة عدت منها أخرياً. ومل يكن يف نييت أن أكتب 

أثناء عبور احمليط ـ قرابة سبع ساعات يف الطـائرة ـ أن هـذه      عن هذه الزيارة شيئاً، لكنه خطر يل
الواليات املتحدة األمريكية تستحق ـ أكثر من أي وقت مضى ـ نظرة على شخصـيتها يف حماولـة     
الستكشافها أو إعادة اكتشافها مرة أخرى. وبالفعل فقد حاولت إعادة النظر إىل أمريكا من جديد بعد 

. وقد عرضت يف العدد املاضي بعض املالحظات ١٩٥١ها عرب احمليط سنة نصف قرن على أول نظرة إلي
  واالستنتاجات مما توصلت إليه يف حماولة فهم الشخصية األمريكية، ومل أكن أريد أن أزيد.

مث كان أنين ـ ومبحض مصادفة ـ أطلعت على تقرير عن سياسة أمريكا يف الشرق األوسط عرفت   
مكتب الرئيس األمريكي "جورج بوش" ينتظر من الـرئيس أن يقـرأه،   أنه اآلن ـ هذه األيام ـ على   

وينتظر على اهلوامش عالمات مما خيطه هذا الرئيس اجلديد ألمريكا من مالحظات على ما يقرأ، وهـو  
معظم األحيان ـ كما مسعت ـ عالمات استفهام أو عالمات تعجب يفهمها معـاونوه األقربـون،     

"مستشار شئون األمن القومي يف البيت األبيض" وتترمجها إيضاحات أو  وأوهلم السيدة كونداليزا رايس
  شروحات لرئيسها ـ وتلميذها ـ "جورج بوش" ـ تيسرياً عليه، وويناً للمشقة.

وكان االطالع على هذا التقرير املعروض اآلن على الرئيس هو الذي استدعى إىل ذاكـريت تلـك   
  وأصدقاء، على امتداد أسبوعني يف أمريكا. األحاديث اليت اعتربا شخصية مع زمالء
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ويف ذلك التفاعل بني عني تقرأ وذاكرة تسترجع، راودين الظن بأن تلك احملاولـة الـيت سـبقت    
الستكشاف الشخصية األمريكية قابلة ألن تلحق ا زيادة جترب أن تطل على القـرار األمريكـي يف   

  ـ يف هذا احلديث ـ قصدى. الشرق األوسط وتوجهاته يف املرحلة القادمة. وذلك
  هـ.

1
على مكتب الرئيس جورج بوش اآلن تقرير مفصل عن اخليارات السياسية املتاحة له وإلدارتـه يف  
شأن أزمة الشرق األوسط. وتلك "أزمة منطقة" تدهورت أحواهلا بشكل أصبحت فيه مثل "كتلة صخر 

حرج ـ وال تزال عشوائياً على سفوحه، وهي توشك أن تنقض  مهولة انكسرت من اجلبل وراحت تتد
  على الوديان والشطآن احمليطة باجلبل مهددة بدمار وخراب إىل درجة الكارثة.

وهذا الوصف ملنطقة الشرق األوسط وأزمتها احلالية ليس من عندي، ولكن صاحبه هـو "هنـري   
ضعت التقرير، وكان يود لو انضم إليها لكن كيسنجر" الذي مل يشارك يف أعمال اللجنة الرئاسية اليت و

مستشاري الرئيس األقربني اعترضوا برغم أن عدداً منهم سبق هلم العمل معه "وأوهلم وزير اخلارجيـة  
"كولني باول" الذي كان لعدة سنوات مساعداً خاصاً لكيسنجر". وكانت أسباب االعتراض متنوعة، 

أن "هنري سوف يظل باستمرار أسري لتجربته السابقة  بينهما بداية "وذلك رأى "جورج بوش" األب"
يف املنطقة"، وتلك جتربة مضى زمنها ألن الظروف تغريت. مث "وذلك رأى "ديك تشيين" نائب الرئيس" 
فهناك خشية "أن هنري لن يعمل من أجل توسيع خيارات الرئيس، وإمنا سوف يعمل لتوسيع نفـوذه  

  مهما تغريت الظروف". الشخصي، وتلك طبيعة "هنري" ال تتغري
ومل تعتمد اللجنة الرئاسية توصيف "هنري كيسنجر" ألحوال الشرق األوسط الراهنة مبا فيها كتلـة  
الصخر املهولة اليت وى على سفوح اجلبل ودد الوديان والشطآن، وإمنا اختارت اللجنة وصفاً آخـر  

أوصاف "هنري كيسنجر" ألحوال املنطقة، عنونت به تقريرها الرئاسي، وهو عنوان مل يبتعد كثرياً عن 
بل تابعه يف استلهام تقلبات الطبيعة ومفاجآا، فقد كان العنوان الذي اختارته جمموعة العمل الرئاسية 

   .Navigating Through Turbulenceلتقريرها هو "املالحة يف حبور مضطربة" 
جبل فإن اموعة الرئاسية رأا  وهكذا، ففي حني رآى كيسنجر أن املنطقة صخرة هاوية من قمة

  حبوراً مضطربة تتالطم فيها العواصف!
                                              **   
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والواقع أن تقرير "اموعة الرئاسية" بشأن الشرق األوسط وخيارات السياسة األمريكية وسط هذه 
ل قائمة أولويات السياسة األمريكية مـن منظـور   املنطقة "املضطربة" كان واحداً من مخسة تقارير متث

اإلدارة احلالية. والتقارير اخلمسة تعاجل خيارات القرار األمريكي يف: شرق آسيا "الصني واليابـان" ـ   
أوربا "حلف األطلنطي والسوق األوربية" ـ شبه القارة اهلندية "اهلند وباكستان وما حوهلما" ـ اخلليج 

ي مواقع إنتاج النفط وضمنها العراق وإيران ومشاالً حىت القوقاز" ـ وأخـرياً   "وهو يف التقرير األمريك
  منطقة الشرق األوسط "واملقصود ا أساساً هي ساحة الصراع العريب اإلسرائيلي".

□  
ويستحق املالحظة أن هذه التقارير الرئاسية اخلمسة ـ األولويات الرئيسية للسياسة األمريكية ـ مل   

على الرئيس بوش من مقترحات، وإمنا كانت هناك قبل ذلك أوراق عمل أعـدت  تكن أول ما عرض 
على عجل يف "فترة الريبة". اليت حلقت بانتخابات الرئاسة األمريكية األخرية! عندما ظهرت نتائجهـا  

  تتأرجح بني "جورج بوش" و"آل جور" أليام طالت إىل شهر وزيادة.
يف السياسة األمريكيـة. فاملعتـاد أن تظهـر نتائجهـا      كانت "فترة الريبة" تلك مسألة غري معتادة

االنتخابات، ويتحدد املرشح الفائز بالرئاسة، وتكون لديه فترة انتقالية مدا ثالثة شهور تقريباً، خيتـار  
فيها طاقم إدارته ويعهد إليه خبطوط محلته االنتخابية حىت حيوهلا إىل سياسات. حبيـث إنـه ـ منـذ     

ر نوفمرب حني جتري انتخابات الرئاسة وتعلن النتائج، وحىت األسبوع األخري من األسبوع األول من شه
شهر يناير حني يؤدى الرئيس اجلديد قسمه الدستوري بادئاً عهده ـ تكون العجلة مستعدة للـدوران   
خصوصاً أن شخصية وكفاءة أي رئيس تقاس بإيقاع إدارته خالل املائة يوم األوىل من رئاسته، حـىت  

  ترة السماح املمنوحة له يف ظرف عام، ومن مث يبدأ احلساب عسريا ويشتد!تنتهي ف
لكنه يف حالة "جورج بوش" و"آل جور" وقع ما مل يكن معتاداً، ألن نتيجة االنتخابات حتولت إىل 
جدل وصل إىل القضاء: من حمكمة إدارية حملية يف والية فلوريدا وحىت احملكمة العليا يف واشنطن. ومع 

ل باملعارك القانونية والسياسية واإلعالمية بني احلزبني "اجلمهوري والـدميقراطي" واملرشـحني   االنشغا
"بوش وجور"، بدا كل شيء مؤجالً مبا فيه السياسات واخليارات والقرارات ـ وكذلك تشكيل طاقم  

ثـر مـن   اإلدارة نفسه ـ فيما عدا قلة حمددة من األعوان األقربني، ومل يكن يف مقدور أحد منهم أك 
  التفكري يف ترتيبات مؤقتة تسد ثغرة وتغطي فجوة وال تزيد.

واحلاصل أن املطلوب األساسي يف هذه الفترة كان نفسياً، وخمافة أن يقع يف روع العامل ـ على حد  
تعبري تردد ساعتها ـ أن البيت األبيض يوشك أن يصبح نوعاً من جدران ليس وراءها سـكان". ويف   
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ه الذي ساد وقتها هو الرتوع إىل حتركات "تشاغل" وليس خطى "شغل" حقيقـي  احلقيقة، فإن االجتا
  مدروس وقابل لالستمرار أكثر من أسابيع قليلة.

وكان هناك إدراك مبكر لدى جمموعة املعاونني األقرب إىل الرئيس بوش أن العامل كله سوف يتفهم 
ا العصبية باستمرار، وحترج اجلميـع  حاجة اإلدارة اجلديدة إىل فسحة وقت، إال منطقة واحدة تتملكه

ونفسها أيضاً وهي منطقة الشرق األوسط. والسبب عندهم ـ وعند غريهم أيضاً! ـ أن السياسات يف   
هذه املنطقة معظمها سياسات شخصية، واألعصاب السياسية لألفراد عادة أكثر حساسية من األعصاب 

جيات ال تتعلق بـ "خماوف وهواجس" أمـراء  السياسية لبالد تدير أمورها مؤسسات وحتركها إستراتي
ورؤساء يتصرفون مثل راكب دراجة عليه أن يتحرك طول الوقت، أو يسقط على األرض إذا كف عن 

  احلركة!
                                           ** 

خلارجيـة  وكان من نتيجة ذلك أن إدارة بوش "القادمة" بعد فترة الريبة قررت مبكراً إرسال وزير ا
املرشح "كولني باول" حبيث تكون أوىل مهامه يف منصبه اجلديد رسالة إىل أمـراء ورؤسـاء الشـرق    

  األوسط من ثالثة بنود:
ـ ال داعي اآلن لالنسياق لضغوط الرأي العام العريب والتعجل بالتورط يف مطالبات برفع احلصـار  

  عن العراق.
يب وتصعيد األزمة مع إسرائيل مبا يؤدى إىل "ختريـب  ـ ال داعي لالنسياق لضغوط الراي العام العر

  مساعي السالم".
ـ ال داعي لإلسراع يف زيارات عربية على مستوى القمة إىل واشنطن يف الفترة املبكرة من عمـل  

  اإلدارة. 
وهكذا، فإن اإلشارات الثالثة اليت محلها "كولني باول" إىل املنطقة كانت طلباً صرحياً لفسحة وقت 

ما ضاع أثناء فترة الريبة قبل أن تتأكد نتائج االنتخابات. وفيما يظهـر، فـإن أركـان اإلدارة    تعوض 
األمريكية اجلديدة أقلقتهم بعض األصداء اليت وصلتهم من املنطقة مبا فيها الترحيب بنجـاح "جـورج   

ألوسط، بوش" على أساس معرفة وصداقة قدمية تربط "آل بوش" ورجاهلم بسياسيني وساسة يف الشرق ا
وبالذات من أيام حرب اخلليج والتحالف الذي جرت احلرب حتت أعالمه. وكانت تلـك األصـداء   
موضع حرج للرئيس األمريكي اجلديد وفريقه، ألن الصحافة األمريكية أو بعض كتاا وجدوها فرصة 

تشـيين"   لإلشارة إىل الفوائد الشخصية اهلائلة اليت عادت على "آل بوش" ومساعديهم وأوهلم "ديـك 
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"وزير الدفاع يف إدارة بوش األب ـ ونائب الرئيس يف إدارة بوش االبن"، وهي فوائد زادت وفاضت  
  ودارت حوهلا أقاويل ال ضرورة إلعادة بعثها ونشرها اآلن بعد أن كاد النسيان يطويها.

أيضاً،  وهكذا، فإن الرسالة إىل املنطقة بطلب االنتظار كانت عاجلة لظروف طارئة ولدواع شخصية
وقد محلها وزير اخلارجية بكل الرقة والكياسة املتاحة جلنرال سابق ـ مع أنه خدم سـنني طويلـة يف    

  البيت األبيض!
ومما يستلفت النظر أن نفس الرسالة عندما نقلت إىل السعودية وإىل بعض دول اخللـيج مل يكـن   

لـ "بوش األب" الذي شرح بنفسه يف املكلف بنقلها وزير اخلارجية "كولني باول"، وإمنا تركت املهمة 
أحاديث تليفونية متعددة وطويلة "ظروف إدارة اإلبن" ـ لألمري عبد اهللا ويل عهد السعودية والثنني أو  
  ثالثة غريه من أمراء اخلليج، وقد تفهم األمري عبد اهللا ظروف األصدقاء وقدر حاجتهم إىل فسحة وقت.

من أمراء اخلليج إشارة إىل "نية" و"قصد" كان مطلوباً من  وكان االتصال بويل عهد السعودية وغريه
  وقت مبكر صياغتهما كإستراتيجية وسياسة.

                                              ** 
وعندما جاء وقت حتويل الربنامج االنتخايب للحزب اجلمهوري، وتقـديرات الـرئيس املنتخـب    

نه، انطلقت جمموعات العمل الرئاسية تسابق الوقت بتقاريرها حىت وجمموعة الرجال األقوياء املقربني م
  تلحق البيت األبيض وساكنه اجلديد.

وكان البيت األبيض اجلديد قد أعطى لكل جمموعات العمل الرئاسية توجيهاً عاماً تلقاه اجلميـع،  
ارته ال عملها يف لكنه أعطى للمجموعة املختصة بكل أولوية مزيداً من التفاصيل عن رؤية الرئيس وإد

  كل منطقة.
………………   
………………… . 

وكانت اخلطوط الرئيسية يف التوجيه العام الذي تلقته جمموعات العمل الرئاسية تعطى للجميع تصوراً 
متكامالً. وكان الرجل الذي قام باملهمة واإليضاح هو نائب الرئيس "ديك تشيين". وكـان مـؤدى   

  التوجيه العام للجميع:
واليات املتحدة جتد نفسها اآلن يف وضع فريد مل يتح ألي قوة غالبة يف التـاريخ، فقـد   إن ال "1"

متكنت من النصر يف احلرب الباردة واار االحتاد السوفييت أمامها، كما أن اإلمرباطوريـة السـوفيتية   
للقـوة  تناثرت أجزاء وأشالء متفرقة وأحياناً متخاصمة. ويف الوقت احلايل فإنه مل يعد هنـاك حتـد   

األمريكية، كما أن كل التحديات احملتملة مؤجلة اآلن إىل سنني وحقب "الصني حتد حمتمل لكن أمامه 



  ٥٠

وقتاً طويالً ـ واليابان حتد حمتمل لكن الفرصة أفلتت منه، وسوف تظل فالتة إال إذا استطاعت اليابان  
ـ كما أن أوربا الغربية حتـد    يف املستقبل إنشاء عالقة خاصة من نوع يصعب التنبؤ به اآلن مع الصني

 حمتمل شريطة أن تتمكن من حتقيق وحدا كاملة، وذلك اآلن يف جمال األحالم".
يترتب عليه أن الواليات املتحدة اآلن "متفوقة مبراحل"، وهذا التفوق مضمون يف املستقبل املرئـي،  

وتلـك هـي املهمـة األوىل    ومسئوليتها احلقيقية أن تعمل بكل الوسائل على االحتفاظ به وتدعيمه، 
  للسياسة األمريكية وللقدرة األمريكية يف كل جمال.

والرأي السائد يف اإلدارة اجلديدة أن الواليات املتحدة حققت "قيادا املطلقـة" للعـامل يف عهـد    
ظ "رجيان" و"بوش" ألا استطاعت أن متسك باللحظة التارخيية وتستعمل إمكاناا املادية واملعنوية للحفا

  على مكاسبها وهو ما ينبغي لإلدارة اجلديدة أن تعود إليه وحتافظ عليه.
ويستعيد التوجيه إىل ذاكرة سامعيه أن اإلمرباطورية الربيطانية احتفظت بسيادا على البحر األبيض 
ـ وهو مركز الثقل يف اإلستراتيجية العاملية طوال القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين 
ـ مبجرد "تعويد" اآلخرين على فكرة سيطرا على البحار، يف حني أنه على ساحة الواقع مل يكن لديها 
يف البحر األبيض طول هذه "القرون" غري تواجد عسكري حمدود يف إمكانياته عنـد مـداخل البحـر    

ة وست األبيض وخمارجه يف السويس وجبل طارق، مث أسطول فوق مياه البحر يتكون من بارجة واحد
مدمرات فردت أعالمها ترفرف على املوج ما بني قربص ومالطة. والواليات املتحدة يف وضع أقـوى  
عشرات املرات مما كانت عليه اإلمرباطورية الربيطانية، وكل ما يلزمها هو ترسـيخ "عـادة" اإلقـرار    

  يف "أي مكان".بوجودها يف "كل مكان" وتأكيد هذا الوجود حبيث يصبح عنصراً مؤثراً على القرار 
……………….   
………………  . 

إن االقتصاد األمريكي ما زال األكثر حيوية واألقدر على التجدد، وتلك حقيقة تعكسها سيادة  "2"
الدوالر على غريه من العمالت يف أسواق العامل، وال ينبغي أن يؤخذ ما حدث يف أسـواق املـال ـ    

قيمة أسهمها ـ دليالً على "هشاشة" يف القـوة    خصوصاً لشركات "التكنولوجيا اجلديدة" اليت اارت
االقتصادية األمريكية، ذلك أن الطفرة اليت محلت أسهم شركات التكنولوجيا اجلديدة إىل ذروة السوق 
هي نوع من "الصرعات" اليت حتدث من جراء التوقعات املبالغ فيها يف مراحل التحول البارزة يف قوى 

ة من توابع اختراقات يف تكنولوجيا املعلومات جعلت كثريين يتصورون اإلنتاج. واحلقيقة أن هذه الطفر
أن جمرد "وجود فكرة" جاهزة لقبول املخاطرة خيلق حالة يستطيع فيها االستثمار أن يستغىن عن "رأس 
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املال" وقد ثبت أن ذلك وهم مستحيل. والنتيجة أن "الطفرة" فرقعت مثل فقاعات الصابون وكانـت  
 اع السوق ضرورية وواجبة!عملية تصحيح ألوض

ويف حقيقة األمر، فإن ما أخذته عملية "تصحيح الوهم" يف األسواق كان هو بالضبط ما جاء بـه  
"االستسالم للوهم" من زيادات يف حجم "التعامالت" خلقت إحساساً زائفاً بالرخاء عندما تضخمت. 

ينما األكيد أن الرأمسالية األمريكية هـي  وخلقت إحساساً مبالغاً فيه بأزمة "الرأمسالية" عندما فرقعت. ب
"اآلن يف أقصى درجات قوا وكل ما يلزمها هو: ترك األسواق مفتوحة ومنع أي طرف من التدخل يف 

  حركتها".
واإلدارة الدميقراطية السابقة "إدارة كلينتون" مسئولة إىل حد كبري عن "تشجيع األوهام"، وهـي مل  

  دها وإمنا فعلته يف جماالت كثرية، وأمهها جمال "األمن".تفعل ذلك يف جماالت "املال" وح
ويف حني أن إدارة مجهورية "رجيان وبوش األب" هي اليت أدارت بنجاح معركة سقوط الشـيوعية  
واالحتاد السوفييت، فإن إدارة دميقراطية "كلينتون" عجزت عن استغالل فرصة هذا السقوط واونت يف 

  ضرورات التفوق األمريكي.
………………..   

……………… . 
إن اإلدارة اجلمهورية العائدة إىل موقع القرار عليها أن تستأنف خطط الدفاع اإلستراتيجي كما  "3"

تصورا إدارات "رجيان" و"بوش" "األب"، وأوهلا مواصلة برنامج حرب النجوم، واخلطوة التالية فيهـا  
ليت تعطى الواليات املتحدة درعاً وافيـة  إجناز شبكة الصواريخ املضادة للصواريخ ألن هذه الشبكة هي ا

 ضد املخاطر مهما كان مصدرها.
وإذا كان هناك من يتصور أن إستراتيجية الردع املتبادل القائمة على توازن يف القوة النوويـة بـني   
الدول اليت متلك إمكاناا ال تزال كافية فهؤالء على خطأ كبري. ألن الردع النـووي املتبـادل كـان    

ية صاحلة ملرحلة احلرب الباردة بني قوتني متلك كل منهما إمكانية تدمري القوة األخرى سـواء  إستراتيج
بضربة أوىل من منصات إطالق ثابتة "على الرب" أو بضربة ثانية من منصـات إطـالق متحركـة "يف    

ول الغواصات"، لكن الظروف اآلن خمتلفة. ومرجع االختالف أن القوى النووية يف العامل تعددت بدخ
الصني واهلند وباكستان وكوريا الشمالية بترسانات نووية مؤثرة، وذلك يفرض على الواليات املتحدة 
إستراتيجية جديدة ال تردع طرفاً واحداً أو طرفني وإمنا تواجه كل األطراف "مبا فيها أطراف هي اليوم 

ويبلع كل ثعابني اخلصوم قبل صديقة". والسبيل إىل ذلك درع منيعة حول الواليات املتحدة "ثعبان مينع 
الوصول إىل الشواطئ واملدن ومواقع القوة األمريكية" وبعدها يصبح اآلخرون متامـاً حتـت رمحتـها    
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تتصرف إزاءهم كما تشاء. وذلك مهما كانت تكاليفه أرخص من أي سباق نووي يعمد علي الردع، 
طابور طويل يضم دوالً صغرية و"مارقة" خصوصاً وقد اتسع طابور الداخلني إىل جمال القوة النووية وهو 

  يرضيها أن تعترب نفسها ندا للواليات املتحدة يف إستراتيجية ردع متبادل!
………………   
……………… 

إن اإلدارة اجلمهورية اجلديدة عليها ان متارس دورها يف الدفاع والتمكني للمصاحل األمريكيـة   "4"
األمريكية" وحدها هي الطرف الوحيد الذي حيق له  "بغري قيود" ال تستوجبها "الضرورات". و"اإلدارة

توصيف املصاحل األمريكية دون اعتبار ألي ضغوط. ويف جمال العمل السياسي، فإن اإلدارة تستطيع أن 
متارس "دورها" داخل األمم املتحدة ويف الوقت نفسه تستطيع ممارسة "مسئوليتها" خارج األمم املتحدة 

 نسبة للمصاحل األمريكية ومنها منطقة الشرق األوسط". "بالذات يف مناطق حساسة بال
وما حدث هو أن إدارة كلينتون سبق هلا أن ورطت الواليات املتحدة يف تعهدات بدعوى احملافظـة  
على البيئة "بروتوكول كيوتو"، أو بدعوى حرية املنافسة التجارية "اتفاقيات منظمة التجارة العامليـة"،  

ت أعطت العامل إشارات خاطئة مفادها أن الواليات املتحدة ميكن تطويعها أو وتلك كلها وغريها تنازال
ميكن ابتزازها. وقد مسحت إدارة كلينتون بذلك ألا وضعت نفسها موضع الدفاع عنـدما فقـدت   
"رئاستها" ذلك األساس الضروري للمشروعية األخالقية نتيجة لفضائح كلينتون اجلنسـية وأشـهرها   

نسكي". لكن اإلدارة اجلمهورية اجلديدة ليست مكشوفة حبالة "عرى أخالقي" من فضيحة "مونيكا لوي
  هذا النوع.

وهنا دخل على التوصية حتذير يطلب من الكل أن ينتبهوا إىل احتمال أن يتصور بعض األطراف أن 
بأقل يف مقدورهم ممارسة نوع من التطويع واالبتزاز بظن أن اإلدارة اجلديدة وصلت إىل البيت األبيض 

صوت"، ووسط ضجة شديدة عن سـالمة   ٣٠٠فارق يف أصوات الناخبني يف أي انتخابات سابقة "
عملية الفرز "أعيدت عشرات املرات يدوياً وآلياً". وكذلك ميكن أن حيل التطويع واالبتزاز السياسـي  

ن تأخذ املبادرة حمل التطويع واالبتزاز األخالقي. وهنا فإن ضرورات القوة تفرض على اإلدارة اجلديدة أ
يف يدها، وأن تأخذها بشدة وحبزم ال يدع ألحد جماالً للشك يف أن القرارات األمريكية تصـدر عـن   

  شرعية جمروحة أو ميكن جترحيها! 
……………… .  

……………….. 
إن اإلدارة اجلديدة يتعني عليها أن متارس سياساا يف العامل يف إطار مناطق متصلة، ولـيس يف   "5"

ددة. واحلاصل أن أوضاع العامل كما برزت بعد احلرب العاملية الثانية وأثناء احلرب الباردة إطار دول حم
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تكشف أن القضايا املطروحة على الساحة الدولية تكشف عن "آفاق" وليس عن "حدود"، حـىت وإن  
 كانت احلدود شاسعة "شبه قارات".

صمته "بكني". واهلند هي شبه القارة وهنا، فإن الصني هي منطقة شرقي آسيا وليست بلداً واحداً عا
  اهلندية وليست "دهلي" ـ ومنطقة البحريات هي وسط أفريقيا وليست "كينشاسا".

وحىت يف حساب األزمات احمللية فإن أزمة "كوسوفو" مثالً هي أزمة منطقة "البلقان" كلها، وليست 
ل منطقة اخلليج العريب كله، وقضية أزمة إقليم من بقايا يوجوسالفيا القدمية. ومشكلة العراق هي مستقب

الصراع العريب اإلسرائيلي هي أمن شرق البحر األبيض املتوسط، وليس السلطة الوطنية الضعيفة يف غزة 
  أو إسرائيل املستقوية يف تل أبيب!

……………… .  
……………….  

ـ  ك هـو  وهكذا، فإن السياسة األمريكية عليها أن تتعامل مع "مناطق" وليس مع "مواقع"، ألن ذل
مدلول اخلريطة السياسية ومقتضاها. ويف نفس الوقت، فإن التعامل مع مناطق ميكن السياسة األمريكية 
من استيعاب وتفريغ ادعاءات "قوى حملية" تتصور نفسها قائمة على "أدوار إقليمية" يف املنـاطق الـيت   

  توجد فيها ومن مث ترتب لنفسها امتيازات تطالب ا.
تحدة ال تستطيع أن تدعي لنفسها "رئاسة العامل" وإال جلبت لنفسها مشكالت إن الواليات امل "6"

تستثري احلساسية أو تستدعي املنافسة أو تستفز اآلخرين بغري لزوم لكن عليها يف نفس الوقت أن حتتفظ 
 لنفسها بالكلمة األخرية يف أي موضوع.

  وذلك يعين: 
  ا يف مسئولية القرار العاملي.إن الواليات املتحدة ال تقبل قسمة أو توزيعه ○
وال تقبل قيادة مجاعية أو نوعاً من جملس اإلدارة مسئوالً بالتضامن حىت ولو كان لرئيسه صوتان  ○

  أو حىت ثالثة!
وحلل هذه اإلشكالية فإن املدخل إىل ما تريده واشنطن يكون التشاور مـع األطـراف الدوليـة     ○

ملنطقة اليت تتصل بأمنه املباشر أو مصاحله، دون ضرورة الكبرية، كل على حدة، ومع كل طرف داخل ا
إلشراك كل األطراف يف كل املسائل، مع مالحظة أن الوصول إىل توافق عام زيادة ال حاجـة إليهـا   

  وأفضل منها أن حتجز الواليات املتحدة لنفسها حق رؤية األفق كامالً وسلطة احلركة عليه مبفردها.
تالقي "بوش" مع "بوتني" وقرر "أنه نظر يف عينه واكتشف أنه يسـتطيع  واتساقاً مع فكرة التشاور، 

الثقة به". وحىت بعد أن تكررت اللقاءات بني الرجلني يف أكثر من مؤمتر "بينها جمموعـة الثمانيـة يف   
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جنوا" كانت مستشارة األمن للرئيس "بوش" وهي السيدة "كونداليزا رايس" يف زيارة للكرملني قابلت 
" بعد عشرة أيام من اجتماعات جنوا وقالت "كونداليزا رايس" وهي على باب الكـرملني:  فيها "بوتني

  "إن اإلحتاد السوفييت "السابق" كان ميثل ديداً للواليات املتحدة وأما روسيا فهي اآلن صديق"!
وكانت تلك هي اخلطوط العامة للتوجيهات اليت أعطيت للمجموعات الرئاسية يف كل املنـاطق ـ   

  فيها اموعة الرئاسية للشرق األوسط! مبا
                                          ** 

وفيما يتعلق بالشرق األوسط تدخلت السيدة "كونداليزا رايس" فطرحت نيابة عن رئيسها ثـالث  
  مالحظات:

 األوىل: إن أزمة الشرق األوسط حتتاج فيما ثبت بالتجربة إىل "معجزة". ○
 ن رؤساء أمريكيني سابقني اقتربوا من األزمة ومل يأخذوا منها إال "حرق أصابعهم".والثانية: إ ○
والثالثة: إن "جورج دبليو" ـ رئيس ال يعترب نفسه صانع معجزات "حتول قطعة احلجر إىل رغيف  ○

 خبز"، كذلك فهو ال يريد أن حيرق أصابعه!!

2
اسية عن اخليارات السياسية املتاحة للرئيس بوش يف الشرق األوسط فجأة مل خيرج تقرير اللجنة الرئ

  إىل النور، ومل يطبخ هذا التقرير على عجل ليقدم لإلدارة اجلديدة على صينية أو على طبق فور طلبه.
وإمنا كان للتقرير الرئاسي أساس أبعد من ذلك وأعمق، ألن قسماً كبرياً من أفراد اموعـة الـيت   

ى إعداده كان هلا سابق اهتمام باملنطقة، ولذلك فإن معظم اجلهد كان عملية تنسيق وتنظيم عكفت عل
" ٢٠٠١ومضاهاة وصقل. ويف الواقع، فإن الصورة النهائية للتقرير مل تكتمل إال يف شهر يونيه األخري "

تقـدمي التقريـر    عندما قام اثنان من املشاركني يف إعداده بزيارة "اللحظة األخرية" للمنطقة حىت جيري
  وعليه "اللمسة األخرية". 

كانت جمموعة العمل األصيلة تضم قرابة أربعني وزيراً وسفرياً وخبرياً سبقت هلم اخلدمة يف إدارات 
مجهورية من قبل. وكانت للمجموعة الكبرية جلنة إدارة ضيقة ضمت وزراء خارجية "بينهم "الكسندر 

مستشاري أمن قومي "منهم "انتوين ليك" من إدارة رجيان األوىل هيج" من إدارة رجيان األوىل مثالً"، و
  أيضاً"، وسفراء عملوا يف املنطقة "مثل "صمويل لويس" الذي خدم مثاين سنوات سفرياً يف إسرائيل".

وقد تولت اللجنة ترتيب وتنسيق زيارات ولقاءات ألعضائها على اتساع عواصم الشرق األوسـط  
تيجية معمقة" وهنا، فإن أحد عشر عضواً من أفراد جمموعة العمل قاموا وذلك إلجراء حوارات "إسترا
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بزيارة للمملكة العربية السعودية ولألردن وإلسرائيل وللضفة الغربية، وقابلوا جمتمعني أو فرادى كل من 
  ظنوا أن لديه شيئاً مهما يسمعونه منه.

شهور الربيع ـ قررت إرسـال   وعندما فرغت اموعة من إعداد تقريرها وقد ركزت عليه طوال 
اثنني من أعضائها مها "دافيد بروك" و"روبرت ساتلوف" يف أوائل الصيف "يونية" إىل املنطقـة ملهمـة   

  "النظرة األخرية" وإضافة "اللمسة األخرية"!
وأخرياً أكملت اللجنة تقريرها يف مثانني صفحة، مث إا وضعت فوقه تلخيصاً مل ما فيه يف حالة ما 

  مل جيد الرئيس وقتاً كافياً لقراءة مثانني صفحة! إذا
                                            ** 

املدخل العام للتقرير يبدأ بعرض واسع يطرح على الرئيس بوش وكبار معاونيه صورة مـا تغـري يف   
ية عند سقوط "بوش" األفق اإلستراتيجي للمنطقة منذ ترك اجلمهوريون رئاسة الواليات املتحدة األمريك

  .١٩٩٢"األب" أمام كلينتون يف انتخابات سنة 
وحيدد التقرير "أن آخر إدارة مجهورية ـ وهي إدارة "بوش" األب ـ تركت منطقة الشرق األوسط   

  وقد حتققت فيها ثالثة إجنازات كبرية ميكن البناء فوقها:
الذي  ١٩٩١وذلك مبؤمتر مدريد سنة  اإلجناز األول: هو فتح الطريق أمام سالم شامل يف املنطقة، □

قصدت إليه كل الدول العربية "راغبة وقادرة ومستعدة" لصنع السالم مع إسرائيل من خالل مفاوضات 
سياسية هلا مساراا املختلفة ومن خالل مؤمترات للتعاون اإلقليمي متنوعة يف موضوعاا لكن هـدفها  

لسالم"! وتشرك دول املنطقة دون متييز يف أجـواء مـن   واحد! وهو أن توفر للكل نصيباً يف "جوائز ا
  التعاون تساهم فيه "تركيا" بالتحديد وباالسم ألن "ذلك حيقق توازناً يف القوى حمكماً وفاعالً".

وقد حلقت مبدريد اتفاقيات سالم بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبني إسرائيل واململكة 
دستة" من الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية أقامت عالقات مع  األردنية، وتلى ذلك أن "نصف

إسرائيل مشلت السياسة واالقتصاد وجماالت أخرى يف التعاون املشترك فيها األمن وتبـادل معلومـات   
  املخابرات!". 

………………  
……………… 

ملوساد" قدمت [مل يذكر التقرير أن التعاون يف جمال تبادل معلومات املخابرات وصل إىل حد أن "ا
لبعض الدول العربية صور برقيات شفرية ملتقطة من شبكات دول عربية أخرى.. وقدمت هلا أيضـاً  
تسجيالت حملادثات تليفونية جرت بني مسئولني عرب وفيها مايهم مسئولني عرباً آخرين حترص عليهم 
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ائع لقاء سرى جرى بني إسرائيل ـ أكثر من ذلك فإن إسرائيل قدمت إلحدى الدول العربية حمضراً لوق 
 وزير الدفاع يف دولة عربية ثانية ومدير املخابرات يف دولة عربية ثالثة!].

…………….. 
اإلجناز الثاين: إن مطلباً إستراتيجياً شديد األمهية حتقق بالكامل يف الوقت الذي ترك فيـه بـوش    □

اخلليج" وموارده البترولية " وذلك املطلب هو ضمان "أمن ١٩٩٢األب مكانه "بعد انتخابات الرئاسة 
احليوية على حنو منوذجي حلم به كل رئيس أمريكي وعجز عن بلوغه ـ لكن "حرب اخلليج الثانيـة"   

  مكنت منه.
كان املطلب النموذجي لتحقيق أمن اخلليج هو إجراء فصل كامل بني الداخل والساحل يف العـامل  

وريا وفلسطني"، وكذلك عن مصر. وذلك يعين العريب، أي عزل "اخلليج العريب" عن "الشام" "وفيه س
أن "شئون" البترول تنفصل عن "قضايا" الصراع العريب اإلسرائيلي "مبا يعين عملياً فك االرتباط بني دول 

  جملس التعاون اخلليجي وبني بقية العامل العريب من دول جامعة الدول العربية".
لذي خاض حرب اخلليج إخراج العراق مـن  وكان املطلوب بالدرجة األوىل من أطراف التحالف ا
  الكويت، لكن ذلك اهلدف استعمل مقدمة هلا ما وراءها.

أوله أنه ذا التحالف أصبح بعض العرب شركاء إستراتيجيني إلسرائيل حىت وإن مل يقصـدوا،   □
 ا وكانت تلك الشراكة هي ما أقنع إسرائيل باالمتناع عن الرد على صواريخ عراقية طالت بعض مـد

  ".١٩٩١"خالل ليايل القتال من منتصف يناير إىل أواخر فرباير 
وثانيه هو حتصني أمن اخلليج بصورة حامسة،والتأكد من فصل "شئون البترول" عـن "قضـايا    □

الصراع العريب اإلسرائيلي" عندما مت نزول القوات األمريكية ومتركزها يف كل دول جملـس التعـاون   
  اخلليجي دون أي اعتراض.

ثالثه وهو األهم أن الرأي العام العريب "تعود" على وجود القوات األمريكية على مياه اخللـيج  و □
  وشطآنه وقواعده، ومل يعد يف ذلك "بالعادة" ما يزعج أو يثري!

واإلجناز الثالث هو ما بدا من أن العامل العريب يقبل عموماً بأهم ظواهر "العوملة"، فقد أصـبحت   □
ي الالزمة املسموعة يف كل حمفل عريب، ومعها جرت " إعادة هيكلة اقتصادية صيحة اقتصاد السوق ه

ومالية" قامت ا معظم احلكومات العربية أو اجتهت إليها، كما انفتحت شهية املسـتهلكني العـرب   
ألنواع من السلع االستهالكية الغربية طلبتها ودفعت مثنها مقبلة عليها وسعيدة ـا، ومت ذلـك دون   

  ذكر.مقاومة ت
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن الفضاء العريب وقع فيه كسر قبضة أي دولة عربية تتصور أـا تسـتطيع   
السيطرة أو التوجيه داخل بلد واحد. أو التأثري فيما هو أوسع. والسبب أن "الفضائيات العربية" الناطقة 

  باللغة العربية فتحت األجواء العربية لكل ريح من أي اجتاه. 
…………… .  

…………….. 
[مل يتطرق التقرير الرئاسي إىل أكثر من ذلك يف ذكر دور الفضائيات العربية يف حسـاب القـرار   

 األمريكي، لكين ناقشت وجهات نظر خمتلفة عن هذا الدور أثناء زيارة أخرية ألمريكا ـ وبينه:
ورته ـ  إن الفضائيات العربية أت قدرة أي حدث يقع يف العامل العريب ـ مهما كانت درجة خط 

على تعبئة راى عام متماسك وقوى ألن هذه الفضائيات حولت الوعي العريب إىل ثقوب يتسرب منها 
  بالليل ما جييء بالنهار.

وأن هذه الفضائيات سببت حالة استغناء مبشاهدة الصور عن املشاركة بالفكر أو الفعل، والنتيجة  □
ألحوال العربية"، وعليه أن جيلس أمام الشاشة أن "العريب" مدعو كل ليلة لكي يتفرج على "مسلسالت ا
  ألنه ال يستطيع القفز داخلها للمشاركة يف هذه األحوال.

وأن هذه الفضائيات ربطت املشاهد العريب إىل حكايات املاضي فانشغل ا ألا وافقت نزعـة   □
  املوروث الشعيب عنده إىل القصص واحلكايا.

احلكايا استباحت باألهواء ما وافق غرض كل قـاص  وأن هذه الفضائيات بتضارب القصص و □
وحاك حىت فقد الرأي العام العريب على اختالف توجهاته احترامه ألي مرجعية تلهم، وأهم من ذلـك  

  تصوره ألي رؤية مستقبلية جتمع!
ويف احملصلة النهائية، فإن هذا املناخ الذي اختلط فيه كل شيء بكل شيء هيأ فرصة ساحنة ولعلـها  

ة لعملية هدر عقلي وننسى تغرق اإلرادة العربية دائخة يف دوامتها وذلك كان مطلبا عزيز القـوى  مثالي
  دولية عديدة وقد نالته أخرياً سواء بذكائها أو بغفلة غريها!] 

……………….  
………………. 

واملدهش أن التقرير بعد ذلك يالحظ أنه "مع أن االقتصاديات العربية على وجه العموم فشـلت يف  
دة من اجلانب اإلجيايب للعوملة، ألا عجزت عن زيادة نصيبها يف التجارة العاملية ـ بل إن بعضـها   اإلفا

فقد شيئاً مما كان لديه ـ فإن رياح العوملة أشاعت يف املنطقة جواً من املرونة "أو من الرخاوة" مفتوحاً  
ق اإلنسان، لكن احلكومات العربية للتأثري. وقد امتد بعض التأثري إىل جماالت احلريات الدميقراطية وحقو
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مع اختالف "أشكاهلا وألواا" استجمعت ما لديها من سلطة لتقاوم التيـارات علـى هـذه اجلهـة     
  وتصدها!"

وكان ذلك هو املدخل العام لتقرير اموعة الرئاسية الذي قرأه أو يقرؤه أو يوشك أن يقرأه الرئيس 
أو يسمع شرحاً له تقوم به "األستاذة" كونداليزا رايـس  بوش اآلن، أو على األقل يطلع على ملخصه 

  مستشاره لألمن القومي.
                                             ** 

وينتقل التقرير من هذه اإلجنازات اليت حتققت أيام آخر إدارة مجهورية "بوش األب" وهي كبرية بأي 
 اونت وتراخت فإذا هو االحنـراف واالحنـدار علـى    معيارن إىل ما حدث حتت إدارة كليننتون اليت

منعطفات خطرة، وي إىل البحور املضطربة. والتقرير يعد أربعة منعطفات حدث فيهـا االحنـراف   
  والسقوط.

إن مسرية السالم تعطلت أمام عراقيل واجهتها، أمهها ذلك األنفجار الشعيب الفلسطيين الـذي   -1"
درجة من العنف املتبادل بني الفلسطينيني واإلسرائيليني حتول إىل  ووصل إىل ٢٠٠٠وقع يف سبتمرب سنة 

نوع من حرب العصابات. وأدى ذلك إىل ضياع "فكرة املفاوضات" و"منطق احلل الوسط"، وكانت 
 تلك الفكرة وهذا املنطق "دعامتني رئيسيتني" يف عملية بناء شرق أوسط جديد!"

عادية ألمريكا اجتاحت العامل العريب وما زالت أمواجها ترتب على ذلك أن موجة من املشاعر امل -2"
الداكنة بالكراهية تتدفق يف عواصمه حىت تلك العواصم اليت تعترب األقرب من السياسة األمريكية مثـل  

 القاهرة والرياض ومسقط.
الذي طلع على املنطقة وشاع الظن بأنه متكن مـن   Paxa Americanaوكان أن "السالم األمريكي 

ت قواعده ـ راح يتعرض لضغوط من الرأي العام العريب حىت أن نظما صديقة للواليات املتحـدة   تثبي
اضطرت أن حتتفظ لنفسها "مبسافة أمان" حتميها من املشاعر املعادية ألمريكا حىت ال تصل إليها تأثرياا 

  يف مواضع قاتلة!
كيل املديح حلزب اهللا، كما أن  ومثالً، فقد اضطر وزير اخلارجية املصري ـ يف ذلك الوقت ـ إىل  

وزير الدفاع السعودي هدد بفرض عقوبات على الشركات األمريكية، مث إن رئيس وزراء األردن قـاد  
  وفداً موسعاً إىل بغداد يف حماولة إلظهار التمرد على الرغبات األمريكية.

ألوسـط "رخـص   ومع أن الواليات املتحدة تعودت مؤخراً أن تعطي لبعض أصدقائها يف الشرق ا
مساح" إذا هامجوا سياستها خطابياً إلرضاء مجاهريهم ـ فإن هذه األزدواجية هلا آثارها اخلطرة، وأوهلا  
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أن يتحول "التظاهر" بالعداء ألمريكا بكثرة تكراره إىل سياسة ولو بالالوعي. وثانيهـا أن "الشـارع   
  يعرض هذه احلكومات ملخاطر حقيقية". العريب" قد يستعيد قدرته يف الضغط على احلكومات املعتدلة مما

ـ ولقد كان أخطر املنعطفات اليت تعثرت عندها "املسرية" ـ أيام "كلينتـون" ـ أن حتـالف      3"
حرب اخلليج أخذ يترنح، وأظهر األعراض أن شعوراً عاماً ساد يف العامل العريب مؤداه أن شعب العراق 

له"، وبالتايل فإن حتالف حرب اخلليج فقد اهلدف املشـترك  دفع مثناً "ال ميكن قبوله أو االستمرار يف قبو
الذي قام عليه يف البداية. مث إن السياسة األمريكية حاولت أن تواصل التصرف حتت غطاء تفويضه حىت 

 تتمكن من "احتواء النظام يف العراق وتطويقه وإسقاطه".
ها لتحقيق مطلبها يف العراق مل تعد جتد ويف اللحظة احلالية فإنه يتبدى أن الواليات املتحدة يف حماولت

نصرياً هلا إال داخل حدود الكويت، وهذا وضع بالغ اخلطورة خصوصاً إذا ترافقت معـه ـ بسـبب    
تدهور األوضاع وتزايد العداء ألمريكا ـ عودة إىل نوع من االتصال بني "شئون البتـرول" وقضـايا    

  الصراع العريب اإلسرائيلي".
وغريه تسللت عائدة إىل املنطقة قوى كان الواضح ـ يف أواخر عهد اإلدارة   ويف تداعيات ذلك -4"

 اجلمهورية السابقة "بوش األب" ـ أا خرجت من املنطقة إىل غري رجعة. 
وأوىل هذه القوى هي روسيا، وخطر عودا إىل دور فاعل يف الشرق األوسـط ظـاهر علـى     □

  ناحيتني:
لحة حمظورة لبعض بلدان املنطقة اليت يزداد فيها العداء للواليات من ناحية: فهي قادمة مع توريد أس -

 املتحدة وبينها إيران والعراق وسوريا.
وعلى الناحية الثانية: فإن روسيا تعرقل فرض نظام جديد للعقوبات على العراق حيل حمل نظام سبق  -

 م احلكم يف بغداد.ألن النظام اجلديد أذكى وهو قادر على إنقاذ الشعب العراقي وتصفية نظا
واملناخ السائد يف املنطقة يعزز عودة روسيا وميكنها من تسويق حججها من ناحية توريد السـالح  

  وناحية عرقلة العقوبات".
فمن ناحية توريد السالح تدعي روسيا بأن هلا عالقات وصداقات تقليدية يف املنطقة لعب فيهـا  "

ل إن الواليات املتحدة األمريكية هي أكرب مورد سـالح يف  السالح دوراً كبرياً، مع أن واقع األمر يقو
املنطقة ونصيبها يف جتارته مقارناً بنصيب روسيا تسعة إىل واحد، مع العلم بأن الذين يشترون السـالح  

 من أمريكا يدفعون مقدماً ونقداً وأما الذين يشترونه من روسيا فدفعهم مؤجل وهو بالتقسيط املريح!
وبات اجلديدة فإن روسيا قادرة على القول بأن النظام املقترح ليس ذكياً، ألنـه ال  وفيما يتعلق بالعق

احلكم احلايل يف العراق وال أي حكم غريه حيتمل ان جتيء به الظروف إىل ذلك البلد ـ يستطيع قبول  
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وبات الفكرة الرئيسية يف هذا النظام وهي تقوم على نزع وجود الدولة أصالً عن العراق ألن نظام العق
الذكية يبدأ من قرار يؤكد وضع كل عائدات العراق من النفط رهن تصرف األمم املتحدة، هي تبيـع  
وهي حتصل وهي ختصص وهي تعطي ملن تشاء مبا يف ذلك أي نصيب ختصصـه للعـراق: شـعبه أو    

  حكومته!
عامل العريب وراء روسيا عادت الصني، بل هي اآلن يف موقف أقوى ألا على عالقة تقليدية مع ال" □

وعلى عالقة مستجدة ـ تتسع ـ مع إسرائيل، وهذا يعطي للصني مصداقية القيام بدور العب مهم يف   
 الشرق األوسط يساعدها عليه أا واحدة من الدول دائمة العضوية يف جملس األمن.

خب بني لكن اجلزء اخلطر يف نشاط الصني يف املنطقة هو تلك العالقات النامية واملتمددة دون ص □
  الصني وإيران".

والقادم الثالث على طريق العودة، بعد روسيا والصني، هو أوربا، ومع أن أوربا حليف طبيعي " □
للواليات املتحدة إال أن أوربا يف جزء من طموحها ومصاحلها منافس للواليات املتحدة علـى مـوارد   

ربية وبالذات فرنسا هلا مشـروعات  املنطقة وعلى أسواقها ، فإذا أضيف إىل ذلك ان بعض الدول األو
مستقلة وهلا أغراض خاصة ا، فإن عودة أوربا على هذا النحو إىل املنطقة هي يف هذه الظـروف ـ   
تفتح ثغرات ميكن للبعض استغالهلا لتوسيع دائرة املناورة واحلركة مبا يساعد القوى املعادية للسياسـة  

 األمريكية".
                                             ** 

ويصل التقرير إىل نقطة حساسة حني يشري إىل أن اإلدارة الدميقراطية السـابقة أسـاءت التقـدير،    
وأساءت التصرف باألسلوب الذي اتبعه "الرئيس كلينتون" شخصياً حني تصور لنفسه مقدرة التصدي 

ال يعوض فيه بنجاح غري ألزمة الشرق األوسط وساعده على هذا التصور أنه كان يبحث لنفسه عن جم
  مسبوق فضيحة هي األخرى غري مسبوقة..

واحلقيقة ـ كما يرى التقرير ـ أن "بيل كلينتون" رأى الصعوبات والعقبات ومهاوي اهلالك الـيت    
وصلت إليها أحوال املنطقة. لكن "كلينتون" وقع يف خطأ عمره عندما ظن أنه يستطيع تقليـد رئـيس   

" ـ مبمارسة دبلوماسية شخصية على حنو مـا قـام بـه     ١٩٧٧تر" "دميقراطي سبقه ـ "جيمي كار 
". وهنا يشري التقرير أن ١٩٧٨"كارتر" "مع "أنور السادات" و"مناحم بيجني" " يف كامب ديفيد "سنة 

كلينتون نسى عدة فوارق كبرية تتعلق باحلقائق وبالظروف وبالناس.  مبعىن أن "جيمـي كـارتر". يف   
سية الشخصية بني أهم دولتني يف املنطقة: أكرب دولة عربية تارخيياً وهي مصر، جتربته ـ مارس الدبلوما 

وأقوى دولة عسكرياً يف اللحظة احلالية وهي إسرائيل. وكذلك فإن "كارتر" مارس دبلوماسـيته مـع   
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رجلني كالمها وراءه سند من نوع ما. "فأنور السادات" وراءه "أمل سالم" يعقبه رخاء للشعب املصري 
ناحم بيجني" وراءه" "أمل أمن" يترتب عليه حتقيق شرعية قانونية لدولة إسرائيل. وترافق ذلـك  ـ و"م

مع ظاهرة أن الدبلوماسية الشخصية كانت بدعة مثرية جديدة وبراقة يف تلك األيام قبل ربع قرن. أمـا  
ـ   والم متـت  اآلن فإن الصورة خمتلفة ـ وأسوأ من ذلك أن كل املقوالت اليت بىن األطراف عليها مق

جتربتها. ألن السالم الذي طلبه "أنور السادات" مل يتحقق ـ واألمن الذي طلبه "مناحم بيجني" ال يزال 
  معلقاً يف اهلواء.

لكن "بيل كلينتون" ـ على أيامه ـ، مل يدرس "األحوال" ومتغرياا بالعمق الكايف، وهكذا فإنـه    
مع رؤسـاء مليشـيات ومسـئولني أمنـيني يف     وهو رئيس الواليات املتحدة ـ وجد نفسه يتفاوض  

املخابرات والشرطة. وبالتايل فإنه على طريق طويل من "كامب دافيد" إىل "واي ريفـر" إىل "شـرم   
الشيخ" قام بعملية "دلة مهينة" لنفسه وملنصبه ولبالده ضيعت هيبة أكرب بلد يف التاريخ ويف الدنيا، ومع 

تورطه مع نوعية الناس" الذين "تفاوض" معهم، "وجمرد تنازله إىل ذلك مل يتوصل إىل نتيجة ألن "جمرد 
التفاصيل اليت رضى بالبحث فيها" ـ حول رئيس الواليات املتحدة يف النهاية إىل رهينـة يـتحكم يف    
جناحها أو فشلها رجال قادمون من الظالم وعائدون إليه، وكلهم ممن مل يكن جيوز مـن األصـل أن   

  املتحدة مهما كانت الظروف. يلقاهم رئيس الواليات
وللتذكرة فقد استعاد كاتبوا التقرير أن الواليات املتحدة كانت جتري اتصاالا مع منظمة التحريـر  
الفلسطينية أيام كانت منفية يف تونس وذلك بواسطة سكرتري ثان يف سفارا هناك. وعندما استجابت 

يات املتحدة بقرار من وزير اخلارجية "جورج شولتز" املنظمة لكافة الطلبات األمريكية ـ كافأا الوال 
يسمح للسفري األمريكي يف تونس بلقاء مسئولني من املنظمة علنا وبصورة رمسية ـ واعتربت املنظمـة   

  ذلك القرار يف وقته "حلما حتقق".
ية قاد ويف عهد "كلينتون" تنازلت هيبة الواليات املتحدة إىل حد أن رئيس الواليات املتحدة األمريك

بنفسه عملية االتصال، والتقى وحتادث وتفاوض، ورفع الكلفة بينه وبني عشرات من الرجال مل يعرفهم 
وناداهم مجيعاً بأمساء الشهرة اليت ظهروا ا يف العمل السري "أبو كذا" و"أبو كذا"، وقد سـهر مـع   

لى ما طلب منهم بـل  بعضهم يتكلم حىت الصباح، ومع ذلك فقد خرجوا من أمامه دون أن يوقعوا ع
  راوغوه مث زاغوا منه.

ويرى واضعو التقرير الرئاسي ـ واألمر كذلك ـ أن الواليات املتحدة جيب أن تستعيد هيبتها، مث   
إن أي مسئول فيها ـ وحىت حتت مستوى الرئيس ـ جيب أن يعود إىل سياسة التعامل عن بعد ومـن    

  علٍ. 



  ٦٢

………………  
………………  

ي إىل أسلوب كانت الواليات املتحدة األمريكية وساساا يتبعونـه مـع   [مل يتطرق التقرير الرئاس
معارفهم وأصدقائهم من العرب ـ وال يزالون ـ باستثناء كلينتون الذي تعامل بأسلوب خمتلف ولكن   

 مبضمون مل خيتلف. 
ومؤدى ذلك األسلوب أنه "ال بد من وضع مسافة واضحة بني أي عالقات ألفة وجماملة استعدادا 
ظروف وعالقات سابقة، وبني أوضاع مستجدة هلا اعتباراا، ألن كثريين من العرب لديهم االستعداد 

  ـ والسبام  ـ كي خيلطوا بني العام واخلاص".
ويف ذاكريت واقعة معربة عن فرط ختوف بعض الساسة األمريكيني من معارفهم العرب إىل درجـة  

بح "جورج شولتز" وزيراً للخارجية يف إدارة رجيان بعـد  الفظاظة، وقد تابعت الواقعة بنفسي حني أص
  خروج "الكسندر هيج". 

أيامها كان "جورج شولتز" عضوا يف جملس إدارة شركة كونسوليدت العربية للمقـاوالت الـذي   
يرأسه املليونري الفلسطيين "حسيب صباغ" وهو صاحب أكرب نصيب يف الشركة، وكانـت مكافـأة   

  ر سنوياً عن ثالثة اجتماعات حيضرها يف السنة."شولتز" مائة ألف دوال
وبعد عدة أسابيع كان "حسيب صباغ" يرتب زيارة ألمريكا وخطر له وهو يرتب برنامج سفره أن 
يطلب مقابلة صديقه وزميله السابق يف جملس إدارة شركته "جورج شولتز" فبعث إليه برسالة شخصية، 

من سكرترية الوزير "شولتز" حتيطه علماً بـأن األوضـاع   ويف اليوم التايل تلقى "حسيب صباغ" رداً 
  تغريت: 

  صداقته الشخصية مع شولتز متوقفة طاملا هو يف منصبه.  ○
املرجو منه أن ال يتصل مباشرة بالوزير أو مبكتبه، وال يطلب مواعيد معه ألن جمال نشاطه مما ال  ○

  يشمله اهتمام الوزير حاليا.
فإنه يستطيع أن يبعث به إىل مكتب وزير اخلارجية كمـا يفعـل أي   وإذا كان لديه ما يقوله،  ○

  مواطن يف أي بلد يف العامل]. 
……………… .  

………………. 
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3
صلب التقرير الرئاسي كالم صريح موجه للرئيس "جورج بوش" خياطبه مباشرة بـ: ال تفعل ذلك 

  .ـ وافعل ذاك، وتنبه هنا ـ وحاذر هناك
  وأول املنهي عنه بالتصريح والتلميح مسألتان:

املسألة األوىل خطاب للرئيس: ال ختلط يف منطقة الشرق األوسط ـ أو مـا يسـمى كـذلك      ○
  اصطالحاً ـ بني "نطاقني استراتيجيني" ألنه ال بد أن يظل كلٌ منهما مستقال بذاته وبعيدا عن اآلخر:

ا ناحية أخرى "مبعىن ضرورة الفصل يف سياساته مـا  اخلليج وما حوله ناحية ـ وفلسطني وما حوهل 
بني إسرائيل وبني البترول"، واالعتبار أن اخلليج قضية وفلسطني قضية أخرى واملزج بني االثنتني خيلـق  

  تفاعالت تنشأ عنها شحنات خطر يصعب تقديرها.
واحد منهما يف  يضاف إىل ذلك أن الفصل بني النطاقني هو الضمان إلحكام السيطرة على إدارة كل

  حدوده املعينة ويف إطار احملسوب.
واملسألة الثانية خطاب للرئيس أيضاً: ال تقع يف األخطاء اليت وقع فيها "كلينتون" قبلك.. مبعىن أن  ○

عليك أن حتتفظ لنفسك مبسافة كافية تبعدك عن التناول املباشر ألزمات الشرق األوسط وحتميك مـن  
  ابتها. التفاصيل وحتفظ للرئاسة مه

لكنه فيما يتعلق بقضية اخلليج تستطيع أن تقترب أكثر حبكم حجم املصاحل وخصوصية األطراف اليت 
  تتعامل معها الواليات املتحدة.

[وهنا يظهر معىن االتصال ـ الذي سبقت اإلشارة إليه ـ بني بوش األب وبني األمري عبد اهللا ويل   
بد اهللا عرف مبكراً وتفهم أن الرئيس اجلديد "االبن" ليس عهد السعودية مباشرة، ومن أثره أن األمري ع

مستعداً بعد ملوسم زيارات الربيع اليت يتسابق إليها أمراء ورؤساء املنطقـة علـى طـرق السـفر إىل     
  واشنطن]. 

……………… 
……………… 

[وهكذا فإنه مل يكن يف برنامج األمري عبد اهللا زيارة لواشنطن حتدد موعدها مث تأجـل غضـبا أو   
حتجاجاً، وإمنا كان هناك من البداية وعلى مستوى البيت األبيض اتفاق على موعد متفق عليه حيـل  ا

  ]. ٢٠٠٢أو ربيع  ٢٠٠١الحقاً إىل خريف قادم 
………………  
……………… 
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وتتضح هنا نتيجة واضحة هلا مقدمات جلية ومؤداها أن التعامل مع النطاق اإلستراتيجي للخليج وما 
عليه البيت األبيض، ألن تفاعالت هذا النطاق ـ خصوصاً إذا غاب عنـها   حوهلا هو اختصاص يقوم 

تأثري نطاق فلسطني وما حوله ـ تفاعالت حمكومة ومضبوطة. وليس من احملتم أن يقوم الرئيس بنفسه  
بالتعامل مع نطاق اخلليج ـ فاالحتفاظ له يف كل األحوال مبسافة عازلة مطلب قائم ودائم ـ وإمنـا    

األبيض ـ من البيت األبيض باستمرار ـ أن يقوم باالتصال "ديك تشـيين" نائـب      ميكن من البيت
الرئيس، كما ميكن أن يساعد فيه وزير الدفاع "دونالد رمسفيلد" ألن قوات اخلليج ـ وهي الضـامن   

  األول واألخري ألمن اخلليج ـ يف دائرة اختصاصه وحتت سلطته املباشرة.
يجي اآلخر "وهو فلسطني وما حوهلا" فهو نطاق يستحسن التعامـل  أما فيما يتعلق بالنطاق اإلسترات

معه من بعيد، ويف كل األحوال من خارج البيت األبيض أي من وزارة اخلارجية أو إدارة املخـابرات  
املركزية حسب ما تقتضيه الظروف. وعلى أرض الواقع فإن وزارة اخلارجية هلا سفري دائم مكلف بنقل 

  كما أن وكالة املخابرات املركزية قائمة على ترتيبات فاعلة ومؤثرة! الرسائل بني األطراف،
                                              ** 

  يدخل صلب التقرير بعد ذلك مباشرة مقترحاً على الرئيس توصيات يأخذ ا يف سياساته وقراراته.

*  

 لشرق األوسط.. وسائلك إىل ذلك على النحو التايل:عليك" أن متنع نشوب حرب إقليمية يف ا"
عليك أن تؤكد طول الوقت أمهية حتالفنا اإلستراتيجي غري املكتوب مع إسرائيل وحـىت يفهـم    ○

  اجلميع بغري التباس أن القوة األمريكية غالبة وأن إسرائيل "شريك" إستراتيجي لنا. 
"خصوصاً مصر واألردن واملغرب والسعودية"  عليك أن تستغل وتستعمل الدول العربية املعتدلة ○

  وذلك لتشجيع طرح مبادرات وعرض صيغ تبقى عملية التسوية مفتوحة طول الوقت.
عليك أن تواجه املعارضني لسياستنا احلاليني واحملتملني ـ بسياسية رادعة. وهنا فعليك أن تتأكد   ○

يات حزب اهللا سوف تستثري ردود فعل أن سوريا ـ حتت قيادة بشار األسد ـ تدرك أن تشجيعها لعمل 
  ضرورية تعرض سوريا لضربات إسرائيلية موجعة.

ويف هذا اال فإن عليك أيضاً إفهام بغداد بأن إقتراا أو تداخلها يف الصراع العريب ـ اإلسرائيلي  
ـ   ا ال ال ميكن السماح به. وأن الواليات املتحدة ترقب حماوالت العراق لتخويف وابتـزاز األردن، كم

يستطيع العراق أن ينتهز فرصة زيادة التوتر يف فلسطني وجيرب القيام بعمليات تعزيز سلطته يف منـاطق  
  األكراد.
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عليك أن تطلب وفوراً توقف أعمال العنف بني الفلسطينيني وإسرائيل وعليك أن جتعل الطرفني  ○
ر الذي يبقى الواليات املتحدة طرفاً "!" يدركان دون التباس أن "االلتزام مبسرية السالم" وهو وحده املرب

فيها وإذا مل يتأكد ذلك فإن كل طرفه عليه أن يتحمل عواقب اونه "يف طرف وقف العنف" وعقوبة 
  تأخره يف العودة إىل مائدة املفاوضات "بغري تضييع للوقت".

*  

سرائيليني مبا يف ذلك جتربة "أوسـلو"  عليك" أن تعيد تقييم جتربة املفاوضات بني الفلسطينيني واإل"
 حىت تتضح خطواتك حنو التسوية وتبني أمامك.. وسائلك إىل حتقيق ذلك على النحو التايل:

عليك أن تقرر ـ بعد استكشاف مواقف اإلسرائيليني والفلسطينيني ـ إذا كانت اجلهود الـيت     ○
ستطيع توفري أساس تقوم فوقـه إضـافات   بذلت يف األسابيع األخرية من إدارة كلينتون وحتت إشرافه ت

ترتفع به إىل املستوى الالزم ـ أم أن ذلك اجلهد كان مضيعة للوقت وبالتايل تفض يدك منـه ومـن    
  نتائجه.
عليك أن تقرر هدفاً لتدخل إدارتك يف هذه األزمة فإما أن ختتار البحث عن حـل دائـم ـ أو     ○

  تكتفي بسياسة خطوة خطوة مرة أخرى.
تقوم بتحذير الطرفني من قيام أي منهما بعمل منفرد أو التهديد بعمل منفرد وال بد أن عليك أن  ○

يعرف الفلسطينيون دون أدىن شك أنك لن تقبل إعالن قيام دولة فلسطينية من طرف واحد ـ كما أنه  
  ال بد أن يعرف اإلسرائيليون أنك لن تقبل بعملية فصل كامل بني الشعبني.

كل من الطرفني أن الواليات املتحدة ليست هلا مصاحل ملحة تريد ضماا عليك أن توضح أمام  ○
من توصل الطرفني إىل تسوية ـ وإذا مت فصل نطاق اخلليج عن النطاق الفلسطيين اإلسرائيلي ـ فـإن    
مصاحل الواليات املتحدة يف التسوية النهائية بينهما حمدودة وكل ما تريد الواليات املتحدة حتقيقه هـو  

 اية للصراع تبقى األماكن املقدسة هناك مفتوحة ألتباع كل األديان. وليس إلدارتك أن تقدم أية وضع
  "مقترحات أمريكية" حلل عقد مستعصية وإن كان مبقدورها أن تفعل ذلك بشرطني:

 ـ أن يطلب الطرفان تدخلها بتقدمي صيغة حل.1
 ـ وأن يتعهد كالمها بقبول الصيغة اليت تقدمها.2
عالم الطرفني بكل الوسائل أن التفاوض هو مسئولية األثنني وحدمها وأن إدارتـك مـع   عليك إ ○

  استعدادها ألن تتابع عملية التفاوض ليست مستعدة ألن تكون طرفاً فيها.
  ويف كل األحوال فإنك يبة الرئاسة ال تستطيع أن تتدخل يف مثل هذه املفاوضات ومن األفضل:
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 ية.ـ ترك املهمة لوزارة اخلارج1
 ـ تفعيل دور وكالة املخابرات املركزية.2
ـ موقفك بصفة عامة: اقترب من األزمة عند الضرورة ولكن ال تأخذها يف أحضانك مهما كانت 3

 الظروف!

* 
تستطيع السماح ألطراف دولية غري الواليات املتحدة ببذل جهود لتخفيف حدة التوتر يف اإلقليم.. 

  على النحو التايل     وسائلك إىل ذلك
عليك أن تتعاون يف هذا الصدد مع األمم املتحدة واالحتاد األورويب ويكون طلبك من اجلميع أن  ○

يعملوا جبد على استعادة اهلدوء يف اإلقليم دون أن يتجاوز أي طرف من هذه األطراف الدولية ويسمح 
  لنفسه بالتدخل يف عملية التفاوض املباشر.

ول اإلقليمية املوالية لك ـ وخصوصاً مصر وتركيا ـ للوصول إىل العامل العـريب    عليك دفع الد ○
  والعامل اإلسالمي وختفيف أية احتقانات حتصل سواء لدى الشعوب أو لدى القادة.

عليك أن جتعل مقاومة التحريض بني أولويات مطالبك، وهنا فإنه ال بد من التأثري ـ بأي طرق   ○
العريب واإلسالمي، ومن املهم تشجيع احلوار علـى كـل املسـتويات بـني     تراها ـ يف الرأي العام  

  اإلسرائيليني وبني العرب واملسلمني.
عليك أن تعمل على استئناف املفاوضات املتعددة األطراف؛ فمثل هذه املؤمترات تساعد عمليـة   ○

  ثارة إىل لغة املصاحل". السالم أو ختفف التركيز عليها "أي تنتقل من السياسة إىل االقتصاد ومن لغة اإل
عليك أن تتشاور مع الدول املنتجة للنفط لكي تقدم بعض املساعدات لالقتصـاد الفلسـطيين،    ○

ولفت نظرهم إىل أن ارتفاع أسعار البترول جيعل مثل هذه املساعدة بال تكلفة زائدة، مث إن مثل هـذه  
  ت األزمة "يف فلسطني".املساعدة تستطيع تغطية انسحاب دول النفط سياسياً من تعقيدا

* 
عليك" أن تم مبثلث سوريا ـ لبنان ـ إسرائيل، وتشجيع عملية "تغيري" يف سوريا ولبنان تفـتح    "

 الباب ملفاوضات قد ترى أنك تستطيع توجيهها.. وسائلك إىل ذلك على النحو التايل:
هو ضمان حتجيم إمكانيات حزب اهللا  عليك تقوية إمكانيات الردع اإلسرائيلي ألن ذلك وحده ○

يف شن هجمات صاروخية على مشال إسرائيل. ومن املهم إبالغ كل األطراف باعتقادك أن إسـرائيل  
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متلك مشروعية الدفاع عن نفسها بالوسائل اليت تقدرها ومن الضرورة أن تدرك سوريا ـ نقالً عنـك   
ل مواقع احلدود اإلسرائيلية ـ اللبنانيـة   مباشرة ـ أا سوف تصاب بأضرار جسيمة إذا مسحت بتحوي 

إىل منطقة عمليات عسكرية. وهنا فال تشجع إسرائيل على استهداف املدنيني عند قيامهـا بعمليـات   
  الردع العسكري.

عليك تأييد موقف السكرتري العام لألمم املتحدة يف اعتبار أن االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب  ○
. والبد للبنان أن يعرف أنك تربط بـني أي  ٤٢٥وط قرار جملس األمن لبنان هو وفاء من جانبها بشر

مساعدات أو استثمارات إلعادة إعمار لبنان بشرط انتشار اجليش اللبناين على احلدود مـع إسـرائيل   
  والبدء يف نفس الوقت برتع سالح حزب اهللا.

السـوري بشـار   عليك استكشاف الفرص املتاحة يف سوريا جرب إذا كان يف مقدور الرئيس  ○
األسد ان يقوم جبهد يف حتسني عالقاته مع الواليات املتحدة. معيار قياسك حلسن نواياه هو الطريقة اليت 

  يتصرف ا إزاء لبنان وإزاء قضية اإلرهاب "حزب اهللا!". 
عليك ان تتحرك بنشاط أكثر يف لبنان وذلك عن طريق تشجيع مطالبة اللبنانيني حبريـة أكـرب،    ○

القبضة السورية عن الشئون اللبنانية، وتستطيع أن تقنع احلكومة اللبنانية بـأن تأخرهـا يف    وذلك لفك
إرسال جيشها إىل حدودها اجلنوبية ـ سوف يفرض عليك أن تعيد توجيه املسـاعدات األمريكيـة    
للبنان.. ال تقدم مساعدات للجيش اللبناين.. وجه مساعداتك إىل دعم النـواحي اإلنسـانية ومنـها    

  ظمات حقوق اإلنسان واهليئات العلمية واملدنية وأي نشاط ملؤسسات اتمع املدين يف لبنان!من

*  

عليك أن متنع تواجد أسلحة متقدمة مبا يف ذلك أسلحة الدمار الشامل يف ترسانات دول املنطقة،  ○
وسائلك إىل ذلك على النحو  وعليك أن حتول دون انتشار هذه األسلحة وبالتأكيد دون استخدامها..

  التايل:
عليك إجياد توافق دويل إقليمي على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وليكن ذلك عن طريـق   ○

  التفاوض والتفتيش وغري ذلك من الوسائل الضرورية لبناء الثقة.
يل املثـال  عليك أن تكون متأهباً للرد بقوة على أية خمالفة، وال بد أن تكون مستعداً على سـب  ○

الستخدام قوة عسكرية طاغية ضد العراق إذا حاول إعادة بناء ترسانته العسكرية. ومن األفضـل أن  
ترتب ملثل هذا االحتمال عن طريق األمم املتحدة ـ أو عن طريق حتالف حرب اخلليج السـابق، وإذا   
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خلطـر العراقـي،   استحال ذلك فعليك أن تكون جاهزاً للعمل مع عدد قليل من األصدقاء يدركون ا
  ويتابعون خططه يف جماالت األسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية.

عليك ردع إيران عن امتالك أية أسلحة متقدمة، واملهم يف حالة إيران أن تكون إجراءاتك ضـد   ○
القيادة اإليرانية وبدون تأثري على الشعب اإليراين "ألن إيران حليف قـوى إذا سـقط نظـام الثـورة     

  سالمية". اإل
عليك تشجيع فكرة إقامة نظام دفاعي صاروخي تقوم عليه الواليات املتحدة بالشراكة مع بعض  ○

األطراف يف املنطقة، ولتكن البداية مبجموعة دول جملس التعاون اخلليجي، وبعد ذلك تنضـم األردن  
ركيـا واألردن  ومصر وتركيا، وعندما تتهيأ  الظروف تنضم إسرائيل. ولذلك فمن املهـم تشـجيع ت  

وغريمها من الدول الصديقة يف املنطقة على استعمال الصاروخ أرو" الذي تنتجه إسرائيل بالتعاون مـع  
  الواليات املتحدة".

*  

عليك أن تبذل كل اجلهود ملقاومة اإلرهاب، فهذا هو اخلطر األكرب يف املنطقة ذاـا ومنـها إىل   
  ى النحو التايل:غريها.. وسائلك إىل ذلك عل

عليك أن تدرس قصص النجاح اليت شهدا املنطقة يف جمال مقاومة اإلرهاب، وأمهها جتربة تركيا  ○
  يف التعامل مع حزب العمال الكردي، وجتربة مصر يف التعامل مع اجلماعة اإلسالمية.

م وتقلباا، عليك أن تعمل على عزل ميدان العمليات اإلرهابية وخطرها عن جمرى عملية السال ○
وعليك أن جتعل األطراف ـ خصوصاً األردن والسلطة الفلسطينية ـ يدركون أن السماح بصلة بني    
عمليات اإلرهاب وعملية السالم سوف يكلفهم غالياً، وأول التكلفة أن خيسروا صـداقة الواليـات   

  املتحدة.
خصوصاً من شـبكات  عليك تشجيع أوسع لتعاون دويل وإقليمي ممكن ملواجهة خطر اإلرهاب  ○

التطرف اإلسالمي. تدخل بدور نشيط يف مقاومة اإلرهاب بواسطة التنسيق بني أجهـزة املخـابرات،   
وشجع على تبادل املعلومات سرا ألن هناك دوائر يف العامل العريب واإلسالمي على استعداد للتعـاون،  

كامن لإلرهـاب يف إيـران   لكنها ال تريد ألحد أن يسمع ما تقول أو يرى ما تفعل. الحظ وجود م
  وباكستان واليمن وأفغانستان. ولك أن تتذكر أن يف أوروبا دوالً قادرة على مساعدتك يف هذا اال.
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عليك تقدير وسائلك يف العمل املباشر ضد اإلرهاب دون أن تتردد ألي اعتبار، وعلـى سـبيل    ○
وجودون يف إيران. ال تتردد يف إعالن املثال فنحن نعرف أن بعض مدبري انفجار اخلرب "يف السعودية" م

  عزمك على استخدام القوة ضد معاقل اإلرهاب أينما كانت ـ وأعط لعزمك مصداقية فعلك!

* 
عليك أن تكون مستعداً للقيام "بإجراءات ائية" ضد القوى اليت دد املصاحل األمريكية يف املنطقة، 

  إىل ذلك على النحو التايل: وأوهلا العراق وإيران.. وسائلك
عليك تشجيع التغيري يف إيران ويف العراق، وعليك ان تالحظ أن التغيري يف إيران ميكن أن يـتم   ○

بوسائل سياسية، وأما التغيري يف العراق فال ميكن أن يتم بوسائل سياسية؛ ومعىن ذلك أن التغيري يف إيران 
عراق فيقتضي دعماً من اخلارج لثورة بالعنف أو انقالب من ميكن أن يتم من الداخل، وأما التغيري يف ال

الداخل. ولتسهيل التغيري يف العراق وتقليالً لتكاليف العنف املالزم له يستحسن إشغال صدام حسـني  
  وتشتيت انتباهه على أكثر من جبهة واحدة.

  عليك تقدير ردود فعلك العسكري مبكراً إزاء أي تطور حيدث يف العراق: ○
 حالة قيام مترد ضد النظام يف بغداد.يف  -
 يف حالة تعرض صدام حسني للكيانات ذات االستقالل احمللي يف املناطق الكردية مشال العراق. -
 يف حالة رفض صدام حسني ائياً حماوالت إعادة الرقابة والتفتيش على برامج تسليح العراق. -

ن صدام حسني على علم برد فعل الواليـات  ويف كافة هذه احلاالت ليس هناك ما مينع من أن يكو
املتحدة وتصرفها إزاء كل حالة، وجيري ذلك بالتوازي مع إعادة بنـاء إمكانيـة ماليـة وعسـكرية     
وتكنولوجية لقوى املعارضة العراقية، على أن تكون هذه القوى على علم أكيد حبجم الدعم الذي ميكن 

  به من أجل نظام دميقراطي يف عراق ما بعد صدام حسني. أن تقدمه هلا الواليات املتحدة يف كل ما تقوم
عليك أن تشجع املعتدلني يف إيران ضد املتطرفني، وأن تصل من وراء االثنني مباشرة إىل الشعب  ○

اإليراين: شجع السياحة بني إيران والغرب ـ شجع القطاع اخلاص يف إيران ـ احبث عن قنوات حلوار   
  ان. مع القوى الدميقراطية يف إير

*  

بصرف النظر عن املوجة املعادية ألمريكا ـ وهي جتتاح املنطقة اآلن ـ فإن عليك أن تعزز التيارات   
  واملواقع املوالية للسياسة األمريكية.. وسائلك إىل ذلك على النحو التايل:
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  قاتك يف املنطقة.عليك أن تتأكد باستمرار من أنه ليس هناك "تآكل" ـ حىت بالتواكل ـ يف عال ○
عليك أن تشجع عملية واسعة للتعريف بالقيم األمريكية والدميقراطيـة األمريكيـة واملمارسـة     ○

  السياسية يف أمريكا.
عليك أن تعمل على ظهور قيادات جديدة صديقة ألمريكا وقادرة على إجراء إصالحات تـوفر   ○

  هلا "هلذه القيادات" شرعية مقبولة.
اه حنو الدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان، ويف هذا امليدان فـإن عليـك أن   عليك تشجيع االجت ○

"تفكر جبرأة وتتصرف يف حذر" ألن عملك يف هذه ااالت ميكن أن خيلق حساسيات تعطل جهودك. 
ركز على مصر باعتبارها أكرب دولة عربية. ركز على السلطة الفلسطينية ألن قضية فلسطني موجودة يف 

  وهناك احتماالت واسعة لتطورات دميقراطية مهمة يف "عصر ما بعد عرفات"! كل بلد عريب،
……………… .  

………………. 
[تلفت النظر يف هذا املوقع من تقرير اموعة الرئاسية للشرق األوسط عبارة "عصـر مـا بعـد    

 عرفات".
يت قام ا رئيس وتلك إشارة مبكرة أو متأخرة إىل نقاش طويل دار يف واشنطن أثناء الزيارة األخرية ال

الوزراء اإلسرائيلي "آرييل شارون" إىل واشنطن. وكانت هذه الزيارة يف أعقاب التفجري الكبري يف ملهى 
إسرائيلياً"، وأبدى "شارون" عزمه على توجيـه   ٤٩وجرح  ١٦ليلي إسرائيلي قرب تل أبيب "قتل فيه 

  ضربة قاصمة للسلطة الفلسطينية تكسر أو تنهى وجودها يف غزة.
وطرح "شارون" ـ ضمن ما طرح ـ اقتراحاً بتصفية "ياسر عرفات" أو طرده من غزة وكان رأي   
وكالة املخابرات املركزية األمريكية ـ وكان مديرها "جورج تنيت" يشارك يف النقاش "إن التفكري يف  
 تصفية "عرفات" ـ على األقل يف الظروف الراهنة ـ خطر مؤكد ذلك أنه إذا متت تصفيته جسـدياً   
فذلك حيوله إىل شهيد حتارب أعالمه حىت بعد موته، وإذا جرى طرده من غزة بالقوة فـذلك سـوف   
حيوله إىل بطل يلتف حوله اجلميع حىت يف املنفى. وكان تقدير "تنيت" أن "عرفات" مـا زال لـه دور   

  يؤديه وال داعي "حلرق املراحل" بتصرفات متسرعة وغري مضمونة.
لك أنه عندما تنشأ ضرورة "عصر ما بعد عرفات" فإنه من األفضل إزاحة وكان تقدير "تنيت" بعد ذ

الرجل دون عنف مع إبقاء السلطة الفلسطينية كجهة ميكن التعامل معها ولو يف مطالب ضبط األمـن.  
وبالتايل فال بد من إجياد "بديل لعرفات" يقبل باملهمة ويستعد هلا وحبيث يبدو "عصر ما بعد عرفـات"  

تغيري الطوعي الفلسطيين وليس نوعاً من التغيري القسري اإلسرائيلي "طرح أحـد مسـئويل   نوعاً من ال
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املخابرات املركزية ثالثة أمساء ميكن اختيار أحدهم مرشحاً ملسئولية "عصر ما بعد عرفات" " مث عادت 
كن أن يبـدأ  املناقشة إىل سياقها باقتراح أنه عندما جتيء ساعة "عصر ما بعد عرفات" فإن هذا العصر مي

بقدر معقول من حسن السياسة وحسن اإلدارة وذلك أمر له سابقة يف السياسة العربية من قبل وهـي  
  سابقة ميكن تقليدها حىت مع اختالف الظروف.

وكانت السابقة اليت وقعت اإلشارة إليها يف هذا النقاش يف واشنطن ـ أثناء زيارة "شارون" ـ هي   
" عندما قام يف السودان انقالب عسكري عليه أثناء غيابه عن اخلرطوم ما جرى مع الرئيس "جعفر منريي

ما بني أمريكا وأوربا، تاركاً مسئولية األمن معلقة بثقته يف والء الفريق "سوار الذهب". وعندما علـم  
"جعفر منريي" بأمراالنقالب سارع بطائرته عائداً إىل بالده، مث عرف عند وصوله إىل القاهرة أن نائبـه  

فريق "سوار الذهب" انضم إىل االنقالبيني، وبدا أن ذلك زاده إصراراً على مواصلة السفر إىل اخلرطوم ال
لينتقم من اجلميع: االنقالبيني و"سوار الذهب" لكن جعفر منريي تلقى يف مطار القاهرة مـن الـرئيس   

أفضلية البقـاء يف   "حسين مبارك" وعلى امتداد ساعتني يف استراحة الرئيس "نصيحة ودية" تطرح عليه
القاهرة" وجتنيب السودان وجيشه حمنة انقسام مؤكد إذا أصر على مواصلة السفر إىل اخلرطوم بطلـب  

  االنتقام.
وكان الرأي يف مناقشات واشنطن أن هذه السابقة ميكن "تقليدها" مع "عرفات" كما سـبق مـع   

يحة ودية" بدالً من عنف قد يكـون  "منريي". وبالتايل فإن عصر "ما بعد عرفات" له أن يبدأ من "نص
دموياً وقد ينتج عنه دون مربر شهيد أو بطل يف حني أن "منريي" حتول بعد سنوات من املنفى يف القاهرة 

  من "مطالب باالنتقام" إىل "مطالب بالعفو"!]. 
…………… .  

……………. 
  ".وتتواىل توصيات اموعة الرئاسية موجهة نصائحها للرئيس "جورج بوش" "االبن

*  

عليك" أن تم بتقوية قواعد ووسائل عملك يف الشرق األوسط ملواجهة أية احتماالت تنشأ دون "
 أن يفاجئك منها شيء.. وسائلك إىل ذلك على النحو التايل:

عليك أن تعرف أن إسرائيل هي الركيزة األوىل لضمان أمن اإلقليم، والتحالف األمريكي مـع   ○
الفعل وبالقول هو القاعدة املتينة لكل اخلطط والسياسات، واحلقيقة فإن قوة الشـراكة بـني   إسرائيل ب
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البلدين هي أداة الفعل الرئيسية يف املنطقة، وال بد أن تكون العالقة بني الطرفني "األمريكي واإلسرائيلي" 
  نظيفة من أي سبب للتوتر.

تيجية ـ أن تكفل إلسرائيل "تفوقاً نوعياً"  عليك ـ لالستفادة القصوى من هذه احلقيقة االسترا  ○
متجدداً طول الوقت على كل األطراف العربية، وهنا فإن عليك أن تقاوم وترفض بشدة كل حماولة من 

  جانب أي طرف عريب يطلب أو يسعى للتساوي مع إسرائيل.
دت مصر يف عليك أن تساعد مصر حىت تقوم مبسئوليتها القيادية يف إطار سياستك، لكن إذا ترد ○

القيام ذه املسئوليات ـ مبا يف ذلك املبادرات اإلقليمية االقتصادية اليت تشمل إسرائيل ـ مث تذرعت يف 
ذلك بتعثر عملية السالم، فإن عليك أن تتخذ ما تراه الزماً. وعليك أن تذكر كل من يعنيه األمـر أن  

  األمريكية.مصر وإسرائيل حتصالن على أكرب قدر من املساعدات اخلارجية 
عليك أن تبذل جهدك لتأييد وتسريع عملية التطبيع بني األردن وإسـرائيل، وإقنـاع األردن أن    ○

ذلك أفضل ضمان له سياسياً واقتصادياً، وحذر األردن من غواية تصورها أا تستطيع مغازلة أو مهادنة 
  صدام حسني ـ ذلك سوف يضر بسالمة األردن واعتداله. 

ركيا على القيام بدور رئيسي يف املنطقة مع إفهامها بطريقة واضـحة أـا ال   عليك أن تشجع ت ○
  تستطيع أن متارس هذا الدور، وال أن حتقق نتائجه السياسية واالقتصادية إال بالتعاون مع إسرائيل.

4 

ة األخرية "يونية بقي ملحق خمتصر أضيف إىل توصيات اللجنة الرئاسية، وقد جاء نتيجة لزيارة اللحظ
  " ـ وإضافة اللمسة األخرية للتقرير قبل وضعه على مكتب الرئيس.٢٠٠١

  وملخص امللحق يقول لبوش:
 ليست هناك على األفق يف الظروف الراهنة فرصة حلل دائم. -
 ليس هناك أي سبب للقلق على أمن إسرائيل. -
أليام عن وقف إطالق نـار، وعـن   ليس هناك أمل كبري ميكن تعليقه على مقترحات تتردد هذه ا -

مراقبني على مواقع مراقبة، وعن ترتيبات من نوع وقف االستيطان ألنه ليس بني املسئولني يف إسـرائيل  
 من يريد أن يسمع عن مثل هذه الترتيبات أو يكررها قوالً ـ جمرد قول ـ على لسانه.

 .املمكن هو "إدارة" أزمة الصراع العريب اإلسرائيلي وليس حله -
إدارة األزمة مهمة ثقيلة لكنها ليست خطرة طاملا أمكن حتقيق املطالب الرئيسية يف صلب تقريـر   -

اللجنة الرئاسية "الفصل يف منطقة الشرق األوسط بني نطاق البترول "سريع االشتعال"، ونطاق الصراع 
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الية للغـرب" علـى حافـة    العريب اإلسرائيلي "القابل لالنفجار" ـ مث التركيز على الدول املعتدلة "املو 
 الصراع العريب اإلسرائيلي "مصر واألردن" ".

من املمكن أيضاً اختاذ جمموعة من اإلجراءات تكفل ختفيض درجة العنف ومن بينها ختفيض عدد  -
ألفاً طبقا ملا جـرت   ١٨ألفاً إىل أقل من النصف  ٤٠قوات األمن الفلسطيين من مستواها احلايل، وهو 

جتماعات "واي ريفر" ـ ونزع كل سالح غري مرخص به يف مناطق السلطة الفلسطينية  مناقشته أثناء ا
ـ وأخرياً ترك القوة اإلسرائيلية تكسر "القاعدة األساسية" اليت يستند إليها نشاط منظمات اإلرهـاب  

 الفلسطيين.
…………….. 
…………….. 

ألف فـرد،   ١٨ال يزيد على كانت اتفاقية "أوسلو" بالفعل حتدد عدد قوات األمن الفلسطيين مبا ]
لكنه عندما دخلت السلطة الفلسطينية إىل قطاع غزة بدا أن هناك توترات بني القادمني من املنفـى يف  

 تونس وبني الذين أقاموا يف قطاع غزة طول الوقت حتت االحتالل ويف مقاومته.
محاس"، ووقتها ويف حلظة من اللحظات ظهرت إمكانية صدام مسلح بني حركة "فتح" وبني حركة "

قامت إسرائيل بإبالغ السلطة أا لن متانع إذا هي جتاوزت حد املسموح به يف أفراد األمن.. وعلى هذا 
ألفـاً، مث   ٣٦ألفاً، مث ارتفع مرة ثانية إىل  ٢٥إىل  ١٨األساس ارتفع سقف قوات األمن الفلسطيين من 

  ألفاً.  ٤٢وصل يف النهاية إىل 
هلية املنتظرة واملطلوبة بني الفلسطينيني وبالتحديد باالقتتال بني "فـتح"  وعندما مل حتدث احلرب األ

و"محاس" ـ راحت إسرائيل تطلب ختفيض قوات األمن الفلسطيين إىل احلد املتفق عليه. وراحت تدعى  
أنه حتت رخصة السماح بزيادة أفراد األمن يف ظرف معني ـ فإن السلطة الفلسطينية انتهزت الفرصـة   

  الحاً أكثر من املسموح به ألفراد زاد عددهم عدة مرات على السقف املقرر.وأدخلت س
ورمبا أن استهداف قوات األمن الفلسطيين لضربات إسرائيلية مسـتمرة يف األسـابيع األخـرية ـ     
يكشف أن إسرائيل حتاول اآلن ـ بقتل احملاربني الفلسطينيني ـ أن تعوض ما فاا باالقتتال بني "فتح"   

  ]و"محاس".
………………. 
………………. 

  ـ تقول: ٢٠٠١مث جتيء مالحظة مهمة قرب اية ملحق التقرير الرئاسي ـ يونية 
سـبتمرب   ٤لقد ملسنا لدى املصريني اهتماماً يعلق أمالً على انتخابات رئاسة حزب العمل املقرر هلا "

وسي بيلني" أو ـ وأملهم أن هذه االنتخابات قد تأتى برجل معتدل يرأس حزب العمل مثل: "ي  ٢٠٠١
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"حاييم رامون"، ألنه إذا عاد "احلمائم" إىل قيادة حزب العمل فرمبا أمكن البدء يف املفاوضات، ورفـع  
 احلطام والركام مما عوق وسد مسرية السالم.

                                            ** 
موعداً مشهوداً ـ ذلـك أن    يف النهاية يظهر أن سبتمرب ـ هذا الشهر ـ وما يليه ـ سوف يكون   

الرئيس "بوش" قبل أن يتوجه إىل والية تكساس ـ إلجازة شهر كامل ـ طول أغسطس ـ حضر يف    
األسبوع األخري من يوليو اجتماعيا لس األمن القومي األمريكي جرت فيه مناقشات مستفيضة لتقرير 

  اموعة الرئاسية عن أزمة الشرق األوسط.
ـ  أغسطس"  ٩وطبقاً ملا أورده "جيم هوجالند" يف "الواشنطن بوست" "عدد  ويف هذا االجتماع 

  ـ فإن الرئيس "جورج بوش" أبدى يف االجتماع عدة مالحظات جمملها:
ـ إنه يف فترة إجازته سوف يأخذ كل ما لديه من تقارير وتوصيات عن أزمة الشـرق األوسـط   

  وسوف يبت فيها ويعود جاهزاً بقرار.
"تلك الصلة" اليت يزعم بعض موظفي اخلارجية األمريكية بوجودها بني قضـايا  ـ إنه يرفض قبول 

اخلليج وبني تعقيدات الصراع العريب اإلسرائيلي "بوهم" "وحدة الشارع العريب" ـ ولذلك فإنه عنـد   
  عودته من اإلجازة يف "تكساس" سوف يعطى نفسه حرية التصرف.

لعامل العريب ـ سأل اجلميع عن تصـورام حلـل    ـ إنه يف اتصاالته مبن اتصل م ـ من ساسة ا 
األزمات املستعصية يف منطقتهم، وقد أثار دهشته أم يف أزمة اخلليج: طلبوا منه أن ينتظر ويترك للزمن 
أن يفعل فعله ـ لكنهم يف أزمة الصراع العريب اإلسرائيلي طلبوا منه وأحلوا عليه يف استعمال سـلطته   

  نطق عجز عن فهمه.للضغط على إسرائيل وذلك م
ـ وهكذا ـ أخرياً ـ فإنه سوف يعود يف سبتمرب ليتصرف دون انتظار رأي أو توقع تعاون مـن    
ناس ال يعرفون كيف يساعدون أنفسهم مث يطلبون من اآلخرين أن يسـاعدوهم وذلـك يف تقـديره    

  "ضعف وعجز" ال يسمح لنفسه أن يسايره!
…………….. 
…………….. 

  ان صيفها هذا العام حاراً ـ متشي مرهقة اخلطى حنو خريف ملتهب.وكذلك فإن املنطقة اليت ك
ذلك أنه مهما كانت نتائج انتخابات حزب العمل اإلسرائيلي ـ يف سبتمرب احلايل ـ فإن األفـق     
اإلسرائيلي ال يظهر عليه جناح محامة بيضاء ـ مث إن الرئيس األمريكي العائد من إجازة يف تكساس ـ   

  ع إىل مكتبه البيضاوي جبناح "صقر" أغرب! وأما يف العامل العريب فال أعرف!اليوم أو غداً ـ يرج
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على أنه من اإلنصاف أن أقول إنه رمبا كان أصحاب القرار يف العامل العريب يعرفون ـ ألن ذلـك   
الدم الذي يسيل على أرض فلسطني فداًء وشهادة حيتاج وراءه إىل ما هو أعز وأكرم من عرق يتصبب 

ة ضعف وعجز رآمها "جورج بوش" قبل إجازته وأثناء إجازته وبعد اإلجـازة ـ مث قـرر    خجالً نتيج
  التصرف كما يشاء دون انتظار ودون اعتبار.
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  حریق أمریكي وعالمي 

1 

 ١١لعدة ساعات بعد صواعق النار والدمار اليت انقضت على نيويورك وواشنطن صباح يوم الثالثاء 
ـ ظهر الرئيس األمريكي مأخوذاً بالصدمة ومذهوالً حىت متالك نفسه ـ بعد ساعات    ٢٠٠١سبتمرب 

  ـ ليصف ما جرى بأنه "إعالن حرب على الواليات املتحدة األمريكية".
ومل يكن هناك عذر لـ "جورج بوش" إال أن يقال "إنه كان رجـالً مل يتـابع أو مل يسـتوعب    

امه خيص أمن الواليات املتحدة ومصلحتها". مث إن "املوضـوع" مل  "موضوعاً" عرض عليه ونوقش أم
يعرض ومل يناقش فقط ـ وإمنا طرحت يف شأنه إستراتيجيات وسياسات حتـدد وسـائل مواجهتـه     
والتعامل معه عندما جييءـ وكان الراجح لدى اجلميع أنه سوي جييء ألنه "شكل التحدي القادم" وفق 

  ل عن األمن واملصلحة.كل التقديرات حلسابات املستقب
وعندما استفاق "جورج بوش" من الصدمة والذهول مث وصف ما جرى بأنه "إعالن حرب" وأجرى 
تصرفاته على هذا األساس. فقد كان الرئيس األمريكي قائداً خسر معركة توقعها، وأعد نفسـه هلـا،   

للحظـة احلامسـة جـاءت    واختذ من اإلجراءات ما هو كفيل مبواجهتها ونتيجة قصوره أو نسيانه يف ا
خسائره مروعة: فقدت الواليات املتحدة األمريكية آالفاً من مواطنيها، وأهدرت عشرات الباليني من 
ثروا، وضيعت جزءاً كبرياً من كربيائها وهيبتها، وتلك بالنسبة لقوة عظمى يف زماا كارثـة بغـري   

تفردة بالسيطرة على نظام العامل ـ أو املصممة حدود، وخصوصاً أا القوة األعظم الفريدة يف زماا وامل
  على هذا التفرد.

والواقع أن الرئيس األمريكي يف تلك اللحظة الرهيبة من حياة شعبه ظل عشر ساعات كاملة "مـن   
(العاشرة صباحاً حىت الثامنة مساًء") بعيداً عن مكتبه ومركز قيادته راكباً طائرة هائمـة يف األجـواء،   

طارات املدنية والعسكرية، عاجزاً عن حزم أمره. ومل تبق أحواله يف هذه الساعات احلرجة متردداً بني امل
سراً، ألن طائرته اليت كان يستقلها من فلوريدا كان عليها جمموعة من صحفيي "القرعة" "اختيار مـن  

فتوحة للكـل  يرافق الرئيس من ممثلي اإلعالم الذين يتعهدون بإتاحة ما لديهم لزمالئهم لتظل الفرصة م
سفرة بعد سفرة على طائرة الرئاسة" ـ ومع أن هؤالء الصحفيني تعهدوا بأال يكتبوا حىت ال يتعرضـوا   
للحرمان من فرصهم إذا حل عليهم النصيب ـ فإن روايام اآلن متداولة بالتفصيل داخـل قاعـات    

تلقى ما مسع وانتابته  التحرير يف فضائيات وصحف نيويورك بالذات، وبني الروايات أن الرئيس "بوش"
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حالة من عدم التصديق تعثر معها لسانه وشحب وجهه، بينما هو وسط مجع من أطفال مدرسة كـان  
 يزورها يف فلوريدا.

وضاعف من اضطراب الرئيس أنه يف تلك اللحظة تلقى أنباء تقول أنه شخصياً مطلوب ومهدد، وأن 
الذي ميلك وحده مفتـاح القـوة النوويـة    إحدى الطائرات "القذائف" تبحث عنه، و"حتول الرجل 

األمريكية يف ثانية من رئيس "للعامل" إىل أسري يف عهدة حرسه اخلاص". فقد صمم احلـرس أال يعـود   
الرئيس إىل واشنطن إال بعد أن ينجلي املوقف وتنطفئ آخر إشارة محراء فوق العاصمة. وألنه مل يكـن  

تردده ـ فإن الطائرة قامـت مـن "فلوريـدا" قاصـدة       ممكناً أن يتوقف الرئيس يف فلوريدا ـ ويبني 
"لويزيانا" كأا نزهة يف األجواء رغم أن أربع طائرات مقاتلة صعدت وراءها إىل اجلو حلراستها. واتصل 
"ديك تشيين" برئيسه املعلق بني السماء واألرض فإذا الرئيس يعتذر لنائبه بأنه يريد ايء بأقصى سرعة 

الء الرجال" مينعونه بداعي احلرص على الواليات املتحدة أوالً وليس على شخصه إىل واشنطن لكن "هؤ
فحسب. ويرد "ديك تشيين": إنه إذا كان قرار الرئيس أن ال جييء على الفور إىل واشنطن فقد يكـون  
املناسب أن يذهب إىل قيادة القوات اجلوية يف "نرباسكا"، فهناك مقر قيادة احتياطي رئاسي، ووجـود  

ئيس فيه اآلن يبدو اختيارا ألقرب مقر قيادة من مكان وجوده. وتتوجه طائرة "جـورج بـوش" إىل   الر
"نرباسكا" ويتصل به كثريون من أركان حكمه وقادة حزبه يزعجهم تأخريه وهـو يتعلـل بـاخلطر    

ـ  ة واحلرس، حىت كلمته والدته السيدة "بربارا بوش" تقول له ما معناه أن "كل امرأة يف أمريكا: زوج
وأما وأختاً وبنتا يطمئنها أن جتد الرجل املسئول عن كل الرجال والنساء على الوطن يف مكتبه يـؤدي  

  واجبه.
وهي كأم لرئيس وزوجة ألب سبق االبن يف الرئاسة تفضل أن تراه حتت اخلطر يف هـذه اللحظـة   

  بأكثر مما تريد أن تراه بعيداً عن قيادته!"
  الرئيس.واستطاع حزم "األم" أن يهزم حرس 

                                               ** 
وهكذا عاد "جورج بوش" من غيبته اجلودية! إىل مقر قيادته يف البيت األبيض. وخـالل األربـع   
والعشرين ساعة التالية نزلت دموعه أمام كل الناس وعلى شاشات التليفزيون مخس مرات قيل بعدها أن 

  البكاء طهر وثبت قلبه.
واملثري الدهشة أن أقرب رجال الرئيس كانوا يف مواقعهم وداخل مكاتبهم أثناء غيبته ولكنهم حترجوا 
من الظهور علنا ـ بدموع أو بغري دموع ـ لكي يرى الشعب األمريكي أن هناك من يدير األزمة على   

ت األبـيض  القمة. والذي حدث أن نائب الرئيس "ديك تشيين" دخل مكتبه ليجد مسئول األمن بالبي
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يطلب إليه أن يرتل إىل خندق الطوارئ املبىن حتت مقر الرئاسة األمريكية واهزة ملقاومة ضربة نووية. 
وتردد "تشيين" لكن قائد حرس البيت األبيض هدد حبمله محالً إىل حيث أمانه. وروى "تشيين" نفسـه  

مسايرم حىت وقـف علـى    أن ضباط احلرس "محلوه حبيث مل تعد قدماه تالمسان األرض، وقد قبل
قدميه" مث رضخ هلا طلبوه منه فهو يف احلالتني داخل البيت األبيض، فوق السطح أو حتت السطح ـ يف  
مكانه. وقد حلقته على اخلندق السيدة "كونداليزا رايس" مستشار الرئيس لألمن القومي. واتصل بـه  

اذا ال يظهر ليطمـئن النـاس"، وكـان رد    هناك زعيم األغلبية اجلمهورية يف جملس الشيوخ يسأله: "مل
"تشيين" إنه "يقصد تقليل الظهور عمداً حىت ال يسبب إحراجاً للرئيس الغائب" مث يضيف نائب الرئيس: 
"إنه ال يريد أن يكرر "الغالظة" اليت تصرف ا "الكسندر هيج" وزير اخلارجية عندما وقع اعتداء على 

املستشفى بعد إصابته بثالث طلقات نارية، ودخل غرفة العمليات  حياة رئيسه "رونالد رجيان" ونقل إىل
وخضع للتخدير. وعندما بدأ الكالم يف قاعة املؤمترات الصحفية بالبيت األبيض عن فراغ يف السلطة، إذا 
"ألكسندر هيج" يهرول مسرعاً، ينتفض انفعاالً ويتصبب عرقاً ليصيح أنه "املسئول عن كل شيء هنـا  

تلك اية "ألكسندر هيج" بعد أن خرج رئيسه من غرفة العمليات وزال عنـه تـأثري   اآلن". وكانت 
التخدير! "وراحت السيدة "نانسي رجيان" تقول لزوارها أن مساعدي الرئيس "رجيان" حاولوا أن يرثوه 

  وهو ما زال على قيد احلياة!"
خلارجية كما وصل إىل ويظهر أن نفس احلرج الذي أصاب "تشيين" وصل إىل "كولني باول" وزير ا

"دونالد رامسفيلد" وزير الدفاع. وهكذا بدت القمة األمريكية طوال عشر ساعات "فراغاً" من مالمح 
  وصوت سلطة سياسية ومعنوية توحي بالثقة وتقود بعيداً عن الضياع أو االنفالت.

قطاب إدارته ـ  وعلى أي حال فإنه يف ذلك املناخ الذي شاع فيه االضطراب وانعزل فيه الرئيس وأ
على األقل باملكان ـ توالت القرارات بعصبية زادت من تأثري الصدمة أكثر مما ساعدت على استيعاا.  
فقد صدر على سبيل املثال أمر بإغالق اال اجلوي األمريكي كله، وظل اإلغالق كامالً مخسة أيـام  

ن األمريكية اليت تقدر خسائرها يوم كان الدواء فيها أكثر خطراً من الداء "كما حدث لشركات الطريا
  الصدمة األوىل بستة باليني دوالر".

                                             ** 
واألغرب من ذلك أن الرئيس االمريكي وأركان حكمه مل يكونوا وحدهم فيما تصرفوا به وإمنـا  

للواليات املتحدة األمريكية وفيهم من  كانت املصيبة أكرب لدى املسئولني عن وضع القرار اإلستراتيجي
كانوا يف املسئولية قبل الرئيس، ومعه، وبعده. ألم أقطاب املؤسسات الدائمة املسئولة: وفيها جملـس  
األمن القومي يف البيت األبيض، ووزارتا الدفاع واخلارجية، وهيئة أركان احلرب املشتركة، ووكاالت 
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انب إدارات التخطيط اإلستراتيجي للدولة القائدة للنظام الدويل يف املخابرات العسكرية والعامة، إىل ج
  هذه اللحظة من التاريخ.

الـذين فكـروا    -وليس غريهم  -كانت مسئولية هؤالء مجيعاً أفدح من التقصري أو النسيان ألم 
 ووصـلوا يف  -وقدورا وخططوا ورمسوا شكل "التحدي القادم" على أمن ومصلحة الدولة األمريكية 
 Asymmetricalحتديد ذلك اخلطر إىل درجة اختيار اسم يطلقونه عليه وهو "احلرب غـري املتوازيـة"   

War.  
واحلقيقة أن هؤالء املسئولني عن صنع القرار اإلستراتيجي للواليات املتحدة األمريكية، ومنذ سـنة  

تحـدة األمريكيـة يف   على األقل، كلفوا بدراسة التهديد واخلطر اللذين تواجههما الواليات امل ١٩٩٥
املستقبل املنظور وكيف تستطيع أن تتأهب هلما. ولعدة سنوات كان عمل هؤالء املسئولني دءوباً حىت 

" ـ إىل وضع إستراتيجية رأوهـا   ٢٠٠١" وبداية إدارة بوش "٢٠٠٠توصلوا يف اية إدارة كلينتون "
لسابق "ويليام كوهني" فوافـق عليـه   كافية، وقد عرضوا ما توصلوا إليه على وزير الدفاع األمريكي ا

  كإستراتيجية أمن أصدرها الرئيس "بيل كلينتون" فيما يسمى بـ "التوجيه الرئاسي".
وهذا "التوجيه الرئاسي" انتقل من إدارة "كلينتون" إىل إدارة "بوش" وأعيدت دراسته وتأكد أعتماده 

  من جديد بتوقيع "جورج بوش" عليه.
نفرد ا اخلاصة وحتجب عن غريهم، وإمنا كان املوضوع كله يف إطـار  ومل تكن تلك أسرار دولة ي

"العلم العام" مبثل هذه الشئون، وقد مسعت عن هذا التوجيه الرئاسي كما مسع غريي، إال أنين أطلعـت  
على عديد من التقارير اليت مهدت وجهزت له وفيها ما هو صادر عن "هيئة التقديرات يف البنتـاجون"  

طيط إستراتيجي أشرف عليها اجلنرال "روبرت إيفاين" قائد كلية احلرب التابعة لوزارة وهي جمموعة خت
الدفاع، وفيها ما هو صادر عن وكالة املخابرات املركزية األمريكية ـ وفيها ما هو أهم ألنه "تقـدير   

  كية. موقف" حيمل توقيع اجلنرال "هنري شيلتون" رئيس هيئة أركان احلرب املشتركة للقوات األمري
□  

  وكانت املقدمات والتداعيات والنتائج ـ يف كل هذه الوثائق ـ ترسم لوحة كاملة:
أوال: إن الواليات املتحدة ال تواجه اآلن ديداً، ألنه ليست هناك يف األوضاع احلاليـة ـ وال    □

تقليدية بأسلحة على األفق ـ قوة تستطيع أن تشن عليها حرباً تقليدية "باألسلحة املتقدمة" أو حرباً غري 
  الدمار الشامل".

فالدول اليت كان خيشى ديدها ـ مثل االحتاد السوفييت السابق ـ مل تعد قادرة على شن مثل هذه   
احلرب ضد الواليات املتحدة وبعد سقوط االحتاد السوفييت كان أكثر التخوف من "ترسانة نووية" ـ  
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نون" يصل إىل قمة السلطة داخل الكـرملني يف  يوشك عمرها االفتراضي على االنتهاء، وقد يفكر "جم
استعمال هذه الترسانة ضمن حماولة ابتزاز يائسة وتكون كارثة مؤكدة ـ لكن ذلك االحتمـال زال،   
ألن الواليات املتحدة دعيت لتؤدى دوراً مهماً يف صيانة الترسانة النووية السوفيتية، وسواء يف االحتـاد  

  كرانيا وبيالروسيا.الروسي نفسه، أو ملحقاته مثل أو
وكان أول التقارير ـ اليت مهدت للتوجيه الرئاسي الذي وقعه "كلينتون" مث أعاد "بوش" التوقيـع   
عليه تأكيداً ـ يعيد التذكري بأنه "بعد انتهاء احلرب الباردة بسقوط االحتاد السوفييت فإن املسرح العاملي  

لسياسة األمريكية" ـ جربت أن متأل فراغـات أو   شهد بعضاً من الدول الصغرية "املارقة" "يف قاموس ا
فجوات نشأت أو ظهرت مع اية احلرب الباردة لكن ساعة الذروة من هذه املرحلة فاتت"، وهنا يقول 

  تقدير املوقف الذي أشرف عليه اجلنرال "روبرت إيفاين" بالنص:
وا للدرس من حرب اخلليج. إننا نستطيع أن نفترض أن أعداءنا أو خصومنا يف املستقبل تلقوا وفهم"

لذلك فليس من املتوقع أن حياول طرف منهم مواجهتنا يف حرب تقليدية تعتمـد علـى تشـكيالت    
الدبابات والقوات اجلوية والبحرية، ذلك أن النظر إىل هذه امليادين كلها يظهر تفوقاً ساحقاً يف موازين 

يد مواجهتنا من األعداء أو اخلصوم عليه أن القوة لصاحل الواليات املتحدة. ويترتب على ذلك أن من ير
يكتشف وسائل جديدة متكنه من ديد مصاحلنا أو قواتنا أو مواطنينا. وعليه أن يتأكد أن هذه الوسائل 

 ضعف تكون عندنا".تستطيع أن حتقق له ميزات ينفذ بواسطتها إىل مواقع 
فيقول: هكذا فإننا ال نرى أن األمن ويستطرد "تقدير املوقف" حتت عهدة اجلنرال "روبرت إيفاين" 

القومي يواجه ديداً كبرياً ـ وإمنا نرى أن الواليات املتحدة تواجه خطراً أو خماطر ظاهرة اآلن بالفعل  
  ـ وهلا مضاعفات ميكن توقعها".

□ 
واحلاصل أن هذه األخطار يتعرض هلا تقدير موقف رمسي أمريكي آخر وهو هذه املرة صادر عـن  

، وهو يعترب وثيقة هلا أمهيـة  ٢٠٠٠ابرات املركزية األمريكية، وقد ظهر أمره إىل العلن سنة وكالة املخ
خاصة ألنه نتيجة جهد "جمموعة عمل" تابعة لوكالة املخابرات املركزية األمريكية كلفت منـذ سـنة   

 ـ أيضاً ـ بأن تبحث يف الظروف اليت قد تفرض على الواليات املتحدة أن تتدخل يف ظـرف    ١٩٩٥
  ختشى منه على مصاحلها "خطر تسميه الوثيقة "تأكيد االطمئنان إىل األمن"".

وتقوم الوثيقة باستعراض يشبه عملية تشريح فتذكر أن عجز نظم صديقة للواليات املتحـدة عـن   
حتقيق درجة مقبولة من التحسن يف املستويات االقتصادية واالجتماعية ملواطنيها هو أكرب خطر يقلـق  

  تحدة، ألنه يعرض أنظمة موالية للوقوع يف مصيدة "الفشل" وبعدها "هاوية السقوط".الواليات امل
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مث تتجه الوثيقة إىل عرض العوامل املؤدية إىل هذا النوع من املخاطر وتشرحها بالترتيب يف تسلسل 
 مترابط: ضعف املوارد ـ زيادة الفساد ـ سوء اإلدارة ـ أزمة السيولة ـ البطالة ـ زيـادة الـدين       
اخلارجي. وال تكتفي وثيقة وكالة املخابرات املركزية هنا بالرصد وإمنا تدخل يف التفصيل فتضـيف أن  
زيادة الدين اخلارجي تستوجب تدخل عناصر أجنبية تبغي تأمني حقوقها وذلك على عكـس الـدين   

لك إىل زيـادة  الداخلي، ألنه مهما تراكم ميكن معاجلته بزيادة املطبوع من أوراق النقد حىت إذا أدى ذ
  التضخم.

وموضع اخلطر الذي تتحسب له وكالة املخابرات املركزية أن "إفالس دولة" سوف جيـر معـه إىل   
اهلاوية جوارها وحميطها وبالتايل يهدد مناطق بأكملها، وذلك يواجه إدارة السياسة األمريكية خبيـارات  

  شديدة الصعوبة يف احلفاظ على مواقعها ومصاحلها.
ي تواجهه السياسة األمريكية ـ طبقاً للوثيقة ـ أا ال تستطيع أن تساعد هذا النوع من   واملأزق الذ

الدول. والسبب أنه: "على فرض استعدادنا ألن نقدم هلذه الدول زيادة يف املساعدات تصل سنوياً إىل 
عشـرة   بليون دوالر فإن نصيب الفرد من أثر هذه املساعدات إىل البلدان املعنية لن يزيـد علـى   ٢٠

  دوالرات يف السنة، وذلك ال حيدث تأثرياً له قيمة".
والنتيجة يف وثيقة وكالة املخابرات املركزية "أن علينا أن نتعامل مع هذه األوضاع كما هي، وندير 
عالقاتنا معها "بوسائل" مرنة، ونقبل "خماطر" حمسوبة، ونقوم بـ "تدخالت" يف حدود ميكن السيطرة 

  على آثارها!"
مالحق الوثيقة ـ وفيها تفاصيل املداوالت اليت أوصلت إىل نتائجها "أن الدول الضـعيفة   تكشف ]

املعرضة للسقوط هلا فوائد اقتصادية بالنسبة للواليات املتحدة فهي مستورد رئيسي من السوق األمريكية 
إىل استرياد مـا   ١٩٩٩% من صادرات أمريكا مث وصل سنة  ٣٥ما قيمته  ١٩٩٠كان يشتري سنة 

  % من هذه الصادرات"]. ٤١قيمته 
□ 

ثانياً: يقول تقدير املوقف اإلستراتيجي للبنتاجون ـ وهذه عودة إليه من وثيقة وكالة املخابرات   □
املركزية األمريكية ـ "إن اخلطر األعلى صوتاً يف اإلعالن عن نفسه ويف التخويف من سـطوته هـذه    

كل عصور التاريخ، لكنه اآلن ـ ويف املسـتقبل    املرحلة هو اإلرهاب. واإلرهاب ظاهرة موجودة يف
  أكثر ـ أخذ وسوف يأخذ طابعاً خمتلفاً لثالثة أسباب:

إن اإلرهاب اآلن مل يعد شخصاً وحيداً أو معه عصبة من األشخاص التقى سرهم يف اخلفاء على  -1
لسياسية، وكما مل يعـد  اغتيال رجل أو امرأة انتقاماً من الشر أو اتقاء له كما يقول تاريخ االغتياالت ا
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اإلرهاب احتاد مجاعات هلا اجتاه إىل ميني أو إىل يسار "كعصابات الكوكالكس كـالن األمريكيـة أو   
 …األلوية احلمراء اإليطالية"

وإمنا أصبح اإلرهاب اآلن، وبطبائع العصر احلديث، كتالً متمددة عرب األوطان والقـارات جتمـع   
ليت نزلت عليها أثقال العصر فكادت تطحنها، ومن الناقمني على عناصر من أصحاب القضايا العادلة ا

الفقر يف كل مكان، ومن احملبطني يف آماهلم لكافة الدواعي، ومن الساخطني على فجوة اجتماعية تتسع 
كل يوم، ومن التائهني يف املاضي بغري عقل والشاردين يف املستقبل بغـري روح ـ ألن هـؤالء علـى     

وا حلفاً تربطه شحنات رفض متضاربة تعرف ما ال تريد لكنها ال تعرف ما تريد! اختالف ما بينهم كون
وهكذا فإنه منذ وقت مبكر يف الستينات والسبعينات التقت وتعاونت عناصر من اإلرهابيني اليابـانيني  
"يف اجليش األمحر" واألملان "يف بادر ماينهوف" والعرب "يف أيلول األسـود" واملسـلمني "يف تنظـيم    

  لقاعدة" الذي يقوده أسامة بن الدن" وأخالط من كل األجناس يف حزمة واحدة "مجاعات كارلوس"."ا
مث تعاون الكل ـ واعني أو غري واعني ـ راضني أو متحفظني ـ وامتد تعـاوم وانتشـر علـى     

  جبهات واسعة.
ألمر واقع  وكانت الظروف املستجدة يف العامل تعطيهم "وحدة سبب" ألم كانوا مجيعاً قوى رفض

  فرضه األقوياء.
وكذلك احتد رد الفعل السليب "املظلوم" ـ إزاء الفعل اإلجيايب "الظامل" كأا العالقة بـني سـؤال    

  وجواب!
ـ زاد على ذلك ثورة التكنولوجيا احلديثة قامت بفتوح دخلت إىل ذلك كافة الساحات مبا فيها ٢

ثة يف جمال االتصال واملراقبة والتنصت والتسـليح  ساحة اإلرهاب. وحدث بالفعل أن التكنولوجيا احلدي
 واإلخفاء أعطت لإلرهاب طول يد مل يتمكن منها يف يوم من األيام.

……………….. 
……………….. 

[وقد وصلت ضرورات "احلماية" املطلوبة إزاء اليد اليت طالت لإلرهاب إىل درجـة أن إجـراءات   
على محاية ومواكب املسـئولني وخطـوط سـريهم    األمن الروتينية لرؤساء الدول اآلن مل تعد تقتصر 

واالعتقال أو احلجز االحترازي املؤقت ألي مشكوك فيه أو مشبوه، وإمنا وصلت اإلجراءات بسـبب  
تطور الوسائل إىل حد إغالق اال اجلوي ملدينة تتواجد فيها شخصية مهمة حىت إذا كانت عاصـمة  

قة حتيط مبوقع مرور أو طريق زيارة يقوم ا مسـئول،  كبرية. واحلاصل أن إغالق اال اجلوي يف منط
 أصبح واحداً من إجراءات األمن اليومية يف عدد من بلدان العامل الثالث بالذات].

………………. 



  ٨٣

………………. 
ويف اللحظة اليت وصل حجم الكمبيوتر إىل حجم علبة كربيت، وظهر معه واحتد به التليفون احملمول 

  فعل يف الصف املتقدم من العصر!ـ فإن اإلرهاب وضع نفسه بال
ـ مث نزلت على اجلميع ظاهرة العوملة وحتولت أسواق العامل إىل شبكات "عنكبوتية" متداخلة وال ٣

متناهية ـ وكذلك شبكات الربيد اإلليكتروين ـ ويف حميط املعلومات املتدفق على شبكات اإلنترنت،   
والترفيه ـ مث كان األخطر أنه بتوافق حلظة عاملية هلا  ومع التحام الفضائيات يف جماالت اإلعالم والفنون 

خصائصها ـ وكتل إنسانية هلا طبائعها فإن عامل اإلرهاب أصبحت له ـ هو اآلخر ـ شبكته الـيت     
تصل بني الكتل املتمردة عرب األوطان والقارات واليت جتمع املطحونني والناقمني والساخطني والتـائهني  

ـ تنظيمات من اخلارجني على القانون أو الراغبني يف التحايـل عليـه     ـ ومعهم ـ بل زيادة عليهم 
ألسباب مالية ـ ليست سياسية وال اجتماعية وال فكرية ـ ومن ذلك شـبكات ريـب السـالح      
واملخدرات وشبكات سرقة األموال من حسابات البنوك وبطاقات االئتمان وغسيل األموال بالنصـب  

نشاط" ! مثل جتارة البغاء ـ إىل عملة شرعية حرة حيميها القـانون،   على هذه البنوك وحتويل فوائض "
باإلضافة إىل نوع آخر من العمل "العمل حيتاجه مجيع الفرقاء وهو تزوير الوثائق من جوازات السفر إىل 

 بطاقات حتقيق الشخصية إىل شهادات امليالد!
رهاب" على نطـاق دويل،  ـ ويف ذلك احمليط وجواره نشأت شركات وهيئات تتوىل "توريد اإل٤

وتعرض يف السوق جيوشاً من اجلنود املرتزقة. وهذه الشركات تبيع بضائعها وخدماا طبقاً لعقـود ال  
دخل فيها لفكرة االنتماء أو الوالء وتقدم خدمات الغزو والقتل ملن يطلبها بالسعر املتفق عليـه. مث إن  

الً وال ينتظرون جواباً يتخطى مبلغ العقد ومواعيـد  ممثليها يف توقيع هذه العقود ال يوجهون ألحد سؤا
التسديد ومىت؟ وأين؟ وهذه الشركات تعترب نشاطها "ختصصاً مهنياً" له دوره ولديه إمكانيـات هـذا   
الدور يف الرب واجلو والبحر. "وقد انكشف دور هذه الشركات يف تقارير لألمم املتحـدة ويف حتقيـق   

انقالب سرياليون ـ قبل أربع سـنوات. وقـد ظهـر يف التقـارير       لوزارة اخلارجية الربيطانية حول
والتحقيقات أن إحدى شركات صناعة اإلرهاب ـ مسجلة يف بريطانيا حتت اسم "شركة اخلـدمات   
األمنية اخلاصة" ومؤسسها ضابط سابق يف القوات اخلاصة الربيطانية ـ لديها قوات عسـكرية يصـل    

أسراب من الطـائرات"، وسـالح    ٣متلك سالح طريان " عددها إىل سبعة عشر ألف مقاتل، وكما
 مدرعات "قرابة كتيبة دبابات"."

..…………….. 
……………… 
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وهكذا تضافرت الكيانات املنظمة يف عوامل اإلرهاب مع انتشار التكنولوجيا ـ مع عوملة الفعل بني  
حلرب: هجومـاً أو  اخلارجني عن القانون من السياسة إىل اجلرمية ـ على خلق عدو جديد يف ممارسة ا 

  دفاعاً.
                                              ** 

ويف خالصة موجزة لتقدير املوقف الذي وقعه "ويليام كوهني" وزير الدفاع األمريكـي يف اإلدارة  
السابقة وأقره رئيسها "بيل كلينتون" على هيئة توجيه رئاسي، مث راجعه "دونالد رامسفيلد" وزير الدفاع 
احلايل وأقره "جورج بوش" على هيئة توجيه رئاسي ملزم، فإن املخاطر احملتملة على الواليات املتحـدة  

  وأمنها ومصاحلها هلا مصادر حمددة ومعروفة:
دول مارقة" وعت درس حرب اخلليج وأصبح جهدها موجها إىل العثور على نقـاط ضـعف   " □

 "أمريكية" تستطيع أن تنفذ منها وتستغل وتضرب.
دول صديقة" وهنت قواها حىت أوشكت على اإلفالس مما يعرضها للسقوط. ومع أن الواليات " □

 املتحدة ال تسمح ذا السقوط فهي يف الوقت نفسه ال ترى وسيلة للمساعدة على منعه!
 إرهاب" وصل إىل مرحلة العوملة يف نفس الوقت وصول جمتمعات الدول إىل مرحلة العوملة! " □

ير املوقف ـ "ظهر هذا النوع اجلديد من احلرب ـ "احلرب غري املتوازيـة"    وكذلك ـ يصل تقد 
Asymmetrical War.  

2
مل تكن هيئة التقديرات يف البنتاجون وحدها اليت وصفت األخطار اجلديدة وصكّت هلا تعبري "احلرب 

األمريكية "ورئيسها اجلنرال "هنري شـيلتون"  غري املتوازية" ـ بل تابعتها هيئة أركان حرب القوات  
الذي قدم تقريراً حتدث عن شكل اخلطر القادم بدا وكأنه يشري صـراحة ـ وقبلـها بسـنتني ـ إىل      

  .٢٠٠١سبتمرب  ١١صواعق النار والدمار اليت نزلت على نيويورك وواشنطن يوم الثالثاء 
وقيع رئيسها اجلنرال "شيلتون" وهو حياول فقد قال تقرير رئاسة أركان حرب القوات األمريكية، وبت
  تعريف احلرب "غري املتوازية" ما يلي يف الصفحة الثانية منه:

احلرب "غري املتوازية" هي حماولة طرف يعادي الواليات املتحدة ـ أن يلتف مـن حـول قوـا     "
اليت ميكـن   ويستغل نقط ضعفها معتمداً يف ذلك على وسائل ختتلف بطريقة كاملة عن نوع العمليات

توقعها. وعدم التوازي يعين أن يستعمل العدو طاقة احلرب النفسية وما يصاحبها من شحنات الصدمة 
والعجز لكي ينتزع يف يده زمام املبادرة وحرية احلركة واإلرادة. وبأسلوب يستخدم وسائل مستحدثة، 
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يف غري املتوقع وغري املعقول  وتكتيكات غري تقليدية وأسلحة وتكنولوجيات جرى التوصل إليها بالتفكري
بعرض أفق  –إىل العمليات  –إىل التخطيط  –ـ مث تطبيقه على كل مستويات احلرب: من اإلستراتيجية 

عليه بدائل طار إليها خيال ال خيطر على البال منطقياً وال يطرح نفسه عملياً يف التقديرات اليت نستطيع 
 تصورها".

احلرب املشتركة للقوات األمريكية املسـلحة اجلنـرال "هنـري    وكان ما توقعه رئيس هيئة أركان 
  سبتمرب األخري: ١١شيلتون" ـ هو بالضبط ما وقع يوم 

خطف أربع طائرات يف ظرف نصف ساعة ـ من مطار واحد يف بوسـطن "شـرق الواليـات     
  املتحدة".

اليفورنيا "غرب وخمزون الوقود على كل طائرة منها عند حده األقصى ألن وجهتها األصلية والية ك
  الواليات املتحدة"

وحتويل مسار هذه الطائرات بعد إقالعها مبسافة قصرية إىل مقاصد أخرى حبيث تتجـه اثنتـان إىل   
  نيويورك ـ وثالثة إىل واشنطن ـ مث رابعة مل تبلغ هدفها املطلوب.

مع اهلياكـل   واستعمال هذه الطائرات خباطفيها وطواقمها وركاا من الرجال والنساء واألطفال،
املعدنية هلذه الطائرات، وحمركاا، ووقودها، وعجن الكل معاً: املعدن واللهب، واللحـم والعظـم،   
ومشاعر الفزع واليأس ـ يف عجينة واحدة حبيث تتحول كل واحدة من هذه الطائرات إىل قذيفة هالك 

  من طراز مروع!
يكي "برجي التجارة الشهريين يف نيويورك" اثنتان من هذه الطائرات تقتحم أهم رموز االقتصاد األمر

مث تنقض ثالثة على أهم رموز القوة األمريكية "مبىن وزارة الدفاع "البنتاجون" يف واشـنطن" ـ وأمـا    
  الرابعة فقد كان هلا هدف آخر يف واشنطن مل تستطع بلوغه.

ا من قبل عني ومت ذلك كله يف ومضات وصور ال يصدقها عقل أو قلب أو خيال ويف مشاهد مل تره
  وال حىت على شاشة عرض سينمائي أو تليفزيوين!

واملفارقة أن أول تصريح للجنرال "شيلتون" أعلن للرأي العام بعد تلك املشاهد املروعة فوق نيويورك 
وواشنطن هو قوله "ال تقعوا يف اخلطأ ـ قواتكم املسلحة جاهزة" وكأن الناس مل يـروا بعيـوم أن    

مريكية أخذت على غرة ومل تكن مستعدة برغم تصوراا وتقديراا السابقة عـن  القوات املسلحة األ
نوع جديد من احلرب! مث حلقه "دونالد رامسفيلد" وزير الدفاع بتصريح قال فيه "اطمئنوا: البنتـاجون  
سوف يستأنف العمل كاملعتاد غداً" كأن البنتاجون دكان بقالة أغلق أبوابه يوماً بسبب ظرف مفاجئ 

  ب عائلة صاحبه!"أصا
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على أن الرئيس "جورج بوش" عندما مسح الدموع كان اكثر دقة "فالذين كتبوا له خطابه كانـت  
لديهم فسحة وقت كافية، وكانوا على علم بالتوجيه الرئاسي الذي محل توقيع الـرئيس بنـاء علـى    

األمريكي". وهكـذا  توصيات هيئة أركان احلرب، وغريها من األجهزة، الظاهرة واخلفية لصنع القرار 
كان أول تعليق لـ "بوش" "هذا إعالن حرب" مث أضاف: "هذه حرب جديدة"، مث زاد: "هذه حرب 

  القرن الواحد والعشرين"!
  كانت اإلشارة واضحة إىل فكرة احلرب "غري املتوازية"!

                                           ** 
 وقفة ترسم الفاصل بينها وبني احلرب "غري املتوازنـة"، ألن  وحتتاج فكرة احلرب "غري املتوازية" إىل

كال منهما تنتمي إىل فصيلة. ذلك أنه منذ قامت الدولة على جمرى التطور اإلنساين، وقامت هذه الدولة 
بإنشاء جيوش نظامية حتقق من مطالبها ما يستدعي استعمال السالح ـ دارت احلروب على أسـاس   

  ن" يف القوة وتلك الطبيعة األمور كما عرضت نفسها. التوازن "أو عدم التواز
  مبعىن أا جيوش منظمة تستعمل نفس األسلحة.
  ـ جواد ورمح أمام جواد ورمح ـ يف عصر.

  ـ مدفع وقذيفة أمام مدفع وقذيفة ـ يف عصر ثان.
  ـ دبابة وطائرة أمام دبابة وطائرة ـ يف عصر ثالث.

استعداد هذا الطرف أو ذاك، ويف كفاءة إدارته ملوارده أو وكان توازن القوى يؤدي عمله يف درجة 
  عجزه، حىت يأخذ حركة "امليزان" لصاحله، وحيقق "عدم التوازن" وينتزع لنفسه النصر.

ومع أن زمان هذا النوع من احلروب عرف درجات متفاوتة من العمل املسلح مثل حرب العصابات 
  ن" القوى ـ أو "عدم التوازن" ظل ساريا.يف املدن واجلبال واألدغال، فإن منطق "تواز

  لكن احلرب "غري املتوازية" مسألة أخرى.
  ـ بداية ليس هناك ميدان يتقابل فيه املتحاربون أمام بعضهم مواجهة أو بااللتفاف.

  ـ يلي ذلك أن "السالح" ليس "متماثالً" حىت وإن اختلفت درجات قوته.
  جتري ممارسته على ساحة معينة يدور فوقها اتصال.ـ مث إنه ليست هناك صلة بني فعل ورد فعل 

ـ ويترتب على ذلك أن خطط السالح وفعل السالح هنا خارج حساب أي منطق أو تصور ميكن 
  توقعه.

ومع أن احلشد وسرعة احلركة واملفاجأة أساليب مطلوبة يف كل أنواع احلروب ـ إال أا يف حالة  
ا الزمة ملدرسة التفكري فيما ال ميكن التفكري فيه مما ال حيكمه قيد احلرب "غري املتوازية" مطلوبة أكثر أل
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أو حد، ألنه على حد تعبري ورد يف تقرير اجلنرال "شيلتون" "تفكري يوسوس به اهلـذيان واجلنـون وال   
  يؤدى إليه العلم أو توازن القوة مهما كانت دقة حساباته".

توازنة" أو "غري املتوازنة" ـ ظهر نوع آخر وهو  وكذلك اتفق اجلميع على أنه يف مقابل احلرب "امل
  احلرب "غري املتوازنة".

                                            ** 
ويثري الدهشة ـ بأثر رجعي ـ أن يطلع أي مهتم على التقرير اإلستراتيجي الذي أشـرف عليـه     

س لفليس" وهو واحد من العقول اجلنرال "روبرت إيفاين" والذي حوى مدخالً كتبه الدكتور "دوجال
املفكرة يف "البنتاجون" يتوىل مسئولية اإلشراف على األحباث يف التخطـيط االسـتراتيجي. ويف هـذا    

  املدخل للتقرير كتب الدكتور "لفليس":
بني قيادات قوات "املارينز" العاملة مع التشكيالت  ٢٠٠٠بعد املؤمترات اليت عقدت يف مايو سنة "

قوات الربية، رؤى االستعداد للحرب املقبلة على أساس نظرية احلرب "غري املتوازية" وكذلك املقاتلة لل
فقد كلفنا بالعمل على حتديد وتوصيف النظرية العسكرية هلذه احلرب يف تطبيقاا وإمكاناـا غـري   

 املتوقعة، والعمل على بلورة إستراتيجية واضحة ملواجهتها.
قرير اإلستراتيجي: "إن القوة العسكرية األمريكية لـن تواجـه يف   مث يضيف "لفليس" يف مدخل الت

الغالب ـ ويف املستقبل املنظور ـ صراعات عسكرية حيكمها التوازن لصاحلنا أو ضدنا، وإمنا هي ـ    
وذلك ما نستطيع تأكيده ـ سوف تواجه خماطر يوجهها ويقوم ا خصوم ال ميلكون فرصة للتـوازن   

ن عماد حتديهم استعمال أشكال من احلرب ال تتوقعها الواليات املتحدة ومل ضد القوة األمريكية ويكو
تستعد هلا. وهنا تظهر الضرورية احليوية لالستعداد حلرب من نوع جديد يقوم على "عدم التوازي" ـ  

  بدالً من "عدم التوازن" الذي اتبعناه حىت اآلن وحشدنا أقصى اإلمكانات والكفاءات ملواجهته".
ملدخل إىل نظرية احلرب "غري املتوازية" يبدأ صلب التقرير بطرح جمموعة مالحظات تضع بعد هذا ا

  أسساً "هجومية أو دفاعية" لنوع احلرب اجلديدة.
فيها أنه ال بد من إدراك أن هذا النوع من احلرب ليس مقيداً مبذاهب يف احلرب مصنفة، وإمنا هو  □

روف، لكنه عندما يقابلها باملصادفة يدرسها بعناية وذلك يلتقط الوسائل اليت يفكر فيها مبصادفات الظ
  جيعل التنبؤ املسبق بأعماله مهمة شاقة وعسرية!

وهذا النوع من احلرب بطبيعته جاهز ألعلى درجة من املخاطرة ألن اخلسارة بالنسـبة إليـه يف    □
  احلالتني واحدة، وبالتايل فإن أعلى املخاطر تتساوى عنده مع أقلها!
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لنوع من احلرب بضروراته يدور يف سرية شديدة مترس عليها عدو قادر على العمل حتت وهذا ا □
نظام دولة هلا سلطتها وهلا مؤسساا، وبالتايل فإن هذا العدو استوعب وهضم أساليب العمل يف الظالم 

  أمام خصم هو بأوضاع الدولة وأسباب الشرعية خيوض املواجهة وسط حالة انكشاف كامل.
نوع من احلرب ميارس دوره خبلطة مزيج قوي املفعول بني ما هو "مادي" وما هو "نفسي" وهذا ال □

  وذلك أكثر ما خيدمه يف األساليب "غري املتوازية" اليت يستعملها.
والعدو يف هذا النوع من احلرب ميتاز بروح معنوية عالية لدى أفراده، وتكنولوجيا متقدمـة يف   □

خاطر جيعل ما ال جيوز التفكري فيه وارداً، كما جيعله ممكناً حىت ولو كان عملياته، واستعداده ألقصى امل
  يف املقاييس الطبيعية من املستحيالت أو من ضروب اجلنون.

وهذا النوع من احلرب يقتضي "إرادة قوية" و"تنظيماً حديدياً" و"صرباً" يرقب على مهل ألنـه   □
ه فعالً حيث يتوقع الطرف اآلخر أن جييء "زماناً او ليس رد فعل يتحتم عليه "لدواع كثرية" ـ أن يواج

  مكاناً".
وأخرياً يصل التقرير إىل اخلالصة فيقدم نظرية للدفاع يف احلرب "غري املتوازية" ـ بعد أن عـرض   

  لنظرية ممارسة اهلجوم فيها.


عتمد عليه اجلنرال "هنري شيلتون" رئـيس  التقرير الذي أشرف عليه اجلنرال "روبرت إيفاين" ـ وا 

هيئة أركان احلرب املشتركة وهو يقدم توصياته إىل الرئيسني "كلينتون" و"بوش" ـ وقد أقرها كالمها  
وأصدر كل منهما يف عهده توجيها رئاسياً حيدد جمموعة من اإلجراءات املضادة تقـوم ـا القـواة    

حلرب "غري املتوازية" ". وهذه اإلجراءات واردة بالتفصيل األمريكية يف مواجهة خطر احلرب اجلديدة "ا
  يف امللخص التنفيذي للتقرير الذي أشرف عليه اجلنرال "روبرت إيفاين".

اإلجراء األول: يطلب "تعظيم قوة اإلدراك النظري والتأقلم مع احتماالته تنظيمياً"، وتلك صياغة  □
  شأا تيسر فهمها. تبدو معقدة لكن التفاصيل والشروح املعروضة يف 

والتفاصيل والشروح ـ بعد العنوان املعقد ـ تتحدث عن مرونة مطلوبة يف التنظيم ويف العمل تصل 
إىل "أنه إذا كان العدو يف احلرب "غري املتوازية" مهيأ ألن يفكر فيما ال جيوز التفكري فيه ـ فكـذلك   

عري يف عملياته اهلجومية صفحات مـن  جيب أن يفعل املكلفون مبواجهته ـ وإذا كان ذلك العدو يست 
"كتاب اجلنون" ـ فإن الدفاع ضده عليه أن يستعري فصوالً كاملة من نفس الكتاب: "كتاب اجلنون".  
والدفاع يف هذه احلالة يتصرف داخل حدود الشرعية ألن اخلارج عن القانون الذي يستعري صفحة من 
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والدولة فإنه إذا استعاره من كتاب اجلنون فصالً ـ   اجلنون يرتكب جرمية ـ وأما املدافع باسم اتمع 
  ظل يف إطار الشرعية مل خيرج عنه!

وتصل مطالب املرونة "بنصوص حمددة" إىل ضرورة التغاضي عن "املراسم التقليدية" املعمول ـا يف  
واالتصال القرار السياسي اإلستراتيجي حىت اآلن، مبا يف ذلك العودة إىل املؤسسات قبل إصدار القرار، 

بالقوى اخلارجية الصديقة يف التمهيد له، والتركيز على تكتيل رأي عام يسنده ألن تلك "مراسم" مل تعد 
تستحق أن يضيع فيها وقت مثني، واألوىل واألفضل هو القيام بفعل قوى تفهمه املؤسسات حني تنفيذه 

 جتده أمراً واقعاً ال ميكن استرداده "وجتد فيه خمرجها الوحيد لتجاوز أزمة"، وتقبله القوى اخلارجية حني
"وتصطف كل واحدة منها تؤدي دورها املرسوم هلا أو جتد نفسها خارج اإلطار"، ويتحمس له الرأي 
العام األمريكي حني يراه وقد انطلق جريئاً قوياً ومثرياً للخيال "فيأخذه عن النظر فيما جرى وكيـف  

  جرى ومن املسئول؟!".
راءات يف شرحه ملزايا اجلرأة والقوة واخليال إىل طرح فكرة إنشاء جمموعات مث يستطرد حديث اإلج

عمل من قوات خاصة هلا وجود مقيم داخل الواليات املتحدة وخارجها تكون هلا إمكانيات احلركـة  
  السريعة لضرب أي خطر وفق "خطط" خالقة و"تكتيك" باهر.

………………. 
………………. 

احلرب "غري املتوازية" تبدو خميفة، ألن الدولة بالطبيعة تنظـيم  [وتلك البداية إلجراءات الدفاع يف 
عاقل، فإذا استعار فصالً من كتاب اجلنون فمعىن ذلك أنه استغىن عن فكرة الشرعية ألن كتاب القانون 

 أساسها وليس كتاب اجلنون.
اخلارج  مث إن تلك اإلجراءات تفتح "الداخل الوطين" لكتائب عمل مسلح مقيم تعمل ـ يف الداخل 

ـ وفق ما يوصف بأنه "خطط خالقة" و "تكتيك باهر" ـ كما إن عملها يسنده حتريض إىل جتاهـل   
وإمهال القواعد أو الضوابط "تقليدية" وذلك من شأنه أن يهوي مبستوى املمارسة السياسية األمريكيـة  

زيـة" أدت إىل  على حقول شوك. وإذا كانت بعض املمارسات األمريكية قبل عهد احلرب "غري املتوا
شيوع وصف "األمريكي القبيح" يف إعالم وفنون لغات كثرية يف الدنيا، فإن وصف "األمريكي انون" 

  إساءة أكرب إذا اقترن مبمارسات الدولة اليت آلت إليها قيادة النظام الدويل!].
………………. 
………………. 

الغمـوض فعلـي. ونصـه:    اإلجراء الثاين: إجراء ليس يف عنوانه غموض لفظي كسابقه وإمنا  □
  "املخابرات املوجهة".



  ٩٠

ومضمونه "أن اخلطأ الذي وقعت فيه أجهزة املخابرات األمريكية يف العصر احلديث هو اعتمادهـا  
الزائد على وسائل التكنولوجيا املتطورة، كما فعلت وكالة املخابرات املركزية األمريكية اليت حتولت إىل 

راطية، وكما فعلت فيه وكالة األمن القومي "وهي جهاز خمـابرات  جهاز آخر من أجهزة الدولة البريوق
أكرب من املخابرات املركزية لكن اختصاصه هو فك شفرات دول العامل كله ومتابعة وسائل االتصال يف 

  قارات الدنيا ـ من الربيد إىل الفاكس، ومن الربيد اإلليكتروين إىل التليفونات الثابتة واحملمولة".
واردة يف شرح مقاصد هذا اإلجراء تذهب إىل أن "أجهزة املخابرات األمريكية الكبرية والتفاصيل ال

تستطيع أن تعتمد على التكنولوجيا املتطورة يف متابعة ومراقبة حكومات أو هيئـات دوليـة أو حـىت    
عصابات هلا أنشطة ميكن رصدها مثل ريب املخدرات وجتارة البغاء ـ لكن نوع احلرب اجلديد وهو  

رب "غري املتوازية" يستعمل وسائل أخرى أكثر تعقيداً، ولذلك فإن الضرورات تقتضي اهتماماً أكثر احل
بـ "اجلاسوس التقليدي" ـ أي اجلاسوس اإلنسان الذي يرسل ويزرع يف املوضع املطلوب لكي يعرف  

  ويبلغ يف الوقت املالئم".
من البشر على أوسع نطاق حبيث تكون أي أنه ال بد من تعزيز التجسس اإللكتروين بنشر اجلواسيس 

معلومام مباشرة من عني وأذن وإحساس، وال تعتمد على نبضات إلكترونية منتظمة لكنها حمايـدة ال  
  ترى وال تسمع وال حتس.

………………. 
………………. 

وهذه العودة إىل نشر اجلواسيس على أوسع نطاق هي اإلجراء الوحيد الذي يبدو مفهوماً أكثر من ]
كن خطره أن وسائل التكنولوجيا تقدر على كشف اجلاسوس اإلنسان، حىت إذا كـان هـذا   غريه. ل

 اجلاسوس اإلنسان أكفأ من الوسائل التكنولوجية ألنه يرى ويسمع وحيس.
يضاف إىل ذلك أن نشر اجلواسيس يف العامل على طريقة "الوفرة" األمريكية يف كل شيء يؤدي إىل 

  !مناخ عاملي متوجس بالشك ومتوتر
ويستحق املالحظة أن أول ما تطلبه الواليات املتحدة األمريكية اآلن من أصدقائها يف كل أحناء العامل 
ـ وبعد أن جرى ما جرى يف نيويورك وواشنطن، هو: جهد خمـابرات ـ معلومـات خمـابرات ـ      

  شبكات خمابرات!]
………………. 
………………. 

النظام األمريكي. والعنوان واضـح فيمـا    اإلجراء الثالث: عنوانه "تغطية مواقع االنكشاف" يف □
يقصد إليه. فهو يطلب إحكام الرقابة، بكل الوسائل، ويف كافة املواقع حبيث يتأكد سـد "الثغـرات   
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العارية" يف الدولة واتمع األمريكي حىت لو أدى األمر إىل فرض حدود وقيـود مل تعرفهـا التجربـة    
  األمريكية منذ بدايتها!
……………… 
……………… 

ن سوء احلظ أن هذا اإلجراء يقضي على امليزات الرئيسية للحياة األمريكيـة وحيـول أكثـر    وم]
اتمعات حترراً إىل جمتمع بوليسي تعم فيه نبوءات األديب الربيطاين الشهري "جورج أوريل" وبينها رواية 

ـ  ١٩٨٤" ل " اليت حتدث فيها عن شخصية األخ األكرب "جو" الذي يعرف كل شيء ألنه يراقـب ك
الناس، وكانت مشاهد هذه الرواية لعنة طاردت النظم الشيوعية حىت شيعتها إىل ايتـها. واآلن فـإن   
ذلك الظل القامت يزحف على جمتمعات كان مدار فخرها باستمرار أن أبواا ونوافذها مفتوحة طـول  

 الوقت!]
……………… 
……………… 

بريات. فعنوانه هو "الدقـة الشـاملة   اإلجراء الرابع: يعود مرة أخرى بالنصوص إىل غموض التع □
األبعاد" وحديثه عن العوامل النفسية، وهو جيمل القول فيها بأنه "ال بد أن يدخل يف التخطيط ملواجهة 
احلرب "غري املتوازية" عنصر إثارة اخلوف والقلق دائماً لدى أي مصدر للتهديد" ـ وملا كانت مصادر  

ية" ـ فإن سياسة التخويف وإثارة القلق ال بد أن تسـتغل كـل    التهديد متنوعة يف احلرب "غري املتواز
الوسائل ابتداًء من التعليم إىل التربية إىل الثقافة إىل بث املعلومات حىت يصل أي عدوٍ حمتمل إىل فقدان 

  إرادته قبل أن يبدأ نشاطه.
……………….. 
………………. 

بدأ" كفيل بأن حيول القرن احلـايل  وذلك إجراء إذا مت تنفيذه "وبعض التصرفات توحي بأن التنفيذ ]
ـ وهو على األرجح قرن أمريكي يف أغلبه ـ إىل "كابوس" بدالً من أن يكون "حلماً" كمـا كـان    
كثريون يأملون ويسعون منذ برزت القوة األمريكية مع اية احلرب العاملية الثانية، ذلك ألن الـرئيس  

ئري" من مكتبه يف البيت األبيض يسمعها العامل األمريكي لن يكتفي بأن يطلق صباح كل يوم "صرخة ز
ويعرف أن ملك الغابة ال يزال أقوى وحوشها ـ وإمنا هو مقبل بالقطع على وسائل يف "التخويـف"   
تقارب "الرعب" وبعض ذلك وقع فعالً، فاألطراف يلتمسون من واشنطن شهادات بـراءة، وكلـهم   

 أمام مراكز التربع بالدم!] يتسابق لعرض وتقدمي املساعدة والعمل ينتظر دوره
……………… 
……………… 
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 Homeland Securityاإلجراء اخلامس: وهو خامتة املطاف، يطالب بـ "أمن داخلي منـدمج"   □

Integrated     والعنوان مثقل بالغموض ـ مرة أخرى ـ ألنه يشري إىل أن احلرب "غـري املتوازيـة" ال .
من مضى، وإمنا األرض األمريكية نفسها "مـدا  جتري خارج الواليات املتحدة كما كان احلال يف ز

ومعاملها ومرافقها"، هي اآلن ميدان املعركة، وعليه فإن الدفاع عن أمريكا جيب أن يتم وفق إستراتيجية 
صلبة ومتماسكة، والسبيل إىل ذلك أن تقوم على تنفيذ إستراتيجية الدفاع اجلديدة يف الداخل مؤسسة 

اية البنية األساسية االقتصادية للمجتمع األمريكي وأن تكـون هلـذه   أمن شامل تكون مسئولة عن مح
املؤسسة سلطة القيام بعملها دون عوائق. وبالفعل فإن الرئيس بوش أعلن يف خطابـه أمـام جملسـي    

  سبتمرب عن تعيني وزير لألمن الداخلي يف الواليات املتحدة األمريكية! ١٩الكوجنرس يوم 
………………. 
………………. 

وم مثل هذه السلطة املهيمنة على األمن وتكون حتت تصرفها وكاالت خمـابرات مـن   [وعندما تق
أضخم ما عرف التاريخ فليس هناك شك يف أن الواليات املتحدة سوف تتحول يف الداخل "كمـا يف  
اخلارج" إىل ديكتاتورية عسكرية تتنازل ا من مقام أكثر الدول تقدماً يف العصر احلديث إىل واحدة من 

العامل الثالث حتكمها قوانني الطوارئ وأجهزا وأدواا، مبا يف ذلك األمر بالقتل. وكان القتل يف دول 
ممارسة السياسة اخلارجية األمريكية إجراء مسموحاً به، وقد طرأ عليه ـ أواخر عصر الرئيس "كيندي"  

ب "غري املتوازية" ـ قيد يفرض ضرورة احلصول فيه على أمر رئاسي. لكنه ضمن تشديد إجراءات احلر
سقط اشتراط اإلذن الرئاسي لالغتياالت حىت على مستوى قادة الدول، وذلك معناه ضياع فكرة الدولة 

 قبل فكرة القانون.]
……………….. 
……………….. 

كانت هذه اإلستراتيجيات والسياسات واخلطط إلدارة احلرب "غري املتوازية" موجودة ومكتوبـة  
  .ومعتمدة، حتت التنفيذ العملي

وبرغم ذلك فإنه عندما وقعت الواقعة، وانقضت صواعق النار والدمار فوق نيويورك وواشنطن، بدأ 
أن الكل "مأخوذ بالصدمة ومذهول" وكأنه مل يفكر ومل يناقش، ومل يكتـب تقـارير، ومل يعتمـد    

  إستراتيجيات، ومل يوقع على توجيهات رئاسية بإمضاء رئيسني أمريكيني: "كلينتون" و"بوش".
  ل وراحت اإلدارة يف واشنطن تتصرف بشخصية وطريقة العامل الثالث:ب

انكشفت متلبسة باإلمهال اجلسيم أو النسيان ألحوال فكرت فيها وتوقعتها واستعدت هلـا إىل   □
  درجة أا وجدت امسا أطلقته عليها.
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لتوجيه الرئاسي ومل تكن على استعداد لالعتراف بتحمل املسئولية والتحقيق مع القائمني مبطالب ا □
بليون دوالر كل سنة  ٢٤٠وإجراءاته يف شأن احلرب "غري املتوازية" "أوهلا البنتاجون الذي حيصل على 

  بليونا ـ وغريها وغريها". ٣٠من امليزانية الفيدرالية ـ وقبله أجهزة املخابرات اليت حتصل على 
  ات إال إدارته.وراح الرئيس األمريكي يتهم كل األطراف إال نفسه ـ وكل اجله □

ومن اللحظة األوىل وصف ما حدث بأنه "إعالن حرب" على أمريكا، لكن احلرب طرحت نفسها 
بشهوة االنتقام واألخذ بالثأر. ويف احلقيقة فإن الرئيس األمريكي كان يثأر لنفسه وإلدارته من املفاجأة 

  اليت نزلت على األثنني!
يم صلواته وطقوسه ويستدعي جالله لكي يصرف الناس مث كان التجاء "بوش" هارباً إىل الدين يق □

  عن احلقائق املاثلة للعيان بدفعهم إىل االستغراق يف غيب اإلميان.
وكانت اخلطوة التالية استحضار الوطنية إىل درجة التعصب لعلها متسح دمـوع اآلالم بقمـاش    □

  الفاجعة.األعالم وتغطى بصوت األناشيد احلماسية على شهقات النحيب اروح ب
[ولتكملة "املشهد الثقايف" واحلفاظ على نقائه وقع الطلب إىل وسائل اإلعالم األمريكية أن متتنع ـ  
رجاًء ـ عن نشر ـ أو التوسع يف نشر ـ خرب أو أخبار عن ب خمزن للمجوهرات واملصوغات حتيط  

النهب يف هذا املوقع ال ميكن  به أربعة حمالت لبيعها يف مداخل أبراج التجارة العاملية، ألن مرتكب هذا
إال أن يكون من ضباط البوليس ، أو إطفاء احلرائق، أو احلرس الوطين وهذا يسيء إىل املالئكية املطلوبة 
لصورة أمريكا مع حالة املأساة وكان أن جريدة واحدة وهي "نيويورك تيمس" أصرت على حقهـا يف  

 النشر!]
إىل مظاهرة يف حب أمريكا تقنع شعبها بأنه ليس وحـده   وجاء الدور لدعوة األصدقاء يف الدنيا □

أمام جيوش الشر وآثامها. ومع أن الدعوة إىل إظهار احلب غريبة يف باا ألن هلجتـها بـدت إنـذار    
لآلخرين بأن يقرروا حاال "هل ميوتون حباً أو ميوتون ضرباً" ـ "معناً أو مع اإلرهاب"، فإن كثريين يف  

ـ يصلون يف الكنائس واملساجد، ويدلون بالتصرحيات للصحف، ويصدرون العامل راحوا ـ وبصدق   
  الفتاوى يف كل األديان باستنكار ما جرى "ألن ما جرى بالفعل يصعب قبوله مهما كانت ذرائعه".

وعندما اكتملت درجة ساخنة من التعبئة وحلق ا التأهب للعمل العسكري، بدا بوضـوح أن   □
  عوض بالعنف ما انكشف من إدارته بالضعف.الرئيس األمريكي يريد أن ي

فهو يستعمل القوة العسكرية التقليدية، وفيها اجليوش وأساطيل البحر واجلو والصواريخ، على أوسع 
نطاق أو يهدد ا "حىت اآلن" ـ مع أن القوة العسكرية التقليدية مل تكن ضمن اإلجراءات املطروحـة   
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فحشد اجليوش ينتمي إىل عصر احلرب "غري املتوازنة" ولـيس  ملواجهة هذا النوع من احلروب اجلديدة. 
  إىل عصر احلرب "غري املتوازية".

وكذلك بان وكأن الرئيس األمريكي يريد تصفية حساباته املعلقة يف منطقة الشـرق األوسـط    □
ضمن عملية جراحية ممتدة، ومع مالحظة أن "بوش" ـ من قبل صواعق النار على نيويورك وواشنطن  

هدد الشرق األوسط خبريف خطر، فهو اآلن ـ وألسبابه الطارئة ـ يهدد بشتاء ممتد من احلرائق   كان ي
  ال تنقطع فيه ألسنة اللهب!

وأكرب الظن أن ما يبدو من خطط الرئيس األمريكي ال جيعل اخلريف خطراً وال جيعـل الشـتاء    □
وايا الفعل بأا نـار واصـلة   حريقاً يف الشرق األوسط وحده، وإمنا يوحي شكل الكالم واحلركة ون

بألسنتها وشررها إىل بعيد، ألن العامل يساق إىل مواجهة حالة حرب مزدوجة: حرب "غري متوازنة" هلا 
أسلحتها اليت حتتشد وتتحرك، ويف الوقت نفسه حرب "غري متوازية" هلا إجراءاا ومعظمها بالغ التعقيد 

  سه خبط يف الظالم وخطر.وخفى. وازدواجية نوعني من احلرب يف الوقت نف


جييء أو أن االنتقال إىل جمموعة مالحظات ينصب معظمها على منطق هذه احلرب من نوع جديد 

  اليت أمسوها احلرب "غري املتوازية" "مع أن أصحاا يرتعون عنها املنطق ويلحقوا باجلنون":
قراءة عدد كبري من الوثائق والتقارير األمريكية أن انتفاضة الطفـل   املالحظة األوىل: إنه يبدو من *

الفلسطيين كانت أول ما لفت األنظار إىل تغيري يف استعمال القوة ميزج بني متناقضات يصعب اتفاقهـا  
 داخل فعل واحد.

إليها  فالطفل يف كل األوطان رمز للرباءة، وخروجه إىل مقاومة الدبابة جيسد معىن اجلرأة حني يدعو
اليأس، واستعمال الطفل للحجر يلتقطه من العراء حرب بغري تكلفة مادية، وحرب ال حتتاج إىل عبء 
إداري، وهي مستغنية عن التنظيم بتلقائية مثالية تشيع روحاً مشتركة يف املقاومـة، إىل جانـب أـا    

  اإلسالم. تستدعي إمياءة دينية من حيث أن الرجم باحلجارة يقترن مبقاومة الشيطان يف
وقد بدت "االنتفاضة" أمام أصحاب نظرية احلرب "غري املتوازية" ظاهرة تـدعو إلطالـة الـتفكري    

  باعتبارها جتديداً للوسائل يف قوة املقاومة.
ورمبا أنه من اخلربة يف مقاومة االنتفاضة، فإن أجهزة املخابرات اإلسرائيلية هذه األيام شديدة النشاط 

لنفسها خربة طويلة يف ممارسة احلرب "غري املتوازية"، "مـع أن خـربة "آرييـل    يف كتابة تقارير تزعم 
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شارون" رئيس وزراء إسرائيل ال ترشحه دليالً تلتمس خربته، يف مقاومة اإلرهاب ـ بـل العكـس    
  صحيح!"

املالحظة الثانية: إن وثائق االستراتيجية األمريكية اجلديدة ـ وفيها التوجيهات الرئاسـية لــ     *
" ٢٠٠٠تون" و"بوش" ـ تظهر أن احلادث الذي تعرض له الطراد "كول" يف ميناء عدن "أكتوبر  "كلين

 جرى اعتباره الضربة األوىل املؤكدة يف احلرب "غري املتوازية".
فهناك يف اليمن، بعيداً عن أي فعل ورد فعل، وبدون ميدان مواجهة قائمة أو حمتملة، أقدم رجـالن  

ا "مآل أشداقهما بنبات القات املخدر وركبا قاربا مطاطيا مستعمال ال يزيد يصفهما تقرير أمريكي بأم
مثنه على مائيت دوالر، مث سارا به وسط ميناء عدن على مرأى ومسمع من مئات الناس "وفيهم البوليس 
اليمىن واحلراسة األمريكية على ظهر الطراد" مث اصطدما بـ "كول" وحوال أرواع املفاخر البحريـة يف  

  انة القوة البحرية األمريكية إىل بطة مكسورة اجلناح تعرج فوق املوج عاجزة ومهانة!"ترس
ويظهر يف الوثائق أن اإلستراتيجية األمريكية اجلديدة مل تعترب حبوادث غري تقليدية سبقت حـادث  

  وىل:الطراد "كول" ومل تقم بتصنيفها حتت بند احلرب "غري املتوازية" مع أا تبدو كذلك للوهلة األ
فهي مل تعترب أن ضرب قوات "املاريرت" حول السفارة األمريكية يف أجواء احلرب األهلية يف لبنان  □

" من أعمال احلرب "غري املتوازية" وإمنا اعتربا تنويعات من مناذج احلرب "غـري  ١٩٨٣"أكتوبر سنة 
  املتوازنة".

لعملية فقد كان تصنيفها على أساس أا وبرغم اخلسارة الضخمة اليت أصابت قوات املاريرت يف تلك ا
نوع من "املقاومة الثورية" ـ ضد فعل نزول القوات األمريكية يف لبنان أي أا رد فعل طبيعي يف داخل 

  الزمان واملكان.
ونفس الشيء جرى يف تقدير الواليات املتحدة حلادث انفجار مسـتعمرة سـكنية للطيـارين     □

"، فهو مرة أخرى فعل ورد فعل داخل ١٩٩٦رق السعودية "يونية سنة األمريكيني يف قاعدة "اخلرب" ش
  الزمان واملكان.

لكنه من املالحظ أن الواليات املتحدة نسبت إىل احلرب "غري املتوازية" "سياسياً" تلك املظاهرات  □
مريكـا  " يف أ١٩٩٩اليت صاحبت مؤمترات التجارة العاملية واموعات االقتصادية يف "سياتل" "نوفمرب 

" ـ ويف نفـس   ٢٠٠١" و"جنوا" يف إيطاليا هذه السنة "يولية ٢٠٠٠ـ و"دافوس" يف سويسرا "يناير 
اإلطار صنفت قرارات املنظمات غري احلكومية يف "دربان" يف الشهر املاضي "اليت اعتربت الصـهيونية  

ـ  احلرب "غـري   ممارسة للعنصرية" كانت التقديرات أن تلك كلها من مالبسات حرب الزمن اجلديد 
  املتوازية" وهي ممارسات سياسية عنيفة وإن تكن غري مقاتلة.
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سبتمرب أصبحت مبثابة اإلعالن الرمسي للحرب  ١١مث كان "أن صواعق نيويورك وواشنطن يوم  □
  "غري املتوازية" ولعصرها"!

□ 
لتحقيق والتدقيق املالحظة الثالثة: إن االام من اللحظة األوىل ـ حتت الصدمة والذهول ـ وقبل ا *

ـ توجه إىل "أسامة بن الدن" الذي يتخذ من "قندهار" جنوب شرق أفغانستان بؤرة يدير منها تنظيمه 
السري الذي يعرف باسم "القاعدة". وتنظيم "القاعدة" قصة تعرف عنها الواليات املتحدة وأصدقاؤها 

سة أمريكا يف زمن احلرب الباردة، يف املنطقة أكثر مما يعرف أي طرف آخر، فهي فكرة هلا عالقة بسيا
واحلاصل أن املخابرات املركزية األمريكية كانت صاحبة الفكرة فيها وغايتها التحريض علـى إثـارة   
القالقل لالحتاد السوفييت يف املنطقة احلساسة من جنوبه وهي منطقة انتشر اإلسالم يف عدد من أقاليمها، 

وتركمانستان. وهذه اجلمهوريات يف "البطن الطـري"  وبالذات مجهوريات طاجيكستان وأوزبكستان 
لالحتاد السوفييت مالصقة ألفغانستان ونتيجة ذلك أن أفغانستان أصبحت حبقائق اجلغرافيـا وظـروف   

 التاريخ ميداناً نشيطاً لعمل وكالة املخابرات املركزية األمريكية منذ بداية احلرب الباردة!
للتجسس على عمق "االحتاد السوفييت" انطالقاً من القواعد  وكانت "أفغانستان" هي املدخل األقرب

األمريكية يف "باكستان"، وكان مطار "بيشاور" بالتحديد هو منطلق طائرات التجسـس األمريكيـة   
" وقد انكشف أمرها وأسقطت إحداها، وأدى ذلك إىل فضـيحة مدويـة يف   ٢الشهرية من طراز "يو 

حتاد السوفييت، وبني وقائع الفضيحة تشامت كاد أن يصـل إىل حـد   العالقات بني الواليات املتحدة واال
التشابك باأليدي بني الزعيم السوفييت "نيكيتا خروتشوف" والرئيس األمريكي "دوايت أيزـاور" يف  

  وكانت نفسها اجللسة األخرية. ١٩٦٠اجللسة األوىل من مؤمتر قمة انعقدت يف باريس سنة 
ملركزية األمريكية بدأت التحريض ضد االحتاد السـوفييت ـ باسـم    والواقع أن وكالة املخابرات ا

اإلسالم ـ ومن وراء حدود أفغانستان بينما النظام امللكي حيكم يف "كابول" والعرش عليه امللك "ظاهر  
  شاه" والسلطة احلقيقية يف يد ابن عمه ورئيس وزرائه السردار "داود خان".

عزل امللك "ظاهر شاه" وجاءت بـ "داود خان" لرئاسة  وقد أدى التحريض إىل قالقل أوصلت إىل
الدولة يف حماولة لتهدئة التحريض ومل تنجح. وكذلك وقعت سلسلة انقالبات يف أفغانسـتان انتـهت   
مجيعاً بتدخل سوفييت صريح يف أفغانستان بدعوة "شرعية" من قائد انقالب شيوعي هو اجلنرال "بابراك 

  .١٩٧٩كارمل" سنة 
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املخابرات املركزية األمريكية من التحريض إىل انتهاز الفرصة حلرب استرتاف خفيـة   وهنا انتقلت
تشن على االحتاد السوفييت باسم اإلسالم، وتصادف أن ذلك وقع يف األجواء العاصفة للثورة اإلسالمية 

  يف إيران وتأثرياا على ما حوهلا.
عليه ـ ختطيطاً أمريكياً، وإشراف   وكانت حرب استرتاف االحتاد السوفييت ـ بعد حرب التحريض 

باكستانياً، ومتويالً خليجياً "سعودياً يف أكثره"، ومشاركة عربية متعددة األطراف فيها من قدم السالح 
  والعتاد وفيها من قدم اندين واملتطوعني الذين اعتربوا أنفسهم جماهدين ضد اإلحلاد.

االغتصاب اإلسرائيلي يف فلسطني، فإن العمـل   ويف حني أن العدو احلقيقي للعرب واملسلمني كان
العريب واإلسالمي ذهب للجهاد يف أفغانستان مقاتالً ضد اإلحلاد املادي الذي دخل من بوابات "كابول" 
وكانت اخلطط األمريكية حمكمة، واإلشراف الباكستاين حازماً "يشرف عليـه رئـيس املخـابرات    

""، والتمويل اخلليجي سخياً، وحشد السالح وجتنيد املتطوعني العسكرية الباكستانية اجلنرال "محيد غول
  شديد اهلمة والعزم.

وتقول كافة الشواهد أن شباباً عربياً مسلماً أضاع نفسه وهدفه وحياته يف حرب ال معىن هلا ضـد  
طرف مل تثبت عداوته ال للعرب وال للمسلمني، لكنه ام باإلحلاد واختص بالعقاب رغم وجود كثريين 

  ريه يف عامل ضاع منه الكثري من اليقني!غ
وكان تنظيم "القاعدة" هو القيادة اليت وضعت حتت تصرفها كل إمكانيات التكنولوجيا األمريكية، 
وكل مقدرة العسكرية الباكستانية، وكل كرم التربعات اخلليجية والسعودية "صندوق دوار فيه دائمـاً  

جنيد املصري والسوري واملغريب وحىت الفلسطيين "مبـا  مليون دوالر"، وكل نشاط التسليح والت ٥٠٠
وصل جمموعة الكلي على مساحة مخس سنوات إىل قرابة مخسني ألف شاب مسلم نصفهم من العرب 
بينهم ستة آالف مصري على أرجح التقديرات". وقد درب هؤالء مجيعاً بكل جد، وشحنوا بطاقة إميان 

  مشبوبة بالنار.
الباردة ورفعت الواليات املتحدة يدها عن احلرب اخلفية يف أفغانسـتان   لكنه عندما انتهت احلرب

وكفت املخابرات املركزية األمريكية عن التخطيط للمعركة ضد اإلحلاد الشيوعي، أصبح االسـتمرار  
  األمريكي والعريب الرمسي غري مربر وغري مطلوب وبالتايل وقع االنسحاب.

قضى به اإلميان ـ لكنه ما لبث أن حتول يف نظر الذين قاموا  وحاول تنظيم "القاعدة" أن يواصل ما ي
  على إنشائه: من كتائب جهاد إسالمي، إىل عصابات إرهاب إجرامي.

وسقط شباب كثريون مسلمون وعرب يف هذه الفجوة بني اجلهاد واإلرهاب وخرجوا من زمنـهم  
هي نفسها األنظمة اليت استقبلتهم  ومن املستقبل. وكانت األنظمة اليت أرسلتهم إىل اجلهاد ضد اإلحلاد
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حني عودم إىل بالدهم بإيداعهم وراء قضبان السجون بتهم ثابتة يف بعض األحيان وبشكوك مستريبة 
  مقدماً يف أحيان أخرى!

                                               ** 
فهمها بدون حاجة إىل دراسة املالحظة الرابعة: ختض "أسامة بن الدن" نفسه، وهو شخصية ميكن  *

عميقة يف "علم النفس" تغوص يف النوازع واهلواجس الداخلية لتصرفات البشر. والقصة فيما هو شائع 
ـ قصة شاب من عائلة سعودية هلا جذور مينية تعمل باملقاوالت، وكان له مكتب ميـارس نشـاطه   

د" يف أفغانستان، استعمل مكتب "بـن  التجاري يف أفغانستان، وعندما بدأت احلرف اخلفية "ضد اإلحلا
 الدن" واجهة لتوصيل األموال بشكل يبدو مشروعاً إىل أوجه من النشاط مل تكن وقتها مشروعة.

لكن الذي حدث ـ وتلك حالة طبيعية ـ أن الشاب عاش دوره لكي يتسق مع ضـمريه فـاعترب     
يف تصديق الوهم، خصوصاً عندما  نفسه مسئوالً عن حماربة اإلحلاد وتلبس بالكامل دوره، وذهب بعيداً

  جرى االنسحاب األمريكي وحلقه االنسحاب العريب الرمسي متويالً وتسليحاً وتعبئة! 
ذلك أنه عند هذه النقطة كان "أسامة بن الدن" أمام خيارين ال ثالث هلما، إما أن ينسـحب مـن   

للمخابرات املركزية األمريكيـة   الساحة هو اآلخر وبالتايل يصبح أمام نفسه وأمام اآلخرين جمرد وكيل
وكفيل ألصدقائها من اآلسيويني والعرب ـ أو يواصل "املهمة" على مسئوليته ليؤكد لنفسه ولغريه أنه  

  كان طول الوقت جماهداً وقائداً للمعركة ضد اإلحلاد.
ـ بني ومع أن املعركة يف أفغانستان بعد االنسحاب السوفييت مل تعد هلا صلة ـ وال حىت باالدعاء   

إميان وإحلاد، وإسالم وكفر، ألا أصبحت حربا بني قبائل وعشائر ومشايخ، فإن "أسامة بن الدن" ظل 
  يقود تنظيماً بال قضية يف أرض بال هوية "ألن املاضي إذا أصبح هوية أضاع قيمة احلياة ومعىن التاريخ".

عليه، ورغم األمـراض الـيت   وكان أن الرجل مل جيد لنفسه خياراً آخر رغم أن احلصار أخذ يطبق 
أصابته، واليت تقدر وكالة املخابرات األمريكية املركزية أا دده باملوت فيما بني سـنتني إىل ثـالث   

  سنوات على أكثر تقدير!
ويف الواقع فإن قصة "بن الدن" أصبحت شبيهة بأسطورة الوحش الذي خلقه الدكتور "فرانكشتني" 

يلى) وكان قصد الدكتور (فرانكشتني) يف األصل أن يثبت قدرة العلم يف الرواية الشهرية لـ (ماري ش
على معجزة اخللق، لكن القصد خاب ألن احلياة ليست "كياناً" يتحرك وإمنا هي يف الوقـت نفسـه   
"روح" تنبض، ووقع فعالً يف الرواية أن احلياة املصنوعة هددت صانعها، واضطر العامل إىل درء خطـر  

  ام بتدمري الوحش الذي صنعه وتفكيك أجزائه بالتكسري وباحلرق والصعق!معجزته عن نفسه، وق
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وذلك بالضبط ما جيري اآلن. مع أن "بن الدن" ليست له قوة وحش "فرانكشتني" فهو على وجـه  
القطع ال يستطيع أن خيطط أو يدير أو يسيطر على عمليات من نوع صواعق نيويورك وواشنطن، فضالً 

د أن صواعق "نيويورك" و"واشنطن" مسألة هلا عالقة حبق عريب مغتصـب يف  عن أنه ال يظهر ما يؤك
فلسطني أو حبق إسالم يتهم مبا ليس فيه هذا الزمان، والواضح أن املسألة أوسع مـن ذلـك وأعـم،    

  واألغلب أا تتصل بعوملة الرفض واإلرهاب أكثر مما تتصل خبصوصية القضايا العربية أو اٍإلسالمية! 
ف املباشرة لصواعق النار دليل على صحة هذا الظن ورجحانه. فاألهداف هي: الربجان ولعل األهدا

الشهريان "التجارة" على طرف جزيرة "مااتن" يف نيويورك "رمز الرأمسالية األمريكية والعاملية"، مث مبىن 
  ن."البنتاجون" رمز القوة العسكرية اإلمرباطورية املصرة على اهليمنة وهو على طرف واشنط

…………….. 
…………….. 

 املالحظة اخلامسة: سؤال يصعب جتنبه، وتستعصي اإلجابة عنه، والسؤال متشعب: *
  إذا مل يكن "بن الدن" ـ فمن؟ □
وإذا وقعت اإلشارة إىل حتالف الرفض العريض الذي "تعومل" هو اآلخر ـ فأي العناصر ضـمن    □

  وق نيويورك وواشنطن؟هذا التحالف كانت األقرب إىل صواعق النار اليت نزلت ف
  مث ما هو املطلوب وراء ما جرى ـ باعتبار أي فعل طلبا؟ □

وكان هذا السؤال شاغل كثريين، ومن املفارقات أن الصراخ عال بأنه "بن الدن" يف حني كانـت  
هناك ـ وبدون صراخ ـ جهات مسئولة "أوروبية على وجه اخلصوص" تطرح تصورات خمتلفة بعضها 

  كانية التصديق!فيه الكثري من إم
وبني ما يطرح اآلن ـ وحىت يف "بروكسل" عاصمة حلف األطلنطي ـ تصور خمتلف يستبعد "بن   

  الدن" ويعرض بناء كامالً هو داللة شواهد، أكثر منه رباط وقائع. وهو تصور يستحق االعتبار.
  داللة الشواهد تعرض خطا متصالً ملخصه:

بة ما جرى فوق نيويورك وواشنطن إىل "إسامة بـن  إنه بالفعل يصعب وفق أي تقدير سليم نس □
الدن" أو تنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه. والصعوبة ال تنشأ من حقيقة أن العملية اليت وقـع تنفيـذها   
تتخطى إمكانيات "بن الدن" العملية والتنظيمية واإلنسانية، لكن الصعوبة إىل درجة االستحالة تنشأ من 

ترة األخرية، بعد حادثة تفجري املدمرة األمريكية "كول" ـ موضع رقابة ال  أن "بن الدن" كان خالل الف
يستطيع اإلفالت منها، مبعىن أنه يستطيع إخفاء نواياه يف صدره، ويستطيع إخفاء تفاصيل حياته داخـل  
الكهوف اليت يكمن فيها، لكنه يف حالة الترتيب والتخطيط وتنفيذ عملية على مستوى مـا وقـع يف   
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واشنطن ال يقدر على إخفاء شيء ولو ليوم واحد يف عملية استغرق الترتيب هلا ماال يقل عن نيويورك و
سنة كاملة، وشارك يف اإلعداد هلا ما ال يقل عن مائة موقع يف أمريكا وأوروبا، ودخل يف مهام تنفيذها 

  ما ال يقل عن مخسني رجالً "ورمبا امرأة".   
س مراقباً فقط، ولكنه خمترق من جانب أجهزة أمن حملية، أو وما هو ثابت أن "بن الدن" وتنظيمه لي

هلا خمابرات باكستان العسكرية واملدنية، وهي الراعي األساسي ملعركة ((طالبان)) مث خمابرات اهلند وهي 
مهتمة بتنظيم "القاعدة" بسبب ظهور بعض أعوان "بن الدن" يف "كشمري" باإلضافة إىل مخسة أو ستة 

  ربية وأوروبية.أجهزة خمابرات ع
والشواهد تكاد تنطق بأن "الفاعل" طرف مستجد على الساحة، مل يراقب من قبل، وليست لـه   □

سوابق تضعه يف دائرة املراقبة، وذلك مكنه من تواجد مل يلفت الشبهات يف مواقع استكشـف فيهـا   
يف املواقع اليت استكشفها ودرس أثناء التخطيط، مث استوثق منها وتأكد أثناء االستعداد للتنفيذ، مث ظهر 

وأعدها وفعل ما فعل يف تلك الساعات املشحونة بالقلق ـ وهي أربع ساعات غريت العامل تقع بـني   
  سبتمرب من توقيت شرق الواليات املتحدة األمريكية. ١١السابعة واحلادية عشرة من صباح يوم الثالثاء 

اً، وإمنا كانت خطى وإجراءات عادية حتت مسع ومل تكن هذه الساعات األربعة احلامسة تسلالً أو ختفي
وبصر مئات املوظفني معظمهم من ضباط املخابرات واألمن واجلوازات واجلمارك يف مطار من أكثـر  
مطارات أمريكا ازدحاماً "مطار بوسطن"  ـ وكذلك يف دائرة كامريات ثابتة ومتحركة قائمة يف كل  

  زاوية لكي تكشف كل ركن.
اعل طرف جديد، أن اخليال الذي استعمله غري مطروق ـ غري مسبوق ـ مـع    ومما يزكى أن "الف

التسليم بأن اخليال القدمي حىت مع مقدرته على التجديد يظل دائماً على صلة بالتجربـة، يف حـني أن   
اخليال اجلديد لديه جسارة أن جيرب يف املطلق دون حاجة إىل أرضية سبق التعرف عليها، أو سـقف  

  املمارسة.حتدد ارتفاعه ب
ويزكي حقيقة أن "الفاعل" طرف جديد ـ أنه قدم مستوى علمياً ممتازاً يف دراسته خلطته مل يظهر  
من قبل. فهذا "فاعل" يدخل املطار حامالً حقيبته ـ وسالحه ينتظره وراء بوابات ركوب الطـائرات   

ذلك طاقة التفجري، ألا بعد انتهاء كل إجراءات السفر واألمن ـ وهو واثق من كمال استعداده مبا يف  
خزانات وقود كافية للسفر ست ساعات يف اجلو من الساحل الشرقي للواليات املتحدة حنو السـاحل  
الغريب. و"الفاعل" لديه بعد ذلك كفاءة أن يستويل على الطائرة اليت صعد إليها وحتويلـها إىل قذيفـة   

ه الرمزي يف "نيويورك" العاصمة االقتصادية يستطيع توجيهها إىل هدف قرره. واهلدف سبق اختياره مبعنا
للواليات املتحدة أو يف "واشنطن" العاصمة السياسية. مث إن نقطة االصطدام باهلدف حساب هندسـي  
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دقيق يريد أن يصطدم على مساحة االرتفاع القائمة ما بني الدور الستني والدور السبعني لكي يكـون  
كافياً ليهوى بربج التجارة املستهدف راكعاً غائراً يف حفـرة  محل األنقاض النازلة من أعلى إىل أسفل 

  غاص فيها دون أن يتبعثر أو يتناثر إىل بعيد.
إن "الفاعل" حتركه دوافع نفسية خمتلفة بالكامل عن التصور العريب للحركة املطلوبة إزاء الواليات  □

ذا الضغط ـ يف حد ذاته ـ ال   املتحدة، مبعىن أن مطلب العرب من أمريكا أن تضغط على إسرائيل، وه
بد أن يكون بعيار ومقدار بان مرات متعددة يف عمليات سابقة سببت أضراراً جسيمة ومع ذلك تركت 

  قنوات مفتوحة!
سبتمرب مل يظهر راغباً يف التأثري أو مباشـرة الضـغط مبختلـف     ١١لكن "الفاعل" صباح الثالثاء 

شارة ـ حىت لو كانت دموية ـ إىل املستقبل، ومل يترك   درجاته، بل مل يكن يف شكل فعله أنه يبعث بإ
ثغرة لفرصة. وإمنا كان "الفاعل" كما تقول كافة اإلشارات غاضباً، وكان مصراً على االنتقـام، ويف  

  الغالب من شيء وقع.
ويف كل ما عرفه العامل يف جماالت ما يسمى بـ "اإلرهاب" فقد كان ما بدا من هدف العمليات يف 

إحداث أكرب "كمية" من التأثري السياسي تزيح من الطريق عقبات أو تفتح علـى الطريـق    كل املرات
خمرجاً، أما ما جرى يف نيويورك وواشنطن فلم تكن فيه سياسة ومل يكن فيه "قبل" و"بعد"، وإمنا تبدى 

  العمل مكتفياً بذاته ـ مقدمة ونتيجة ـ وكل شيء!
  صارم من اللحظة األوىل وحىت املشهد اخلتامي!ضربة انتقام أو ضربة عقاب حيركها انضباط 

وتكاد حتركات "الفاعل" وحىت مزاجه يف الفعل توحي بأن التخطيط "عسكري". فذلك بالفعل  □
مستوى الترتيب والتنفيذ، وعقلية ونفسية اإلدارة، مع تصور "نظامي" شديد الوضوح، فهناك "جتهيـز  

وخطوط إمداد معركة"، وتلك شواهد على أنه إذا مل معركة"، وهناك "تدريب معركة"، وهناك "أرضية 
  يكن هناك شكل لـ "تواجد" عسكري ملموس فإن هناك ظال لتواجد عسكري حمسوس.

والتواجد العسكري احملسوس مع برودة أعصاب تتجلى يف الصرب الدءوب على التفكري والتخطـيط  
ن أن تنتسب إىل االنفعال ـ ملواجهـة   والترقب والتنفيذ ـ يبدو مستعداً بتصميم حمكوم بإرادة أكرب م 

انتحار مؤكد. وذلك نوع من الفعل ظهر مفعوله ـ بدرجات متفاوتة ـ يف مسار صراعات تارخييـة    
انكسرت فيها وطنيات وحوصرت هويات، وضاقت نفوس مبا عانت وقاست، وحتملت به وخضعت 

  له.
……………… 
……………… 
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وحىت يف عاصمة حلف األطلنطي يصـلون يف   والذين يطرحون هذا التصور ـ وغريه ـ يف أوروبا  
النهاية إىل أن تلك اإلشارات تكاد أن تكون ملسات فرشاة متزج البقع باألسود والرمـادي واألمحـر،   
وترسم لوحة عليها مساحات شديدة الغموض مفتوحة للخيال والتأويل. وكان أكثر ما تثريه ملسـات  

شروط "الفاعل" وهي تلفت النظر إىل "البلقـان"   األسود والرمادي واألمحر مشاعر وهواجس تستعيد
  وصراعاته وبالتحديد إىل عناصر "صربية".

  هناك قومية اعتدى عليها وجوداً ومشروعاً وكرامة.
  وهناك جيش مت ضربه ومتزيقه وأهانته.

  وهناك شعب تعرض لغارات األطلنطي تتقدمها أساطيل اجلو األمريكية ملدة مخسني يوما.
اسيون وعسكريون مهزومون، بعضهم مطارد وبعضهم مطلوب لقـانون أملتـه   وهناك زعماء سي

  شروط الغلبة، بل إن بعض الرموز الصربية وراء قضبان السجون فعال.
ويف بقايا اجليش الصريب عناصر لديها املؤهالت املطلوبة، ولديها طاقة الغضب اجلاحمـة، ولـديها   

، ولديها جسارة املخاطرة مبالقاة املوت دون اعتبار هذا التصميم على االنتقام والثأر مهما كان أو يكون
  النوع من املوت انتحاراً.

باإلضافة إىل ذلك فإن تلك العناصر الصربية مستوفية كل شروط "الفاعل" كما وقع توصيفها: قادم 
  .جديد إىل الرفض ما زال خياله غري حمدد. وليست له سجالت سابقة تالحقه وتتابعه خارج دائرة معينة

  ولديه الشحنات والطاقات والقدرات واملهارات اليت يئُه لتطاير الشرر.
وكانت شهرة "البلقان" يف التاريخ احلديث أنه "برميل بارود" تسبب يف احلرب العاملية األوىل الـيت  

" قادت إىل احلرب العاملية الثانية ـ وهذه احلرب العاملية الثانية أضافت إىل "البلقان" "برميـل بـارود   
  جديداً يف الشرق األوسط.

……………….. 
……………….. 

ومع ذلك فرمبا جتاورت "براميل البارود". "برميل" الشرق األوسـط " "بـن الدن" أو غـريه" ـ     
و"برميل" البلقان "الصرب وما حوهلا و"براميل" بارود ثالثة أو رابعة، مث تفجرت كلها صواعق نار فوق 

  حافة حرب من نوع جديد، هي احلرب "غري املتوازية".نيويورك وواشنطن. وقذفت بالعامل إىل 
  وفيما يظهر من العينة األوىل فهي نوع احلرب األخطر.

وبدليل صواعق نيويورك وواشنطن، فهذه موقعة ال مثيل هلا يف تكثيف الصدمات إذا قيست بغريها 
  من أزمنة سابقة:
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ته حرب "كوريـا" وحـرب   اإلحساس باإلحباط فيها ـ بعد دقائق ـ زاد على كل ما راكم   □
  "فيتنام" على األعصاب األمريكية طوال عشرين سنة!

واخلسائر املادية على مدى األسبوع األول من العملية تساوى تكاليف احلرب العاملية الثانية وقد  □
تريليون  ٢دفعتها أسواق العامل وكان النصيب األكرب منها خسائر السوق األمريكية، وتقديرها األوىل "

  ر" "نصف إمجايل الدخل القومي األمريكي هذه السنة".دوال
والتضحيات من أرواح البشر بضربة واحدة أكثر مما تكبدته أمريكا يف أي معركـة عسـكرية    □

خاضتها ومل يكن هناك جبهة وال ميدان قتال وال حتركات جيوش ييء نوعاً من اإلنذار املبكر "وعلى 
  ".١٩٦٧ر البشرية املصرية يف معارك سنة سبيل املثال فهي أكثر من كل اخلسائ

………………… 
………………… 

لكن األسوأ هو الضرائب السياسية، املادية واملعنوية. مبعىن أنه يف إطار حرب "غري متوازنة" تستطيع 
أمريكا بالقوة العسكرية أن تعيد أفغانستان إىل العصر احلجري "وأفغانستان مل تبتعد عن هذه العصـر  

ما يبدو من الوثائق األمريكية ـ فإن الواليات املتحدة بإجراءاا وفـق اسـتراتيجية    كثرياً"، لكنه وك
احلرب "غري املتوازية" على وشك أن تعيد نفسها إىل وضع قريب الشبه بأوضاع العامل الثالث ـ أبوابه  

  املغلقة ونوافذه املسدودة.
ه وزير "لألمن الداخلي" وكذلك يصل احللم األمريكي حىت حيبس نفسه يف قفص من اخلوف حيرس

يف بلد يتباهى أصحابه يسمونه "الواليات املتحدة األمريكيـة" ـ ولـيس "اجلمهوريـات االحتاديـة      
  السوفيتية"!!
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  من نیویورك إلى كابول وبالعكس!

  عن األزمة والحرب!
أقصد إىل بعـض  سبتمرب األخري، أن  ١١كان ترتييب قبل أن تقع الواقعة يف نيويورك وواشنطن يوم 

عواصم أوربا، ومنها إىل الواليات املتحدة: واشنطن ونيويورك. وجرى جتهيز إجراءات السفر وحتـدد  
سبتمرب وهو يوم أربعاء، وخط سريي املرسوم أن أتوجه إىل لندن  ١٧موعده يف الصباح الباكر من يوم 

ع، وحبيث أكون يوم االثنني التـايل  أليام معدودة، ومنها عرب احمليط إىل نيويورك يف عطلة اية األسبو
سبتمرب" يف واشنطن بادئاً اليوم من أوله، باحثاً عن األحوال واالحتماالت كما تبدو يف العاصمة  ١٦"

  األمريكية اليت أصبحت ـ أعجبنا أو مل يعجبنا ـ عاصمة القوة يف العامل ومركز القرار يف مصائره..
ا"، فرغت اإلدارة احلالية يف الواليات املتحدة، مع ربيع وكنت على معرفة بأن هناك "نوايا" و"خطط

" ، من بلورا ـ وهي على وشك أن تطرحها للتنفيذ على اتساع قـارات العـامل    ٢٠٠١هذا العام "
  وفيها املنطقة اليت تعنينا أكثر من غريها وهي منطقة الشرق األوسط.

ن استراتيجية جديـدة جـرى   وبالفعل فقد كنت اطلعت على نصوص تقرير رئاسي أمريكي بشأ
اعتمادها من جانب اإلدارة األمريكية ملستقبل العمل يف هذه املنطقة، وشغلين التقرير، حىت أنين عرضته 
على صفحات هذه "الة" "يف عدد أول سبتمرب" ـ مث رأيت االرحتال عرب البحر وعرب احمليط باعتقـاد   

اصيله: سؤاالً، وجواباً، وحواراً وفهما بقدر ما هـو  أن هناك الكثري مما ميكن استجالؤه والبحث يف تف
  ممكن.

سبتمرب، كانت الترتيبات يف مواضعها، مبا يف ذلك مواعيـد اجتماعـات    ١١وعصر يوم الثالثاء 
حرصت أن أضمن هلا وقتاً يكفيين، ولقاءات على اإلفطار والغداء والشاي والعشاء متواصـلة، وهـي   

  ت للطعام. مناسبات للكالم أكثر منها مناسبا
فوق شاشة التليفزيون ـ توافقت نظريت األوىل مبحض مصادفة   CNNوفجأة وكنت أطل على قناة 

مع إشارة تقطع الربامج خبرب طارئ، يفيد أن طائرة مدنية اصطدمت بأحد برجي التجارة الشـهريين يف  
، فارتطم بناطحة نيويورك، ولدقائق تصورت أا حادثة وقعت بسبب طيار ضل مساره أو أخطأ ارتفاعه

  سحاب، متثل هي وتوأم هلا، أظهر العالمات عل خط األفق الشهري ملدينة نيويورك.
ورحت أتابع ما بدا يل ـ رغم مأساويته ـ حدثاً عادياً يقع مثله كل يوم مع اختالف الظـروف    

حافـة  واملواقع. مث استجد بعد دقائق ما ظللت لبعض الوقت غري قادر على تصديقه، فقد ظهرت على 
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شاشة التليفزيون طائرة ثانية، اخترقت الصورة بسرعة، مث نفذت يف الربج الثاين، ومع أنه كـان مـن   
العسري على أي عقل أن يستوعب معىن ما جرى، فإن احلقيقة كانت أمام العيون تفرض يقينها، حـىت  

ار قبـل إدراك أن  وإن كانت هذه احلقيقة عصية على التصديق، متفوقة على اخليال، داعية إىل االنبـه 
  الصور وراءها ـ بالضرورة ـ مصائب ومآسٍ إنسانية.

مث يزداد عمق الفجوة بني الصورة املبهرة واحلقيقة الدامية، عندما يبدأ الربجان التوأمان ـ العمالقان  
ـ يف االيار ـ من الداخل كأما صرح يسقط راكعاً على ركبتيه مكوماً على األرض ومن حولـه   

ام احلديد واحلجر، فوقها كتل اللهب املتهاوية تسحق أجساداً وأرواحاً وحلماً ودماً وآماالً جبال من رك
وطموحات دمهها املوت، وهو موت رهيب بآالمه وعذابه، وخصوصاً أن زمان املأساة طال ما بـني  

مالقان بثقلـهما  اصطدام الطائرة األوىل بربج التجارة األول، والثانية بالربج الثاين، واوى التوأمان الع
املخيف على ما بني مخسة آالف إىل ستة آالف من البشر ـ وهو زمان طال مداه قرابة الساعتني، يعلم  

  اهللا ما جرى فيهما.. وكيف؟
ولبعض الوقت دار يف خلدي أن ما وقع أمام عيين وأمام عيون مئات املاليني من الناس، حيرض على 

بالنسبة للصحفي حدث مهول ـ لكن صوت النـهي كـان    السفر أكثر مما ينهى عنه، فما جرى هو 
مسموعاً من حويل وأسبابه متنوعة. وعندما دخل الليل، كانت األنباء تقول أن عاصفة النار والـدمار  
فوق نيويورك وواشنطن فجرت بعدها إعصار غضب وجنون، اجتاح الواليات املتحدة األمريكية مـن  

وعميقاً، وأن كل ما هو عريب ومسلم أصبح معرضاً ومكشوفاً، الشرق إىل الغرب، ووصلت آثاره بعيداً 
ومل يكن ذلك يف حد ذاته ما جعلين أغري رأيي، وإمنا غريت رأيي إلدراكي أنه بعد كل ما جرى فلـن  
أكون حيث أذهب سائالً، وإمنا سوف أكون مسئوالً، ولن أكون زائراً يرغـب يف السـماع، وإمنـا    

  تكلم، ومل أكن على استعداداً ألكثر من سبب:"صاحب بيت" ـ مفروض عليه أن ي
فيها أنين يف شأن ما جرى متابع مهتم، وليس طرفاً ضليعاً يف املوضوع وخباياه. وفيها أن ما لـدي  

  من األسئلة، كان كثرياً قبل الواقعة، مث أضيف إليه األكثر بعد الواقعة. 
وحىت إذا كانت عندي اجتـهادات ـ    وفيها أنه ليست عندي إزاء ما رأته الدنيا بأسرها إجابات،

وليس إجابات فليس يعنيين اآلن طرحها بقدر ما يعنيين أن أمسع غريي إذا توصـل لشـيء. مـع أن    
اإلشارات األوىل كشفت أن الكل مذهول باملفاجأة، مأخوذ بصورها، مروع باملأساة بعـد املفاجـأة   

  ووراء الصور، مث إن املزاج العام ساخن وكذلك منفلت!
ا ـ ويف اللحظة األخرية ـ قررت إلغاء ترتيبات السفر، بترجيح أن املتابعة اآلن أفضل عـن    وهكذ

طريق سيل من الرسائل ال ينقطع على اإلنترنت، وصور ال تتوقف على شاشات التليفزيون، إىل جانب 
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ك قدرت ما حتمله صحافة العامل وكلها واصلة إىل القاهرة يف ساعات، مث إن املتابعة من مسافة ـ كذل 
  ـ أدعى إىل فهم أقل توتراً، وبالتايل أكثر تأنياً "إذا كان ذلك ممكناً". 

□  
ومضى أسبوع وثان وثالث، مث عاد الصحفي داخلي يذكر بنفسه ويلح، فسـيل الرسـائل علـى    
اإلنترنت مفيد، وشرائط الصور على شاشات التليفزيون معربة، وصحافة العامل الواصلة تعطى تغطيـة  

ة. لكن الصحفي حيتاج أكثر، حيتاج أن يرى بعينيه، وأن يسـمع بأذنيـه، وأن يلمـس    عريضة شامل
بأصابعه، وأن جيلس مع ناس يعرفون، يف مواقع تسمح هلم بأن يعرفوا، وأن يسأل ويستجوب وجيـادل  
ويسعى باحلق الطبيعي ملهنته كي يوفر لنفسه رؤية واضحة، على األقل كافية ـ إذا جاء عليه الـدور   

  ما عنده، بعضه أو كله، وبقدر ما تسمح له الظروف! ليقول 
وهكذا بعد انتظار ثالثة أسابيع، عدت أحرك واستعجل إجراءات السفر. ومن باب االحتياط، فقد 
تصورت أن أبدأ ببعض العواصم األوربية، وبعدها أفكر إذا كان عبور احمليط إىل أمريكا مفيـداً، أو أن  

يع ـ وهلم العذر فيه ـ ما زال مستحكماً، وإذا كان "ذلك كـذلك"    مناخ اهلسترييا الذي متلك اجلم
"كما يقول الفقهاء جتنباً لتكرار احليثيات يف أية فتوى" ـ إذن فإن السفر ميكن اختصـاره، ويكـون    

  اقتصاره على أوربا وحدها.
واليـات  وهكذا كان. واحلقيقة أنين مل أندم على االختصار واالقتصار على أوربا، فما يصلين من ال

املتحدة كان مزعجاً، مث إن جتربة شخصية مباشرة ـ ولو أا واحدة مل تتكرر ـ يف لندن زادت مـن    
  إقناعي، بأنين مل أخسر كثرياً حني بقيت يف أوربا ومل أقارب شواطئ احمليط!

ملخص التجربة: إنين دعوت على العشاء ذات ليلة يف لندن صديقاً قدمياً هو "السري مايكل ويـر"،  
لذي كان لسنوات طويلة سفري لربيطانيا يف القاهرة، ومعه قرينته "الليدي وير" وقد وصلنا مجيعـاً إىل  ا

  مطعم "سانتيين" متأخرين وعربنا بسرعة إىل مائدة تنتظرنا.
وبدا يل وحنن منر باملوائد يف طريقنا إىل مكاننا أن اجلالسني على مائدة قريبة منـا ينظـرون حنونـا    

ن صعباً أن أشعر أم تعرفوا علي من صورة كبرية وسط حديث طويل أجراه معـي  ويدققون، ومل يك
الصحفي الالمع "ستيفن موس"، ونشره بعرض صـفحتني يف "اجلارديـان" أمـس، مث إن "االيفنـنج     
ستاندارد" أعادت نشر احلديث بالكامل، ومعه نفس الصورة وبذات احلجم هذا املسـاء. ويف ذلـك   

متتاليني" فإنين ـ إىل جانب كثري قلته ـ انتقدت بعض ممارسـات السياسـة     احلديث "مكررا يومني 
  األمريكية يف املنطقة.
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ومل ألتفت إىل أن الذين تعرفوا علي هلم ـ كما ظهر فيما بعد ـ رأي بشأن ما قلته. وعلى أية حال 
بنا احلديث جمـراه   فقد اختذنا مقاعدنا حول املائدة احملجوزة لنا، وجاءت قائمة العشاء وطلبنا مث جرى

ووصلنا إىل ما وقع يف أمريكا وهو وقتها وحىت اآلن شاغل الدنيا بأسرها ولـيس مائـدتنا وحـدها.    
وانقضى نصف الساعة تقريباً وكنت منهمكاً يف احلوار مع "مايكل"، حىت لفتت قرينته هيالري "ليدي 

حدث معي، وألتفـت وإذا سـيدة   وير" انتباهي لسيدة أقبلت تقف إىل جواري، ويبدو أا تريد أن تت
طويلة القامة حسنة اهلندام تقول بعصبية: "مهما كان ما تقول أو تقولون، فاهللا يبارك أمريكا". وقلت هلا 

  بصدق: "إنين أرحب أن يبارك اهللا أمريكا ويبارك أوطان الناس كلهم".
  ون مجيعاً إىل اجلحيم".وردت وهي تدير ظهرها: "ال.. فليبارك اهللا أمريكا وحدها وليذهب اآلخر

ومل أغضب، ولكن "هيالري" "ليدي وير" غضبت، ومهَّت بالرد تقول للسيدة األمريكية: "إـا ال  
  متلك حق أن تفقد أعصاا مع الناس".

وجاء صاحب املطعم السنيور "سانتيين" نفسه وهو فنان له مؤلفات عديدة عن املطـبخ اإليطـايل،   
أنه رجل تربطه صداقات ودودة مع كثريين من رواد مطعمه األنيـق،   ومطبخ فينيسيا بالتحديد، كما

"وكانت ضمنهم األمرية ديانا وكوكبة المعة من أصدقائها، وامللك حسني وقرينته امللكة نور، والسيدة 
مارجريت تاتشر وقرينها دنيس". وقد جاء السنيور "سانتيين" حمرجاً، حياول أن يعتذر، وهو يسـتغرب  

مريكية ـ وهي زوجة مليونري أمريكي يزور لندن مرتني أو ثالثاً يف السنة، وميلـك بيتـاً    أن السيدة األ
كبرياً يف ميدان "تشستر" القريب وهو من أرقى املواقع يف حي "بلجرافيا" ـ خرجت عن األصـول.   

"وارد" وكان رأيي أن ما فعلته األمريكية "املليونرية" ليس فيه ما يستوجب حرجه أو اعتذاره، ألنه أمر 
  يف ظل هذه األجواء، لكن "ليدي وير" كان هلا رأي آخر.

وعلى أية حال، فقد زاد اقتناعي ـ بعدما مسعت يف لندن تفاصيل مستفيضة عما جرى لكثريين من  
العرب املسلمني يف الواليات املتحدة ـ بأنين  فعلت صواباً باختصار رحليت واقتصارها علـى شـرق    

ثالثة أسابيع اليت قدرا لسفريت، مالزمـاً للشـاطئ األوريب لألطلنطـي    احمليط، وكذلك ظللت مدة ال
مستغنياً عن عبور احمليط إىل الغرب األمريكي، ورمبا أن ذلك كان أكثر توافقاً مع ميلي وحواسي وبظن 
أن اإلمرباطوريات القدمية مهما كان خالفنا معاً، لديها حكمة التجربة وتوازا بينما "اإلمرباطوريـات  

  جلديدة" لديها غرور القوة إىل جانب وحشية اإلعالم وطغيان الغىن!ا
****  

وطوال ثالثة أسابيع من البحث يف عواصم أوربية متعددة ـ مالحظاً، ومتابعاً أكثر املرات، متكلماً  
يف أقلها ـ كان يف ذاكريت قول شهري للرئيس األمريكي األسبق "دوايت أيزاور" ـ مجع خالصـة     



  ١٠٨

أعلى جليوش احللفاء يف احلرب العاملية الثانية، ورئيساً للواليات املتحدة األمريكيـة مثـاين    خربته قائداً
سنوات ـ وفيه يقول: "إن السياسات الطيبة ال تضمن النجاح أكيداً، ولكن السياسات السيئة تضمن  

  الفشل حمققاً".
ـ    رعة إىل عـدد مـن   وذلك هو حمور حديثي اليوم ـ لكنين قبل اخلوض فيه أقترح االلتفـات بس

  اإلشارات




  باريس:

يف باريس تفهم عميق حلق الشعب األمريكي يف الغضب وحق اإلدارة األمريكية يف العقاب، لكن.. 
  هناك نوعان من الفهم:

احلالتني فإن املنطـق القـانوين   نوع يرق بالتعاطف أحياناً ـ ونوع يقسو بالنقد أحياناً أخرى. ويف  
سـبتمرب   ١١الفرنسي يعرض نفسه ـ بالرقة أو بالقسوة متكامالً: وخالصته: إن هناك فيما وقع يوم  

جرمية شنيعة.. وذلك أمر ال جيادل فيه، وال يستطيع أحد. لكن كل جرمية حتتاج إىل حتقيق يطرح عدة 
  أسئلة:
 ـ كيف وقعت اجلرمية؟١
 ها؟ ـ وبالتايل من ارتكب٢
 ومن الواضح أن اإلجابة عن السؤال األول هي األساس الذي تقوم عليه إجابة السؤال الثاين"."
ـ يلي ذلك أن اجلرائم ال حتاكم بنريان اجليوش، وإمنا بنصوص القـانون، واالختصـاص فيهـا    ٣

 للبوليس واحملاكم، وليس للطائرات والصواريخ.
أن تكون الفرصة متاحة لالطالع على األدلة، والقرائن، ـ وعند احملاكمة وقبل احلكم، فإنه يتحتم ٤

ومساع الشهود، والتثبت من وقوع املسئولية، حبيث تكون للحكم مشروعيته "ألن اجلرمية تستغين عـن  
 املشروعية، لكن القضاء ال يستطيع"!

……………… 
……………… 

ن تتصرف بسرعة وإىل وحني مسعت أن باريس تتفهم الدواعي اليت حدت باإلدارة األمريكية، إىل أ]
أن يكون تصرفها سريعاً وقوياً، حىت وإن مل تكن لديها خطة مدروسة ومتكاملة ـ فقد تذكرت مـرة   



  ١٠٩

، قابلت فيها الرئيس "فرانسوا ميتران"، وأيامها كانت احلرب األهلية يف لبنان على أشدها ١٩٨٢سنة 
عملية فدائية حلزب اهللا راح فيها ـ وكان حادث خروج قوات مشاة البحرية األمريكية من بريوت بعد 

قتيالً ـ ماثالً يف األذهان، ومعه حادث مشابه أقل حجماً يف خسائره ضـد القـوات     ١٧٠أكثر من 
الفرنسية. ويومها سألت الرئيس الفرنسي عن السبب الذي دعا فرنسا يف ذلك الوقـت إىل حتريـك   

"جان دارك" راحت تقترب من الشاطئ  أسطوهلا يف البحر األبيض، مث إن إحدى بوارجه وهي البارجة
اللبناين، حىت تكاد تالمسه، لكنها تستدير عائدة إىل عرض البحر، مث تقترب ثانية وتعود ثانية، ويتكرر 

 املشهد مرات ومرات بطريقة بدت غري منطقية. 
  وسألت الرئيس ميتران أثناء لقائنا، وأنا ساعتها ضيفه على اإلفطار:

جة "جان دارك" قاصدة عائدة أمام شواطئ لبنان، وما كان القصـد منـه   عما كانت تفعله البار"
 واحلكمة"؟ 

  ورد الرئيس الفرنسي قائالً: "إن ذلك كان طبيعياً" بل و"ضروريا".
ومل أقتنع، وواصلت سؤايل عن وجه الطبيعة والضرورة فيما فعلته "جان دارك" "البارجة!" وتـردد  

وإحساسي بينما كنت أتأمله أن املثقف فيه يغالب رئيس الدولـة   الرئيس ميتران "وأكاد أقول تلعثم!"،
  وكذلك قال:

لك أن تعتربها نوعاً من احلركة العصبية. التشويح بأطراف اجلسم "استعمل الرئيس ميتران تعـبري  "
"Gesticulation Politique." " 

  مث أضاف: 
م أن يتحركـوا، ـ مث   إنه حيدث للدول ما حيدث لألفراد حني يواجهون مواقف تقتضـي منـه  "

يكتشفون أن اخليارات املطروحة أمامهم مل تنضج بعد، وللحظة فإم بدالً من الكالم "يشوحون"، أي 
 تتحرك أعضاء جسمهم تعبرياً عما يريدون فعله. وهم حلظتها ال يقدرون".

ا عن قوة ويستطرد الرئيس ميتران: "لك أن تعترب أن "جان دارك" وقتها كانت يف ذلك املوقف، تعبري
فرنسية تفرض عليها الدواعي أن تفعل شيئاً، لكن احلقائق على األرض متنعها منه: "لنقل أننا حلظتها كنا 

  "نشوح" بالصوت واحلركة".
  وقلت: إنين اآلن فهمت]

……………….. 
……………….. 
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ة "، كانت القوة األمريكية يف وضع مشابه، فالدواعي امللح٢٠٠١وبعد قرابة عشرين سنة "أكتوبر 
تفرض عليها أن تتصرف، وترد بكل الوسائل كي ختفف من ثورة الشعب األمريكي، ويئ له أنه "أخذ 

  بثأره وانتقم".
لكنه يف تلك اللحظة كانت احلقيقة غائبة، واملشهد فوضى، واخلطط ملواجهة هذا الذي حـدث يف  

 عصر احلـروب غـري   نيويورك وواشنطن غري جاهزة أو غري كاملة "رغم أن هذا النوع من اخلطر يف
املتوازية، وهي حروب القرن احلادي والعشرين كانت واردة بالتقدير املسبق على الفكر"، ألنه كـان  
صعباً على العقل استيعاب هذا النوع من اخلطر حني وقع بالفعل. وكذلك مل تكن اخلطط جاهزة أو مل 

  تكن كافية!
مل يكن يقدر على التصرف كما تصرف الرئيس ويف احلالة األمريكية، فإن رئيس الواليات املتحدة 

  الفرنسي يف موقف مشابه. مع وجود أوجه توافق بني احلالتني وأوجه خالف:
أوجه التوافق: إن هناك حدثاً يطلب رداً، لكنه يف غموض الوقائع وفوضى الشـواهد وغيـاب    ○

حركة اليدين والقدمني،  اخلطط، فإن هدف التصرف مل يكن واضحاً، وهكذا بدأ التشويح والتعبري بلغة
  وأعضاء البدن "مبا فيها مالمح الوجوه ونظرات العيون وطلوع احلواجب ونزوهلا!".

وأما أوجه اخلالف فهي أن "عقل" القوة الفرنسية فرض عليها أن تتوقف بعدما أمساه ميتران بـ:  ○
ح القوة األمريكية دفع ـ لكنه يف حالة أمريكا فإن مجو  Gesticulation Politiqueالتشويح السياسي 

  بالرئيس األمريكي إىل ما هو أبعد، مع تزايد الضغوط عليه.
وكذلك اختار رأس القائمة اجلاهزة للمشتبه فيهم "وهو تنظيم القاعدة"، وقرر أن يضرب، عارفاً أنه 

  ال ميلك فرصة ـ أو ترف ـ االنتظار.
………………. 
……………… 

أكثر من أحلوا على "جورج بوش" أن يتصـرف   واحلاصل أنين عرفت أن جورج بوش األب كان]
بسرعة، ومسعت أنه قال له بعد عشاء عطلة اية األسبوع يف كامب دافيد ما مؤداه أنه: "ليس أمامه غري 
أن يضرب بسرعة ألن "العجز" هو اخلطيئة اليت ال تغتفر ألية سياسي، وتلك خالصة جتربة عمـره يف  

 رئيس إذا بان خطؤه، لكنهم لن يغفروا إذا تبدى عجزه"!]العمل السياسي. وأن الناس يغفرون لل
…………….. 
…………….. 
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  لندن:

ويف باريس ويف روما ويف لندن "ويف غريها من العواصم األوروبية"، إحساس بأن الواليات املتحدة 
ـ املوجود وسط حركة احلاكمة "سـاعتها" يف    استعملت قواا العسكرية بسرعة ضد إسامة بن الدن

سبتمرب ـ أو علـى    ١١معظم أفغانستان ـ دون أن يكون لديها اليقني الكامل بأنه يتحمل مسئولية  
  األقل يتحملها وحده.

والشاهد أن أبرز ساسة أوربا سألوا نظراءهم األمريكيني عما لديهم من أدلة على مسـئولية "بـن   
  ى رد يغنيه أو يكفيه. على أن ثقتهم بالواليات املتحدة أغنت وكفت.الدن"، ومل حيصل أيهم عل

ويف لندن وباريس وروما ـ ورمبا يف غريها من عواصم أوربا ـ وكما حيدث يف بلدان متقدمـة،    
يدعى إىل "اجتماعات تشاور" تطلب الرأي من خارج اإلدارة القائمة يف أية أزمة تطرأ، ويف العادة فإن 

ضرها خرباء فيهم أساتذة جامعات ووزراء وسفراء سابقون يعرفون أطراف الصراع هذه االجتماعات حي
أو مناطق احلوادث اليت تطرح نفسها مفاجأة على االهتمام العام، ولكي يكون التشاور نافعـاً ولـيس   
صورياً، فإنه توضع أمام هذه االجتماعات صراحة كل ما لدى حكوماا من معلومات، لكي تنضـم  

  ابقة إىل التجربة الالحقة.اخلربة الس
وحدث يف عدد من هذه االجتماعات ـ وليس من الضروري أن أحدد تفصيالً كي ال أحرج أحدا  

  ـ أن املشاركني يف أكثر من عاصمة وجهوا إىل رؤسائهم احلاليني سؤالني:
○  

ـ ومن مث   السؤال األول: هل هناك دليل ميكن البناء عليه يف اإلقناع السياسي مبسئولية بن الدن ○
  سبتمرب؟ ١١طالبان ـ ومن مث أفغانستان "ومن مث اإلسالم" مبسئولية ما جرى يوم 

والسؤال الثاين: ما هي اجتاهات العمل العسكري األمريكي احلايل، وما هو اهلدف اإلستراتيجي  ○
  منه؟

  وبالنسبة للسؤال األول: كان الرد على املستوى الوزاري أنه:
 ١١لى مسئولية بن الدن ـ طالبان ـ أفغانستان ـ فيما حـدث يـوم      ليس لدينا دليل قاطع ع"

سبتمرب ـ "مث يتواصل الرد" ـ على أنه ال بد أن يكون لدى األمريكان شيء يستندون عليه، لكنهم مل   
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يقولوه لنا. ومما قالوه أن لديهم معلومات بأن بن الدن أو وكالء مفوضني عنه أصدروا مـن بنـك يف   
ملتحدة عدة حواالت قيمتها نصف مليون دوالر، فيها مائة ألف دوالر لــ: حممـد   اإلمارات العربية ا

 سبتمرب، وفيها مائة ألف دوالر أخرى باسم زميله: مروان الشيحي. ١١عطا، وهو املتهم بقيادة عملية 
مث إن املخابرات األمريكية حصلت على صور من هذه احلواالت بتصريح من حمافظ البنك املركزي 

العربية املتحدة بعد طلب تقدمت به "مارسيل وهبة" سفرية أمريكـا يف اإلمـارات العربيـة     لإلمارات
  املتحدة.

ورأيهم كما قالوه لنا صراحةً: "إن هذه احلواالت تقطع بالصلة بني بن الدن وبني املسـئولني عـن   
دن، مبا كان سبتمرب، ظنهم أيضا ـ كما عربوا عنه ضمنا ـ: ((أم ال يستبعدون أن بن ال   ١١عملية 

سبتمرب، فهو يعطي األموال "ميينـاً ويسـاراً ويف    ١١صادقا عندما قال إنه مل خيطوا ومل يوجه عملية 
  الوسط" ـ لكن اهلدف العام ملا يعطيه معروف بصرف النظر عن تفاصيل كل عملية"!

" م أجروا تسجيالت التصاالت تليفونية قاما بن الدن وفوق ذلك فقد أكدوا لنا "يف واشنطن" أ
طول السنوات اخلمس املاضية من جهاز تليفون جوال متصل باألقمار الصناعية. وأن لديهم أكثر مـن  

 ألف ومائة تسجيل حملادثات تليفونية، وقد أرسلوا إلينا عينات منها، لعلها ترشد أو تدل على شيء!".
  عن السؤال األول. كذلك قيل يف "اجتماعات التشاور" يف أكثر من عاصمة أوربية يف اإلجابة

……………… 
……………... 

وسألين أحد وزراء الدولة األوربيني "ومرة أخرى ال أريد أن أحدد ألين ال أريد أن أحرج": ملـاذا  ]
سـبتمرب"؟   ١١قلت "قبل ثالثة أسابيع" "إن بن الدن ال يستطيع وال يقدر على عملية مثـل عمليـة   

سبتمرب، سواء  ١١حده ال يستطيع، وأن عمليات وكررت على سائلي ما نشرته عن ظين بأن بن الدن و
مبقتضياا املعقدة يف التخطيط واإلدارة والتنفيذ تتعدى قدراته، مث إن ظروفه مبا فيها املراقبة املستمرة عليه 
واختراق تنظيمه بالعمق ـ إىل جانب بعد أمريكا عن مواقعه ختطيطاً وإدارة وتنفيذاً ـ جتعل املسـألة    

 ته.برمتها خارج طاق
وسألين وزير الدولة األورويب املعىن: إذا مل يكن بن الدن فمـن؟ وقلـت: "إن ذلـك يتجـاوز     

  اختصاصي، لكين مسعت حوله ظناً عرضته كامالً".
وأضفت أن ما طرحته من شكوك حول ضلوع عناصر من البلقان ليس رأيي، لكين نقلتـه عـن   "

أطرحه كحقيقة ائية، وإمنا طرحته كاحتمال أصدقاء يف بروكسل ويف مقر حلف األطلنطي، مث إنين مل 
تسانده شواهد عرضتها، مث إنين فيما نشرت قبلت بضلوع عناصر عربية بدور أو أدوار فيما حـدث،  
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لكين أشرت إىل غياب دليل، وإىل غياب حتقيق يعطي للناس ولو شبه دليل يطمئنهم إزاء الطريقة الـيت  
 تتصرف ا القوة األمريكية!

ي عن: الصلة وكيف ميكن أن تكون بني عناصر من العرب وعناصر من الصرب أو ـ  وسألين حمدث
  البلقان عموماً، والطرفان بعيدان ال رابط بينهما؟

وذكرته بأنه كان بني "ااهدين" ـ أو من أمسوا كذلك ـ يف "البوسنة" أكثر من ألفني من الشباب 
من بلدان عربية أخرى، وبعضهم مل "جياهد" يف العرب: ربعهم من مصر وربعهم من السعودية والباقون 

  البوسنة فقط، ولكنه وصل "باجلهاد" إىل ألبانيا أيضاً، وبعدمها حىت "الشيشان".
وقلت: "إنه كانت هناك كتائب من قوات مسلحة عربية تعمل ضمن القوات الدولية اليت شاركت 

أعرف عن جنود من العرب تزوجوا من  فيما مسي بعملية "حفظ السالم يف يوجوسالفيا السابقة". وأنين
  بلقانيات ـ وصربيات أيضاً".

سبتمرب، فإن أحداً منا ال يستطيع أن يستبعد شيئاً  ١١وأضفت: "أنه فيما يتصل حبادث على مستوى 
  من حسابه دون ترو، أو يدخل شيئاً يف حسابه دون أساس"!]

………………. 
……………… 

اجتماعات التشاور" األوربية، وهو السؤال عن اجتاهات وفيما يتعلق بالسؤال الثاين الذي طرحته "
العمل العسكري األمريكي، وعن اهلدف االستراتيجي منه، فقد كان اجلواب الذي أتاهم يعرض السياق 

  التايل:
إن اإلدارة األمريكية كانت واقعة حتت " ضغط رهيب"، يدفعها إىل احلركة بسرعة، وإىل احلركة "

ل إىل أقصى درجات القسوة، حبيث تكون مشاهد الدم واحلريق ظاهرة أمام حنو نوع من "العقاب" يص
الشعب األمريكي "تطفئ ناره" و"تشفى غليله"، وإال واجهت اإلدارة األمريكية أزمة يصعب تقـدير  
عواقبها ـ لكن اإلدارة وهذه نقطة لصاحلها "كذلك قيل لـ "جمموعات التشاور" يف أكثر من عاصمة  

 وفكرت ووازنت بني خيارات وبدائل: أوربية" ـ انتظرت
ـ فكروا يف خطة خلطف بن الدن من منطقة جبلية يف "قندهار" رصدوا وجوده فيهـا، لكنـهم   

"، يف حماولة إنقاذ الرهائن األمريكيني الذين احتجزهم الشـباب  ١٩٨٠أبريل  ٢٤تذكروا ما حدث "
  الثوري اإليراين يف مبىن السفارة األمريكية يف طهران.

………………. 
………………. 
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وضعت قيادة القوات اخلاصة األمريكية خطة إلنقاذ الرهائن من قبل طهران،  ١٩٨٠وأيامها سنة ]
وكان املطار العسكري يف املنيا "صعيد مصر"، إىل جانب القاعدة األمريكية يف "مصرية" "سلطنة عمان" 

"أنور السادات" قد صـرح  ". وكان الرئيس ١قيادة تنفيذ تلك اخلطة اليت عرفت باسم "الصحراء رقم 
"لصديقه" الرئيس "جيمي كارتر" باستعمال األراضي املصرية وتسهيالا العسكرية يف تنفيذ هذه اخلطة، 
وبالفعل كان املكلف بالتنفيذ وقتها هو اجلنرال "بكويث" قائد القوات اخلاصة، وقد توىل من مطار املنيا 

"ريتشارد بكويث" إىل الرئيس كارتر خيطره بأن العملية توجيه العملية. ومن نفس القاعدة بعث اجلنرال 
فشلت، بسبب تعطل وتصادم اثنتني من طائرات اهلليوكوبتر، ورد عليه الرئيس كارتر بأن "جيهـض"  
اخلطة ويعود بقواته، وكذلك فعل اجلنرال "ريتشارد بكويث" مع علمه بأن قواته على املوقع قرب مدينة 

طهران ـ تركت وراءها جثث مثانية جنود قتلوا عندما اصطدمت طائرات  "يزد" اإليرانية ـ على طريق
 اهلليوكوبتر ببعضها].

…………….. 
…………….. 

وقيل أمام "جمموعات التشاور" األوربية ضمن ما قيل: إن الذكرى املريرة لتلك التجربة دعت اإلدارة 
احتمال الفشل فيهـا "بعـد    األمريكية يف الظروف املستجدة إىل استبعاد مغامرة خطف بن الدن، ألن

سبتمرب" مما ال يقدر الرئيس "بوش" على حتمله اآلن، وهو ال يستطيع أن يفعل  ١١الفشل يف توقع ضربة 
، ويأمر بإجهاض اخلطة ألن مقتضى ذلك ١٩٨٠مثلما فعل الرئيس "كارتر" مع اجلنرال "بكويث" سنة 

جراءات عزله، ألن الفشل سـوف يفـتح   يفرض عليه يف نفس اللحظة، ختليه عن منصبه، وإال بدأت إ
  الباب لتحقيقات مكبوتة بصعوبة ولكنها مؤجلة، وكلها تريد أن تعرف كيف جرى ما جرى؟

وأين كانت املخابرات األمريكية وماذا فعلت مبيزانيتها وهي تزيد على ثالثني بليون دوالر؟ مث أيـن  
  مل؟!كان الدفاع اجلوي عن عاصمة القوة األعظم الوحيدة يف العا

ويف ذلك الصدد قيل أيضاً "موعات التشاور": إن الواليات املتحدة اعتذرت لرئيس وزراء إسرائيل 
عندما عرض استعداد القوات اإلسرائيلية اخلاصة "خلطف بن الدن" نيابة عن اإلدارة األمريكية "واملعىن 

يف احللف الدويل الـذي تقيمـه   املقصود من العرض أن تدخل إسرائيل عضواً معترفاً به شرعياً وعلنياً 
أمريكا للحرب ضد اإلرهاب". وقد أبدى رئيس وزراء إسرائيل أن "املوساد" لديه خربة يف هذا النوع 
من العمليات أشهرها خطف وحماكمة وإعدام "اجلنرال" "إخيمان" "املسئول األول عن "اهلولوكوست" 

م هتلر"، وقد اعتذرت اإلدارة األمريكية ـ اجلحيم ـ الذي تعرض لـ "اليهود" حتت حكم النازي أيا 
عن هذا العرض رغم ثقة إسرائيل يف فرص جناحه، ألن لديها بالفعل وعلى األرض ويف عمق "قندهار" 
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"عناصر" جاهزة. وكان رأى اإلدارة األمريكية أن ظهور إسرائيل على املسرح يف هذا الدور ويف هـذا  
سبب إحراجاً سياسياً واستراتيجياً يف العاملني العـريب  التوقيت، وحىت إذا جنحت يف املهمة ـ سوف ي  

  واإلسالمي.
…………….. 
…………….. 

[وكان اعتذار الواليات املتحدة عن هذا "اخليار اإلسرائيلي"  أهم األسباب الـيت دعـت "آرييـل    
يس شارون" رئيس وزراء إسرائيل إىل إلغاء زيارته املقررة للواليات املتحدة واجتماعه احملدد مـع الـرئ  

جورج بوش ـ يف شهر أكتوبر ـ ذلك أن "شارون" اعترب االعتذار األمريكي "عن توكيل إسـرائيل    
مبهمة خطف بن الدن"، دليالً على عدم رغبة الواليات املتحدة يف االعتراف بوجود إسرائيل كطـرف  

علـى  أصيل يف التحالف الدويل الذي يتجمع ملقاومة اإلرهاب. وكان رأى شارون أن احلقائق عفت 
زمن كانت واشنطن فيه ختفي شواهد عالقتها اخلاصة بتل أبيب عن عيون العواصـم العربيـة، لكـن    
حكومته اآلن مصممة على أداء دورها يف العلن، وإذا مل تكن واشنطن تريد إشهار وتوثيق هذه العالقة 

قوة العالقة  فذلك حقها، لكن إسرائيل لن تضع نفسها يف موضع تراه أقل مما تستحق بصرف النظر عن
 بني البلدين.

مث إن شارون يضايقه أن يكون سبب االعتذار األمريكي هو "جمرد مساعدة عدد من القادة العـرب  
يريدون "ستر" عالقتهم بالواليات املتحدة، وتسايرهم واشنطن يف ذلك مبقولة عدم إحـراجهم أمـام   

  شعوم.]
……………… 
……………… 

ألوربية فقد كان اخليار والبديل اآلخر الذي فكـرت فيـه   وطبقاً ملا عرض "اجتماعات التشاور" ا
  واشنطن، هو "تكليف حتالف الشمال األفغاين باملهمة"

، ألن ذلك التحالف املعارض لطالبان ـ والذي كان خيوض احلرب ضدها فعالً من مواقعه الـيت   
حوافزه القوة للقتال  تراجع إليها يف مشال البالد حتت قيادة أمحد شاه مسعود ـ جاهز على األرض لديه 

إذا تلقى ما هو متأخر من طلبات سبق وتقدم ا لإلدارة األمريكية، لكن ذلك اخليار البديل اسـتبعد  
"وقتها"، ألن هذا التحالف "مهزوم يف أعماقه" و"ممزق" ـ ولون كان قادراً على النصر النتصر حلساب 

"املهزوم املزق" لدى هـذا التحـالف زاد    نفسه مع كل املساعدات اليت تلقاها من قبل. مث إن شعور
سـبتمرب   ٨وتكرس، عندما وقع اغتيال قائده العسكري الالمع أمحد شاه مسعود، "وكان اغتياله يوم 
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سبتمرب بيومني أو ثالثة ـ مما دعا كثريين إىل الربط بني اغتيال أسـد بنشـري     ١١األخري ـ أي قبل  
  ."مسعود" وبني العمليات ضد نيويورك وواشنطن"

مث إن زعماء التحالف الشمايل حينما أحسوا أن هناك اجتاهاً لالعتماد عليهم، بـدءوا يزايـدون يف   
طلبام، ويسابقون بعضهم يف االنفراد مبا ميكن أن تعطيه الواليات املتحدة األمريكية ملن تعهـد إليـه   

  بالعملية.
                                           ** 

وبديل رابع ورد ذكره يف "اجتماعات التشاور" األوربية مؤداه: "إنه ميكن االتفاق  وكان هناك خيار
مع بعض، أو أحد زعماء القبائل األفغانية، وضمنها قبائل علمتها احلروب أن تبيع والءاـا ـ لكـي    

إا تتوىل هي خطف بن الدن، وكانت وكالة املخابرات املركزية األمريكية تروج هلذا احلل بعدما قالت 
استكشفت السبل والوسائل لتحقيقه. ولكن الوكالة تقدمت تطلب اعتمادات خرافية، واسـتأذنت يف  
أجل للتنفيذ غري حمدود بتاريخ معني، ومل جيد الرئيس األمريكي نفسه قادراً على الصرب، فهو يسـتطيع  

بق هلا أن خدعتـه يف  توفري االعتمادات العاجلة، لكنه ال ميلك الوقت املفتوح وخصوصاً أن الوكالة س
"زعماء أفغان"، طلبوا الغايل وحصلوا عليه، لكنهم عند التنفيذ متلصوا، وادعوا صعوبة املهمة، وتقدموا 

  مبطالب مالية إضافية، لعل "فرج اهللا جييء".
والشاهد ـ كذلك قيل ـ إن وكالة املخابرات املركزية األمريكية تورطت "حـىت الركـب" يف     

دت إىل درجة أن "فريق عمل" من رجاهلا قضى ستة شهور يف وضع تقريـر  أفغانستان وشطحت وشر
عن "الشذوذ اجلنسي" لدى الزعماء األفغان، وأمهية استخدامه يف تطـويعهم! وكنمـوذج "ميـداين"    
أشارت الوكالة إىل معركة عنيفة ـ طالت شهوراً ـ بني زعيمني حـول "غـرام" كليهمـا بصـيب       

ثاين، وانشغل مكتب وكالة املخابرات األمريكية يف "بيشـاور" ـذه   "اكتشفه" أوهلما، مث "خطفه" ال
  املعركة أسابيع حىت استطاع دئة اخلواطر والسيطرة على العواطف.

وعلى أية حال، فإن الرئيس األمريكي الذي يعتزم االستغناء عن خدمات رئيس الوكالـة احلـايل   
إبطال أية حجة للوكالة، فصرح هلا باعتماد "جورج تينيت" يف أول فرصة تسنح له ـ أرد فيما يظهر  

قدرة مليا دوالر تصرفها "حتت رقابة نائبه ديك تشيين"، على أن تأتيه يف النهاية بإسامة بن الدن حياً أو 
  ميتاً. 

  وكذلك فإن هذا اخليار الرابع وضع حتت الطلب دون عجلة.
خامس جرى استبعاده بعد ساعات وكان هناك فيما قيل لعلم "اجتماعات التشاور" األوربية خيار 

ومؤداه: "أنه ليس عسرياً تكليف وحدة خاصة من املخابرات الباكستانية لتنفيذ عملية خطف أو قتل بن 
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الدن دون خوف أن يؤدى ذلك إىل حرج للجنرال "برفيز مشرف" رئيس باكستان، ذلك أنـه مـع   
ن ـ ضـاق صـدرهم باملخـاطر     معلومات متوافرة تقول إن شعب أفغانستان ـ وحىت مجاهري طالبا 

واملهالك اليت سببها وجود بن الدن على أرضهم ـ لن ميانعوا إذا خلصهم أحد من "هذه املصيبة". مث  
إنه إذا اقتصرت العملية على "بن الدن وحده"، وإذا مل تقترب من زعماء طالبان، فإن العملية قد تبدو 

ا يف باكستان، خصوصاً إذا توافقت مـع حزمـة   خدمة باكستانية لألمة األفغانية، وعندئذ ميكن قبوهل
مساعدات اقتصادية إلسالم آباد، يرافقها ضمان بسالمة املنشآت النووية الباكستانية من ضربة مفاجئة 
ضدها "من اهلند أو من إسرائيل مع اختالف النوايا واملقاصد بني البلدين"، لكن عرض الفكرة توافق مع 

باكستانية أضطر فيها "برفيز مشرف" إىل إعفاء صديقه ونائبه اجلنرال "حممد قالقل داخل القيادة العليا ال
عزيز خان"، وهو الرجل الذي دبر وقاد االنقالب العسكري الذي جاء به إىل احلكم ، بينما هو ما زال 

  يف طائرة معلقة به يف األجواء ال تعرف لنفسها مطاراً بط فيه.
  ري األمريكي.. ومباشرة!وكذلك مل يبق بديل غري العمل العسك

……………… 
……………… 

                                            **  
وكان ختام مناقشات "اجتماعات التشاور" األوربية، إعالن رئيس الوزراء توين بلري أمـام جملـس   

وحىت إذا العموم الربيطاين بـ: "إن الواليات املتحدة األمريكية هلا حق العمل العسكري ضد بن الدن، 
مل تقدم أدلة كافية إلدانته "أمام حمكمة"، فإن عقابه إجراء عادل يف أي وقت قصاصاً من أعمال سابقة، 
دبر هلا من قبل مثل تفجري "قاعدة اخلرب" يف السعودية، وتفجري املدمرة األمريكية كول يف ميناء عـدن  

  اليمىن! ـ وغريها.
……………… 
……………… 

لس العموم، داعياً إىل ما قلته بعد ذلك يف حديث مع اجلارديـان  [وكان مساعي بذلك يف جلسة جم
"نقلته عنها االيفننج ستاندارد"، استشهدت فيه باملثل الصيين الذي يقول "اضرب زوجتك كـل يـوم   
علقة، وإذا كنت ال تعرف لذلك سبباً، فهي تعرف" ـ مضيفاً أن تلك فيما يظهر استراتيجية احلروب  

 ادي والعشرين!].اجلديدة يف القرن احل
……………… 
……………… 

ويف باريس كان ملخص ما توصلت إليه جمموعة من مستشاري الرئيس شرياك يف "قصر اإلليزيه"، 
أن على فرنسا مهما كان اختالف تصوراا ـ السياسية والعسكرية ـ أن تقف مع الواليات املتحدة،   

ثل ديداً حيوياً للواليات املتحدة، إال أنـه  وأن تشعرها باملودة والتكافل، ألن ما حدث "ولو أنه ال مي
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يواجهها ألول مرة بشعور ال حتب اتمعات أن تعيش معه وهو الشعور بـ "عدم االطمئنان". والرأي 
أن اتمعات ميكنها أن تواجه تفاقم األزمات قادرة، وأن ختوض غمار احلروب واثقة، تساندها عوامل 

ن مل يرق إىل مستوى التهديد ـ أن تشعر اتمعـات بــ "عـدم     قوا احلقيقية، لكن اخلطر ـ وإ 
  الطمأنينة"، وذلك الشعور هو "نصف عصبية الواليات املتحدة اآلن".

وكان تقدير اخلرباء الفرنسيني أن موقف التفهم املتعاطف يتيح لفرنسا يف اللحظة املناسبة أن تضـع  
  بعض "الفرامل" على االندفاع األمريكي إىل اهول.

…………….. 
…………….. 

داوننج سـتريت ـ أن    ١٠[وكان ذلك هو الدور الذي يقال يف مقر رئاسة الوزارة الربيطانية ـ  
توين بلري حيتفظ به لنفسه. وتقدير معاونيه أن هذا املوقف يبىن لرئيس الوزراء شعبية واسعة تتكفل ـا  

تساعده على الدخول باالسترليين إىل "األضواء الساطعة لإلعالم األمريكي". وهذه الشعبية تستطيع أن 
، عندما يصبح اليورو وحده عملة أوربا ٢٠٠٢حميط العملة األوربية املوحدة، وهي خطوة ملحة أوائل 

الرمسية كلها. كما أن هذه الشعبية أيضا ـ يف تقدير معاوين توين بلري ـ ميكن أن تكون رصيداً مدخراً   
ل ذلك مطلوب حىت وإن كان طلب "بلري" املباشر ـ اآلن ـ حلزب العمال يف أية انتخابات قادمة. وك

 هو دور "الفرملة" على االندفاع األمريكي.
لكن اخلرباء الفرنسيني ظل رأيهم أن "توين بلري" لن يستطيع أداء دور الفرملـة علـى االنـدفاع    

يدور يف فلكها وال األمريكي، ألنه التصق أكثر من الالزم بالسياسة األمريكية، حبيث أصبح امتدادا هلا 
ينفصل عنها، فقد تصور أن اقترابه أكثر من الالزم ينفع دوره، ونسى أن احلركـة يف مـدار القـوة    
األمريكية سوف تستوعبه مهما حاول، وبالتايل يصعب عليه أن ينفصل ليكون له موقف مستقل، وإذا 

م إال بدرجة من اخلالف يستحيل فعل فإن حماولة االنفصال بعد زيادة االتصال إىل حد االلتصاق، ال تت
  عليه قبوهلا.

  وإذن فذلك الدور "الفرامل" حمجوز لفرنسا يف اللحظة املناسبة.
…………….. 
…………….. 
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  لندن:

قـرار  كان هناك سؤال طرحته على كثريين، ويف لندن أكثر من غريها بسبب قرا الزائـد مـن ال  
األمريكي وموجباته. مؤدى السؤال أنه: إذا كان "التشويح السياسي" قد حتول يف احلالة األمريكية إىل 

  عمل عسكري بالسالح، فما هو شكل هذا العمل العسكري؟ وما توصيفه؟ وما هدفه؟
وقد ضغطت على هذا السؤال أثناء غداء يف بيت الصحفي الربيطاين األشهر "أنتـوين سامبسـون"   

و مؤلف عدد كبري من املراجع السياسية املهمة منها "األخوات السبعة": عن شـركات البتـرول   "وه
العاملية الكربى ـ و"سوق السالح": عن جتارة السالح يف العامل ـ و"ملسة آهلة الذهب": عن كيـف    

ه املختار تكونت أكرب الثروات يف العامل ـ وأخرياً سرية حياة "مانديال" ألن أنتوين سامبسون هو مؤرخ 
  لكتابة قصة حياته".

وكان ضيوف الغداء مجيعاً صفوة من العارفني مبكامن السياسة وميـادين احلـرب. ومل تتوقـف    
  املناقشات من الساعة الثانية عشرة ظهراً حىت الثالثة بعد الظهر، وخالصة املناقشات كما تداعت:

لعمليات ـ هو التواجد يف قواعد ـ إن هدف التحركات العسكرية األمريكية األوىل ـ قبل بدء ا١
اخلليج والسعودية وغريها بشكل "فاعل على األرض" يرفع درجة االستعداد فيها "دون إذن من أحد""، 
ألن ما حدث يف نيويورك وواشنطن يعطي يف حد ذاته شرعية تغين واشنطن عن "طلب إذن" مـن أي  

 طرف.
، ففي حـال حـرب   ١٩٩١ـ   ١٩٩٠ وذلك حال خيتلف عما كان يف حرب اخلليج الثانية سنة

اخلليج كان نزول القوات األمريكية والربيطانية "وغريها" يف السعودية واخلليج، حيتاج إذناً من الـدول  
املعنية وحيتاج غطاًء شرعياً عربياً عاماً يسند األطراف املعنية، لكن الظروف ختتلف هذه املرة، فلـيس  

له حق "أن يأذن أو ال يأذن". ويف الواقع العملي، فـإن  هناك من يستطيع أن يعترض، وليس هناك من 
اإلذن السابق ما زال سارياً ومبقتضاه فإن التواجد العسكري األمريكي يف قواعد شبه اجلزيرة العربية ما 
زال فاعالً، وكل ما استجد هو أن احلاجة تدعو اآلن إىل رفع درجة االستعداد يف هذه القواعـد مبـا   

  لية".يناسب "حالة حرب فع
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إىل جانب مطلب رفع درجة االستعداد يف القواعد األمريكية يف السعودية واخلليج ـ فقد كانـت   
هناك حاجة إىل انتشار أوسع يف شبه اجلزيرة العربية، وحبيث يكون يف مقدور هذا االنتشار أن يطال أي 

ان، فالسوابق قائمـة،  هدف يراد الوصول إليه، ومرة أخرى فإن هذا االنتشار مل يكن حيتاج إىل استئذ
والغضب األمريكي ملا جرى يف نيويورك وواشنطن يصيب الكل بالفزع، حبيث ال جيرؤ طرف على جمرد 

  السؤال، حىت إذا خطر السؤال على باله.
                                             **  

 مستوى حالة احلرب، يعطى وكان التقدير يف تلك الساعات، أن االنتشار ورفع درجة االستعداد إىل
السالح األمريكي إمكانية التدخل وفق ما يرى صانع القرار األمريكي،سواء لدواعي العمليات علـى  

  املسرح األفغاين أو أي مسرح غريه!
وأثناء ذلك الوقت فإن تلك األوضاع يف حد ذاا حتدث أثرا نفسيا ميكن أن جتيء نتائجه أكرب من 

  أي تقدير.
قق مشاهد االنتشار العسكري هدفها النفسي، وضمنه احتمال أن تقوم طالبان بتسليم ـ إذا مل حت2

بن الدن توقياً لضربة عسكرية أمريكية، أو احتمال قيام بعض احلكومات العربية اليت حتـتفظ بعالقـة   
 خاصة مع طالبان مبسعى مباشر قبل أن يفوت األوان فال تزال هناك احتماالت ال داعي الستبعادها.

وبالفعل فقد جرى تداول اقتراح مؤداه أن يقوم وفد من "علماء املسلمني" بالتوجه إىل "قنـدهار"  
وإقناع قيادة طالبان ـ املال عمر نفسه وإقناع إسامة بن الدن شخصياً ـ بأن الوقت قد حان لفـداء    

م أن يفعل بابنه األمة األفغانية واإلسالمية من شر مستطري بتضحية، رجل واحد "كما هم سيدنا إبراهي
إمساعيل لوال أن فداه اهللا بذبح عظيم"، وكان لدى بعض هؤالء العلماء بالفعل شعور بأن املعجزة قـد  
تتكرر، ألن بن الدن من أول حلظة يدفع برباءته مما حدث يف نيويورك وواشنطن، وإذا كان صادقاً فإن 

الوقت نفسه، وكذلك تتحقق معجزة  الصدق قادر على أن يثبت نفسه أمام حمكمة إسالمية ودولية يف
  الفداء!.

ـ وإذا مل يتحقق شيء من ذلك كله، فإن الفعل العسكري يستطيع أن يبدأ بضربات من الطريان 3
 كاسحة بصواريخ كروز وغريها من ناقالت الدمار.

هـزل  وذلك أيضاً ميكن أن حيقق اهلدف نفسياً، إذا اقتنع املال عمر وقيادة طالبان، أن اخلطر جد ال 
فيه، وأن أبواب جهنم اليت انفتحت يف أجواء أفغانستان ضرر عظيم، يفرض الشرع توقيه ودرأه بكـل  
سبيل، خصوصاً إذا كان من يتعرض له ال ميلك وسيلة لدفعه عن نفسه أو الرد عليه مبثله، وحينئذ ميكن 
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دولة إسـالمية صـديقة   تسليم بن الدن مبنطق "سد الذرائع" ـ سواء للواليات املتحدة األمريكية أو ل 
  "ترى يف األمر رأيها". 

إضافة إىل ذلك، فإن نار اجلحيم املوجهة إىل الشعب األفغاين، ميكن أن تدفعه للتمرد على حكومـة  
"طالبان"، خصوصاً إذا وصل الضرب إىل الطرق واجلسور القليلة وحمطات املاء والكهرباء املتهالكـة،  

أيضاً إىل املزارع اململوكة لزعماء القبائل يف املناطق اليت ال تزال ومستودعات الغذاء واملؤن الشحيحة، و
  ا شواهد خضرة من شجر ومثر يف الشمال واجلنوب وحول العاصمة كابول.

 ـ إن بدء الضرب اجلوي واشتداده نافع للرأي العام األمريكي على عدة مستويات ألنه:4
  ـ يرحيه نفسياً ويشفي غليله.

  حقه بيده وتصرف.ـ ويقنعه بأنه أخذ 
ـ ويشغله عن حساب املسئولية فيما جرى فوق نيويورك وواشنطن على األقل بالتأجيل إىل ما بعد 

  احلرب "ألن الوطن يف امليدان اآلن وعلم النجوم يرفرف".
وذلك بالفعل حتقق ولو لألجل القصري ألن صيحة "الوطنية" دوت زئرياً بدائياً تـردد يف الواليـات   

لشرق إىل الغرب ومن الشمال إىل اجلنوب حىت مل يعد يف مقدور أحد أن يرفـع صـوته   املتحدة من ا
  مطالباً "باملراجعة" ـ كضرورة للتثبت قبل الضرب وكذلك لضمان استمرار التعبئة على املدى الطويل.
 وكان أن اإلعالم األمريكي مسح وقبل أثقل قيود رقابية وضعت عليه إىل درجة أن السيدة "كونداليزا
رايس" مستشار الرئيس لألمن القومي متكنت من إقناع كل رؤساء حترير الصحف وقنوات التليفزيون 
األمريكية يف اإلرسال الداخلي واخلارجي على السواء. وباالمتناع عن نشر بيانات بن الدن وطالبـان،  

لرموز أن ينفـذوا  ألا حتوي إشارات سرية موجهة إىل عمالء كامنني يف الواليات املتحدة، تأمرهم با
  عمليات معينة يف أوقات معينة عند مساعهم أللفاظ معينة!

بل إن الرقابة عربت احمليط إىل بريطانيا، فإذا مبكتب "الستري كامبل" مستشار رئيس الوزراء "تـوين  
بلري"، يستدعي كبار حمرري الصحف واإلذاعة والتليفزيون، ويطلب إليهم أن "ال يكونوا أدوات يف يد 

دن، يستعملهم خلططه وهم ال يعرفون"، ألن ما ينقلونه ويذيعونه حبماسة هو يف الواقع أوامر منه بن ال
ألنصاره بالرموز، ومن املزعج أنه حني ارتفعت بعض األصوات، يف "اجلارديان" و"اإلندبندنت" مثالً، 

عنـوان "أنبيـاء   تطرح األسئلة الضرورية، فإن جريدة مثل "التيمس" شنت عليهم هجوماً ضارياً حتت 
  الشؤم"!

ـ بعد هذه األهداف العسكرية والنفسية، فقد كان أول تقدير ملا يستطيع الضرب الكثيـف أن  5
يصنعه على أرض العمليات يقدر أن استهداف املواقع املوجودة وفيها خمابئ ومالجئ بن الدن وزعماء 



  ١٢٢

ب األمان، فـإذا خرجـوا إىل   طالبان سوف يرغمهم مجيعاً على اخلروج من املخابئ واملالجئ يف طل
 الفضاء املكشوف، أمكن لطائرات االستطالع من "شكل القوافل" أن تعثر عليهم وتنقَّض!

وكان أول أمر من اجلنرال "تومي فرانك" قائد القيادة املركزية األمريكية املسئولة عن العمليات من 
  مقر قيادته يف "تامبا" فلوريدا، هو:

م تضيق عليهم، فإما أن "نفعصهم" داخلها وإما أن يضطروا للخـروج إىل  إن علينا أن جنعل خمابئه"
حيث نستطيع اصطيادهم. علينا كذلك أن نعزل قيادام أن يتصلوا للتشاور بينهم والتنسيق، وأن نقطع 
االتصال بني القيادة والوحدات، وبني الوحدات وبعضها، وأن ندمر الطرق وشبكات االتصال حـىت  

 تال إىل جيوب حماصرة تتم تصفيتها واحداً بعد واحد"!يتحول ميدان الق
وكان اهلدف التايل املباشر للضرب الكثيف هو "ردع آخرين" "ال أحد يعرف أين هم؟" عن القيام 
بـ: هجمات انتحارية جديدة أو التفكري يف حماوالت أخرى من نفس النوع، إذا تومهوا أن األضـرار  

اً وسياسيا واقتصاديا كبرية إىل درجة تربر هلم تكرار اهلجمات بقصد اليت حلقت بالواليات املتحدة نفسي
  االبتزاز، وهو أسلوب مستعمل على الساحة الدولية.

واملنطق هنا أن ضراوة عقاب "اجلرمية األصلية" كفيل بأن يرد آخرين عن ارتكاب مثلها مهما بلغت 
  أوهام هؤالء اآلخرين!

 ائي هو حتقيق النصر، وهنا فإن هنـاك أسـئلة كـثرية    وبالطبع فقد كان للضرب الكثيف قصد
وطرحت نفسها: عن معىن النصر؟ وهل يكفي لتحقيقه إسقاط نظام طالبان وهو ممكن بـل وسـهل   
بسبب تفاوت القوة أو أسر بن الدن وقتله، وذلك وارد بل وحمتمل يف أجواء أفغانستان، وماذا عن البلد 

اضتها اإلمرباطوريات من قبل، رغبة يف السيطرة على نفسه وهو من عشرات السنني مسرح حروب خ
املوقع احلاكم يف وسط جنوب آسيا؟ مث ماذا عن الشعب األفغاين وهو منذ أكثر من ربع قرن يعيش يف 

  مستنقع دم؟ مث ماذا؟ وماذا.. أسئلة ال حصر هلا!
                                            **  

"على مائدة "أنتوين سامبسون" "، فإن العمل العسكري األمريكي ـ بعد   وفيما بدا مع جمرى احلوار
ابتدائه بالضرب الكثيف ـ حدد لنفسه خططاً لألجل القصري وبعده لألجل املتوسط، وعلى ضوء مـا   

  جيري على األجلني ميتد البصر إىل أبعد!
بلقـان األخـرية يف   ويف األجل القصري، فإن مقتضى اخلطة يكرر ما جرى من قبل يف معارك ال  ○

البوسنة وكوسوفو، وملخصها االعتماد على القوات اجلوية تغلق الطرق من حول قـوات "العـدو"،   
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وحتاصر منافذه بدائرة من النار، ليست فيها غري فتحة واحدة تدخلها قوات صديقة على األرض تطارد 
  وتطهر وحتتل وحتقق النصر.

"مزار شريف" هدفاً للعمليات االفتتاحيـة، فهـذه    وجرى وضع املنطقة الشمالية بالفعل ومركزها
املنطقة جغرافيا وعرقيا ومصلحة واتصاال يف النطاق "األوزبكي"، وهو "عرق إنساين" يعيش مـا بـني   

  "مجهورية أوزبكستان" وبني مشال أفغانستان.
لشمال والظن أنه إذا ما زحف جيش يقوده جنرال "أوزبكي" مثل اجلنرال "عبد الرشيد دوستم" من ا

  إىل الشمال، فإن منطقة "مزار شريف" سوف تستسلم راضية، ومهما فعلت طالبان "وكذلك كان".
ويف األجل املتوسط فإنه سواء بالقصد أو مبصادفات الظروف، بدأت يف الواليات املتحدة حكاية  ○

نـت  جرثومة "اإلنثراكس" واحلرب البيولوجية اليت تشن على الشعب األمريكي داخـل وطنـه، وكا  
  املبالغات اإلعالمية يف هذه "احلكاية" متجاوزة للواقع وحىت للخيال. 

وشاع أن ذلك هو التمهيد لرتول قوات أمريكية برية على األرض يف أفغانستان، يسقط فيها ضحايا 
وتعود جثثهم إىل وطنهم يف حقائب البالستيك، وذلك هو املوقف الذي يكرهه الشعب األمريكـي،  

مريكي ـ لكنه إذا تبدي أن أمريكا نفسها أصبحت معرضة حلرب بيولوجية داخل  وخيشاه كل رئيس أ
  أرضها، إذن فإن املواجهة على األرض مبثابة قدر مفروض ال مهرب منه أو مفر.

لكن الشائع راح يتحول إىل اام بأن حكايات احلرب البيولوجية جاءت متهيداً للمرحلة املتوسـطة  
تعطي للقيادة السياسية األمريكية خيار توسيع أهداف احلـرب، ويف   من احلرب إذا حان وقتها، وهي

  مقدمتها: ضرب العراق.
والذي يتابع املناقشات الدائرة يف دهاليز البيت األبيض ووزارة الدفاع والكوجنرس، والذي يتابع ما 

بدو يف ينشره جنوم اإلعالم األمريكي، يلفت نظره ذلك التحريض املستميت على ضرب العراق حىت لي
بعض اللحظات، كأن العراق هدف احلرب الرئيسي، يف حني أن أفغانستان جمرد مسرح ثانوي يقتصر 

  دوره على التمهيد والتهيئة.
ـ وكان رأى عدد من اجلالسني حول مائدة الغداء يف بيت "أنتـوين سامبسـون"، أن العمـل    ٦

املي هو التأكيد لكل األطـراف يف  العسكري األمريكي له فوق أهدافه اإلقليمية ـ هدف استراتيجي ع 
العامل أن الواليات املتحدة تأخذ دورها املهيمن الذي تفردت به بعد انتهاء احلرب الباردة جداً، وأا إذا 
كانت "القوة األكرب" يف القرن العشرين، فإا مصممة على أن تكون "القوة األوحد" يف القرن الواحد 

 والعشرين.
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اجلميع: األصدقاء من قبل األعداء "إذا كان هناك أعداء علـى مسـتوى   وهذه رسالة موجهة إىل 
  الدول".

ـ حلق بذلك رأى يعتقد أن الواليات املتحدة تقوم ـ يف ذات الوقـت ـ "بتأكيـد وتطـوير      ٧
وامتحان" نظرية احلرب اجلديدة "احلرب غري املتوازية" ضد أنواع من التهديدات تواجهها، أخطرهـا  

ذه احلرب اجلديدة ال حتتاج إىل السالح وحده، وإمنا حتتاج إىل أسـلحة أخـرى   "اإلرهاب" ومع أن ه
جبواره أمهها "نظام خمابرات هائل للداخل واخلارج"، تشارك فيه األطراف والقوى يف العـامل ـ إال أن   
هذا النظام العاملي للمخابرات ـ يصعب بناؤه إال بضغوط على اجلميع ـ وال بد أن تكون الضـغوط    

"، حىت إذا مت إنشاء النظام وجنح يف امتحانه، أصبحت "آليته املستقلة" خارج إرادة أيـة دولـة   "مربرة
 بعينها.
 ـ أضاف أحد اخلرباء املشاركني يف احلوار إىل ذلك قوله:٨
إن كل رئيس أمريكي حيتاج إىل حرب يثبت فيها للكل وللتاريخ أنه زعيم حقيقي على مسـتوى  "

 ".Posterityاخللود "
فإنه يف حني أن "بوش" حيلم بأن يكون "جورج واشنطن" "عائداً إىل احلياة" ـ فإن "تـوين    وهكذا

  بلري" يأمل أن يبدو وكأنه "تشرشل القرن احلادي والعشرين".
زيادة على ذلك فإن كل دولة عظمى حتتاج إىل إثبات قدرا، كما أن كل قوة حتتـاج إىل جتربـة   

  نظرية جديدة يف استعمال القوة حتتاج إىل إثبات".أسلحتها يف ميدان حقيقي، مث إن كل 
ومع التسليم ـ مرة أخرى ـ بأن الواليات املتحدة األمريكية ال تواجه ديداً حقيقيا ـ تكـون     
بعده أو ال تكون ـ كما كان احلال مع بريطانيا يف احلرب العاملية الثانية ـ إال أن الواليات املتحدة يف   

  بعض اللحظات بأا أمام ديد حقيقي.حالة عصبية جتعلها تشعر 
وميكن مالحظة أن هناك مدرسة يف التفكري ترى أن التهديد هو كل حدث خيتلف عن األمر الواقع، 
وكل مفاجأة جتيء على غري انتظار، أي أن األمر الواقع املألوف واملتوقع هو داعي الطمأنينـة، فـإذا   

 ١١لتهديد تلقائي "وكان ما حدث يف أمريكا يـوم  اختلفت األمور وإذا وقعت مفاجآت، فالشعور با
  سبتمرب األخري أكثر من "أمر خمتلف" وأخطر من "مفاجأة وقعت"!

وذكرنا واحد من اجلالسني حول مائدة الغداء واملشاركني يف حوارها، أنه مسع نقالً عن اجلنـرال  
"إن أمريكا اليت انتصرت يف  "ريتشارد ماير" رئيس هيئة أركان احلرب املشتركة للجيش األمريكي قوله:

احلرب الباردة عليها أن جتعل الوضع الذي جاء بعدها "سالماً ساخناً" حىت ال تنسى حقائق القـوة يف  
  أوقات الصفاء واالسترخاء!"



  ١٢٥

وسألين أحد احلاضرين حول مائدة "أنتوين سامبسون"، وهو "ويليام شوكروس" الذي يعترب من أبرز 
سبتمرب"، وقلت: إـا ال   ١١عات آسيا، عن رؤية العامل العريب ملا جرى "اخلرباء املتخصصني يف صرا

ختتلف كثرياً عن رؤية العامل كله: انبهار جبسارة املغامرة، واستنكار لعواقبها اإلنسانية، وتعاطف ـ رمبا  
ألول مرة ـ مع الواليات املتحدة، على أن السياسة األمريكية لسوء احلظ مل تتـرك هلـذا الشـعور     

لتعاطف، فرصة أن يتنامى، وإمنا طردته مسرعة بصور اخلراب يف أفغانستان، والعذاب الذي يعانيـه  با
رجاهلا ونساؤها وأطفاهلا وبذلك غطت الصور على الصور، مبعىن أن صورة أبراج التجارة يف نيويورك 

 حالـة  وهي تتهاوى تباعدت عن موقع النظر وموضع العاطفة، مع مالحظة أن اإلعالم األمريكـي يف 
نيويورك وواشنطن ركز على مشهد اقتحام الطائرات لربجي التجارة التوأمني، ومل يركز على صـور  
البشر، وأما يف أفغانستان فلم تكن هناك ناطحات سحاب تتهاوى كأا مشاهد أفالم سينمائية مثرية، 

هي صور اجلراح والـدماء  وإمنا كانت الصور واألظهر واألكرب واألكثر تعبرياً عن املأساة اإلنسانية ـ  
والدموع واملوت قتالً ملدنيني عزل مل حيملوا السالح يف حيام، ومل يقرءوا طول عمرهم كلمة عـن  

  صراعات العقائد والدول يف األزمنة احلديثة.
مث عاد "شوكروس" يسألين عن بن الدن، وكأن رأيي دون مواربة أن بن الدن "ليس رجلنا" فال هو 

  واإلسالم املعاصرة، وال هو اللسان املعرب عن ضمري االثنني.وجه قضايا العرب 
ويف الواقع فإن كثريين بني العرب واملسلمني ساورم الشكوك من سنني عديدة حول هذا الـذي  

  جيري يف باكستان باسم "اجلهاد" وضد "اإلحلاد".
ألول مرة على لسـان   ومث هم يف كل األحوال مل يصنعوا "بن الدن"، أو يكتشفوه وإمنا مسعوا بامسه

الرئيس "بيل كلينتون"، حني وجه إىل مواقعه يف جبال أفغانستان دفعة من صـواريخ كـروز صـيف    
  ، "عقاباً على تفجري سفارتني للواليات املتحدة يف عاصمتني أفريقيتني".١٩٩٨

ي مث عاد اسم "بن الدن" يتردد على لسان الرئيس "جورج بوش" منذ ارتفع صوت الرئيس األمريك
  سبتمرب، وهو يعلن احلرب عليه!! ١١ألول مرة مساء 

ومن أيامها واإلعالم األمريكي والسياسة األمريكية ال تنطق إال باسم "بن الدن"، وكأن ذلك الرجل 
الذي قضى صباه وشبابه مقاوال لبناء الطرق، مث عاش ذلك النوع من احلياة اليت يعيشها أقرانه من أبناء 

لكة العربية السعودية، مث محلته املصادفات إىل أفغانستان يف ظروف شديدة االلتباس الغىن السريع يف املم
  ـ قد حلت فيه فجأة روح "هوالكو" و"هتلر" و"جنكيز خان" و"ستالني" ويف الوقت نفسه!

ومن أكرب األخطاء ـ ولعله خطأ متعمد ـ أن يقع اخللط بني االستنكار العريب للسياسة األمريكية،   
هذا االستنكار على أنه اإلعجاب بنب الدن. ورمبا ساعد على الترويج هلذا اخلطأ املتعمد، أن  وبني ترمجة



  ١٢٦

األمة العربية ال جتد يف هذه اللحظة قيادة معترفاً ا تتوافر هلا املصداقية وال فكرة جامعة هلا طاقة وحيوية 
  أن تلهم وحترك!

هذه الدرجة ـ فداللته احلقيقية أن األزمـة    وهكذا فإنه إذا كان ظهور بن الدن ـ إعالمياً قد بلغ 
العربية وصلت إىل القاع، ألن الرجل يف مجيع أحواله ال يقدر على دور "البطـل" وال يصـلح لـدور    

  "الشهيد"!
……………. 
……………. 

زدت على ذلك أنين يف كل ما جرى فوق "نيويورك" و"واشنطن"، أستشعر ما تعرض له الشـعب  
قاسياً ومدمرا، لكنين أعرف أنه مثل كل األحزان اإلنسانية سوف يبـهت  األمريكي، خصوصاً أنه جاء 

من الذاكرة احلية مع األسابيع والشهور والسنني، لكن قلقي الكبري "اآلن" وخويف احلقيقي على شـيء  
آخر، أخشى أنه سوف يظل معنا طويالً ـ يف الواقع احلي وليس يف الذكريات احلزينة ـ وأعين بذلك   

ن" ذاا. فقد كان القرن العشرون "قرن الطريان" حبق، وكانت "الطائرة" اليت ربطت الدنيا "فكرة الطريا
هي جنم العصر وحمركه ودافعه ووسيلته للتقريب ما بني القارات واألمم والثقافات، وخشييت اآلن هي 

ن على "فكرة الطريان"، ألن الفكرة تعرضت لعدوان صارخ يتعدى ما تعرضت له نيويورك وواشـنط 
  ويتعداه بكثري.

أضفت أنين أعرف "وال أوافق" أنه حدث من قبل أن "عربا" و"غري عـرب" خطفـوا طـائرات،    
واحتجزوا من ركاا رهائن يف مقابل طلبات أعلنوها، وكان ذلك خطراً على الطريان، لكن اخلطر كان 

  حمصوراً.
مث قرر اخلاطفون حتويلها مبا  وأما هذه املرة، فإن أربع طائرات فيها مئات من الركاب وقع خطفها،

فيها الركاب من البشر ـ رجاالً ونساًء وأطفاالً ـ إىل قذائف من النار، وهنا فإن اخلطر غري حمصور.   
مبعىن أن اخلطب واحتجاز الرهائن وتقدمي الطلبات كان خطرا على الطائرات، وأما الذي جرى فـوق  

  ب.نيويورك وواشنطن، فقد أصاب فكرة الطريان يف القل
وعندها فإن "اإلرهاب" جاوز فلسفته اليت يتعلل ا، فلم يعد "اإلرهاب" شخصاً مستعداً للتضحية 

  حبياته فداًء ملعتقداته، وإمنا أصبح "جرمية" تضحي حبياة أخرين ال شأن هلم مبعتقداته وال حبياته!



  ١٢٧




  أوكسفورد:

املوضع عند ضرورة تستحق إشارة مستقلة بذاا، وأعين بذلك مسألة "اإلرهـاب"،  لكننا يف هذا 
واحلقيقة أن الكالم كثري عن "اإلرهاب" إىل درجة زاد فيها اخللط حىت حتمل "املصطلح" بـأكثر ممـا   
حيتمل معناه. وقد وقع يف زمن احلرب الباردة وبعدها، أن أساليب تلك احلرب أمسكت بالكثري مـن  

وعبأا مبقاصد مل ختطر على بال "النحاة" مث حولتها إىل قذائف يعاد صهرها بعد كل استعمال،  املعاين
لتتشكل بالسبك من جديد ويعاد استعماهلا، حىت فقد اللفظ يف النهاية صلته باملعىن األول الذي جـرى  

  صكه للتعبري عن داللته.
                                         ** 

ات األخرية، فإن ذلك حدث لتعبري: (اإلرهاب) الذي يعتربونه أهم "اإلشكال" اجلديـدة  ويف السنو
  للصراع على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية.

ورمبا قلت هنا ـ ودون مقدمات ـ إنين من املعجبني باجتهادات السري "مايكل هوارد" أستاذ علم   
يف جامعة أوكسفورد، وقد وجدتين زائراً ملكتبه عـدة  "الصراع" وما يتصل به من استعماالت القوة. 

مرات، أسأله وأصغى إليه، وأنقل بصري من حيث جيلس واثقاً على مقعده، إىل املنظر الذي تطل عليه 
غرفة مكتبه، وهو الساحة الداخلية املفروشة بالعشب األخضر، حتيط ا مساكن الطلبـة القـدامى يف   

تبدو من نافذة مكتبه مهيبة بأعمدا وعقودها من الطراز القـوطي ـ   اجلامعة العريقة، وهذه الساحة 
بينما املساكن احمليطة تتمدد حول مربع واسع، ويف وسط كل عقد من عقودها، يظهر بني األعمدة باب 
قدمي ملسكن عتيق عاش فيه طالب العلم قرناً بعد قرن، وأضافوا به إىل املعرفة اإلنسانية طبقة فوق طبقة 

ا به ما صنعوه من قيمة جلامعة أوكسفورد، ودورها يف بناء اإلمرباطورية الربيطانيـة، ومـا   ـ وصنعو
  بعدها.

وضمن منهجه يف شرح علم الصراع فإن السري "مايكل هوارد" لديه اجتهاد يف توصيف اإلرهـاب  
لى مستوى خيتلف عن النداء الذي يتردد بني وقت وآخر يف بعض العواصم العربية باقتراح مؤمتر عاملي ع

القمة لبحث قضية اإلرهاب كما خيتلف عما يتردد يف عواصم عربية أخرى مبا يعين: أنه ال يصـح أن  
  يوصف باإلرهاب، نضال الفلسطينيني من أجل استعادة حقوقهم يف وطنهم".

…………….. 



  ١٢٨

…………….. 
ه، ألنه قبـل  [والواقع أنه بالنسبة لفكرة مؤمتر عاملي لبحث قضية اإلرهاب، فإن املوضوع فات أوان

عشرين سنة وأكثر دخل الرئيس "رونالد رجيان" إىل البيت األبيض على أساس برنامج، حتتـل قضـية   
اإلرهاب رأس أولوياته، وبالفعل فإن "رونالد رجيان" بعد أن أصبح رئيساً للواليات املتحدة أنشأ جلنـة  

ضية اإلرهاب، مث إن هـذه  علياً يشرف عليها نائبه "جورج بوش" "األب" وكان تكليف اللجنة هو ق
" انتهت إىل توصيات وقرارات مت اعتمادها، وبالتوازي مع ذلك قامـت األمـم   ١٩٨١اللجنة "سنة 

املتحدة على عهد أمينها العام األسبق "برييز دي كويالر" بإحالة موضوع اإلرهاب إىل اللجنة السياسية 
غة نصوص حلزمـة اتفاقيـات دوليـة    اليت خصصت هلا جمموعة دولية رفيعة املستوى توصلت إىل صيا

 معروضة اآلن أمام جملس األمن إلقرارها واعتمادها بواسطة جمتمع الدول.
يضاف إىل ذلك إن فكرة مؤمتر دويل لإلرهاب طرحت نفسها مرات، وانعقدت بالفعل هلذا الغرض 

فيما بعد أن  "، ومن سوء احلظ أنه تبني١٩٩٦قمة دولية التأمت يف "شرم الشيخ" يف مصر "مارس سنة 
تلك القمة قصد منها إنقاذ الفرص اإلنتخابية لـ "شيمون برييز" حىت تتأكد لـه رئاسـة الـوزارة يف    
إسرائيل، ألنه "محامة السالم" املرجوة واملهددة مبخالب الصقور املتشددين من كتلة الليكود وغريهـا،  

  انياهو". لكن القمة فشلت يف حتقيق غرضها، وسقط "برييز" وجنح "بنيامني نت
وأما بالنسبة ملا يتردد من أنه ال يصح اعتبار نضال الفلسطينيني من أجل استعادة حقوقهم يف وطنهم 
إرهابا ـ فإن أي توصيف لإلرهاب ال جيب حصره يف قضية فلسطني أو اقتصاره عليها أو متييزها بـه،   

  وإال أصبح ما يسمونه باإلرهاب حكراً على قضايا العرب وحدها.]
……………… 
……………… 

املهم هنا أن ما يذهب إليه مايكل هوارد ـ أستاذ علوم الصراع يف جامعة أوكسـفورد ـ أبعـد     
وأعمق، واألهم فيه أن الرجل يطرح ما عنده مستنداً إىل "علم" مث إنه يقوله واعياً بالتوقيت السياسـي  

لس خاص، وإمنا ـ وكما  الذي يتكلم يف إطاره، مدركا حملاذيره "مث إن الرجل مل يتحدث به فقط يف جم
عرفت بعد عوديت إىل القاهرة ـ فقد حتدث عنه يف اجتماع مغلق يف كلية الدفاع العليا التابعة هليئـة   
أركان احلرب الربيطانية يف لندن" وبالتايل فإن رأى السري "مايكل هوارد" ال يستحق االحترام فقط ألنه 

ضاً من أن العلم قادر على احترام نفسه والترفع على يصدر عن خبري، وإمنا استحقاقه لالحترام يتأتى أي
  هوى السياسة.

  وكذلك رحت أصغي ملا يقوله أستاذ أوكسفورد العتيد.



  ١٢٩

بدأ السري "مايكل هوارد" مبالحظة ملخصها، أنه قرأ تعليقا عن حوادث اقتحام العمارات بالطائرات، 
صف أبعد ما يكون عن احلقيقة، "فمـا  جاء فيه وصف العمل بأنه "كان جباناً"، وهو يرى أن ذلك الو

  حدث يصعب أن يكون فاعله جبانا"، ولو أن التعليق وصف الفاعل "بأنه جمنون، لوافق على الوصف".
  سبتمرب مل يقم به "اجلنب" وإمنا قام به "اجلنون"! ١١أي أن ما جرى يوم 

اب، وهنا فإنه ال بد من مث يقول السري "مايكل هوارد": "إن اجلنون ميكن أن يكون من أعمال اإلره
  توصيف "اإلرهاب".

ورأى السري "مايكل هوارد" أن "اإلرهاب" ليس "جرمية" باملعىن العادي للجرمية، ألنه ال توجد عالقة 
معرفة"شخصية" بني اجلاين واين عليه، كما أنه ال توجد مصلحة "مباشرة" بـني فاعـل اإلرهـاب    

  ليس "فعالً خاصاً" وهنا اختالفه عن اجلرمية.وضحيته، وعليه فإن اإلرهاب "فعل عام" و
و"اإلرهاب" مل ينشأ اآلن فقط مع نشاط الفلسطينيني أو األيرلنديني "تلك أمثلته"، وإمنا نشأ من زمن 

 Aطويل، مث أصبح ظاهرة "سياسية" بشكل واضح يف القرن املاضي، حني أصبح نوعاً من أنواع الثورة "

sort of Revolutionه شعوب أو مجاعات مقهورة ـ كانت احلرب مستحيلة عليها بسبب  "، جلأت إلي
ضعف وسائلها، وكانت الثورة غري ممكنة هلا بسبب جربوت حكامها، والنتيجة أن هـذه الشـعوب   
واجلماعات أقدمت على "أعمال يأس" مل جتد أمامها غريها، وقد جلأت إليها قابلة بدفع مثنها وهو حياة 

  ن تنظيمام يف بعضها".منفذيها يف كل املرات وأم
  وكذلك فإن الروس مارسوا اإلرهاب ضد الدولة القيصرية يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر.

  واألرمن مارسوا "اإلرهاب" ضد الدولة العثمانية بعد ذلك.
واملصريون واأليرلنديون واهلنود مارسوا "اإلرهاب ضد اإلمرباطورية الربيطانية يف النصف األول من 

  القرن العشرين.
  واليهود مارسوا اإلرهاب ضد اإلجنليز. والفلسطينيون مارسوا اإلرهاب ضد إسرائيل.

  يستطرد السري مايكل هوارد:
ليس املوضوع أنين أوافق أو ال أوافق على ما فعله هؤالء الناس يف سبيل ما تصوروا ـ من وجهة  "

أو سياسية أو وطنية، ومهما كانت تكاليفهـا   نظرهم ـ أنه املتاح أمامهم للتعبري عن مطالب اجتماعية 
 عليهم وعلى غريهم  وإمنا املوضوع أن حناول فهم ما يقصده هؤالء الناس بأفعاهلم:

هؤالء الناس أو ال يريدون اإلعالن عن أنفسهم أو عن قضايا يريدون إشهارها بقوة الفعل الذي  ○
  أقدموا عليه.

  القتال يف سبيل ما يريدون مهما كانت التضحية.وهم ثانياً يريدون تأكيد تصميمهم على  ○
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وهم ثالثاً وبعنف الفعل يظنون أم يوجهون إىل اخلصم القوى ضربة اخلصم الضـعيف تأتيـه    ○
  مفاجأة على غري توقع وجتعله يعيش بعد ذلك رهينة لوساوس القلق!

ة أو نظـام" إىل  وهم رابعاً ـ وهذه هي النقطة األهم ـ يقصدون إىل دفع الطرف اآلخر "دول   ○
اختاذ إجراءات قمع قاسية واسعة النطاق تثري مجاهري شعوم ضدهم ألن إجراءات القمـع والقسـوة   

  تضغط على ضمائر مجاهري هذه الشعوب!
  يستطرد السري "مايكل هوارد":  

يف احملصلة فإن اإلرهاب معركة تقصد إىل إعالن التحدي لوضع قائم عن طريق استفزازه، حبيـث  
هذا الوضع القائم بكل سلطته للضرب والقمع إىل ما ال اية، وتكون زيادة عنف السلطة مؤدية يندفع 

يف العادة إىل النفور منها، وحينئذ يشعر القائم بالعمل "اإلرهايب" أنه حقق غرضه، ألن الناس تعـاطفوا  
  معه، حىت وإن مل يتعاطفوا مع قضيته.

………………… 
………………… 

د" معقوالً، وبدا يل أن ما نراه اآلن تصديق عليه، فليس هناك ـ كمـا   [بدا يل رأي "مايكل هوار
أظن ـ تعاطف "عريب" أو "إسالمي" ـ عام ـ مع طالبان أو مع "أسامة بن الدن"، لكين أظن أن قوة    
العنف األمريكي: حبملة من الكراهية أوالً دون دليل ـ مث بالسالح ـ بعدها ـ دون مشروعية ـ مث     

دون متييز ـ خلقت ردة فعل مناهضة ـ على حنو ما ـ للواليات املتحدة، متعاطفة    بالضرب فوراً ـ  
 ـ على حنو ما ـ مع شعب أفغانستان، مث تداخلت الصور فوق األرض املخضبة بالدم!

ومع أنه ال يصح ألحد أن خياجله شك يف أن القوة األمريكية قادرة على أن دم كـل حـائط يف   
ف يف جباهلا، وأن متزق حركة طالبان إرباً، وأن تأسر بن الدن يف النهاية أفغانستان، وأن حترق كل كه

  أو تقتله فإن "اإلرهاب" لسوء احلظ فاز يف املعركة وفقاً ملقاييس السري "مايكل هوارد":
ذلك أن اإلرهاب حقق أهدافه املطلوبة: فهو قد أعلن عن نفسه ـ وأكد تصميمه ـ ووجه ضربة   

أنه هو الذي وجهها ـ أو هو وحده!"، والنتيجة أن الواليات املتحدة وقعت يف  باملفاجأة "إذا كان حقاً
  فخ االستفزاز واستعملت عنف القوة بأكثر مما هو الزم.

  وكذلك فإن "بن الدن" قد يصبح بطالً بالرغم عنه، وشهيداً مبحض مصادفة].
……………….. 
……………….. 

كان اإلرهاب ثورة اليأس ضد القوة، فإن عصر  [ورمبا أضفت إىل كالم السري مايكل هوارد أنه إذا
العوملة نقل الظاهرة من حدود األوطان إىل اتساع القارات، حبيث ميكن القول بأن معظم أزمات زمننا 
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الراهن وعقده الفكرية والنفسية، وكذلك معظم حركات التمرد فيه والعصيان،هي مبثابة نـوع مـن   
 لعامل ضد قمته].احلرب أو نوع من الثورة يقوم ا قاع ا

…………….. 
…………….. 

خطر يل أيضاً أنه إذا كان "اإلرهاب" يفوز عندما ينجح يف دفع األقوياء إىل االستفزاز، ويكـون  ]
ردهم عليه بأقصى درجات العنف ـ فإن اإلرهاب خيسر إذا استطاعت القوة أن تضبط أعصاا وتواجه 

وذج "حكمة العقل" مشهور يف التجربة األمريكية االستفزاز حبكمة العقل متمثلة يف حكم القانون، ومن
نفسها، حني أقدم "تيموثي ماكفي" وهو مييين جمنون على نسف عمارة ضخمة يف مدينة "أوكالهوما"، 

 ضاع فيها من أرواح األمريكيني أكثر مما ضاع يف حرب اخلليج!
التهمة واعتـرف ـ   ففي حالة أوكالهوما جرى جتنب االستفزاز، ورغم أن "ما كفى" ثبتت عليه 

على عكس "بن الدن" الذي مل يثبت عليه شيء ومل يعترف ـ فإن احملاكمة استمرت مخس سـنوات   
كاملة، حىت دفع "ما كفى" حياته مثناً لفعلته اإلرهابية، ومد يده أوالً حلقنة خمدرة دئ أعصابه، وبعدها 

  حلقنة ثانية محلته إىل املوت بالسم املميت!
ألمريكي حني رفض االستفزاز يف حالة "ما كفى"، هزم اإلرهـاب الـداخلي   والظن أن الشعب ا

األمريكي، ألنه حجب عن اإلرهاب مطلبه األساسي. أي أن اتمع األمريكي قبل التحدي ورفـض  
  االستفزاز، ومل يندفع إىل عنف القوة، وإمنا أخذ بيده حكمة القوة: أي القانون.

على حتجيم اإلرهاب وحصره. يف حني أن عنف القوة خيلط ما  ويف احملصلة، فإن حكم القانون يقدر
بني اإلرهاب وقضيته، وجيعل "النموذج" ملتبساً "بالفعل"، ومن مث يصبح اإلرهاب واإلرهايب تياراً جيدد 

  نفسه وفعله زماناً بعد زمان وصفاً بعد صف.




  روما:
لعامل العريب ال تظهر صورة التحالف الدويل الذي خيوض احلرب اجلديدة جلية أو حمددة، لكن من ا

الصورة ختتلف إذا وقع النظر إليها من إحدى العواصم األوربية املطلعة، خصوصاً تلك اليت تعرف دورها 
 قراءة ودراسـة  بذكاء وتتصرف إزاءه حبذر، وذلك هو احلال يف العاصمة اإليطالية "روما"، ولعله تأثري

  أستاذ علوم السياسة األكرب "نيكولو ماكيافيللي".
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واحلاصل أن صورة التحالف الدويل اجلديد ظهرت ـ من العامل العريب ـ مهزوزة ومشوشة، ألن   
اخلطوط واملساحات مل تتطابق يف الواقع مع ما يأت له التوقعات،وكان الـذي جـرى ـ لـبعض     

، استدعى إىل ذاكـرم  ٢٠٠١الف دويل جديد يف أفغانستان سنة األطراف ـ أن جمرد الكالم عن حت 
  ".١٩٩١حتالفاً دولياً سبقه إىل إدارة احلرب يف اخلليج قبل عشر سنوات "

  لكن التاريخ "مرة أخرى" ال يكرر نفسه وال تتدفق أمواجه يف ذات اري مرتني.
فاً غربياً عربياً بالدرجـة  ـ حتال  ١٩٩١وكان التحالف الدويل الذي خاض حرب اخلليج سنة  ○

األوىل، وكانت العالقة اليت ربطت الطرفني فيه: الغريب والعريب ـ أو األمريكي والعريب بالتحديـد ـ    
عالقة متوازنة على حنو معني، ويف حني أن الطرف الغريب ـ حبكم احلقائق ـ كان ميلك وسائل القوة،   

املشروعية وخصوصاً أن مطالـب احلـرب    فإن الطرف العريب ـ حبكم الظروف ـ كان ميلك غطاء  
اقتضت نزول قوات أمريكية على نطاق واسع ومكشوف فوق أرض يعتربها املسلمون مقدسة، وكانت 
األسرة احلاكمة يف السعودية هي اليت طلبت الغطاء العريب اإلسالمي حىت تتحمل برتول قوات أجنبيـة  

صريا ـ سورياً وزيادة علـى ذلـك عربيـا     على ثرى هذه األرض املقدسة، وكان الغطاء املطلوب م
وإسالمياً بأوسع ما هو ممكن. وذلك حتقق وبه توازنت عناصر القوة مع مطالب املشـروعية وبـدا أن   
هناك نوعا من التكافؤ بني الطرفني، وكذلك نوعاً من التوافق، ظهر تأثريمها على قرار وقف العمليات 

العربية املشاركة يف احلرب وجدت أنه وقد مت إخـراج   الربية ضد العراق، والداعي أن بعض األطراف
القوات العراقية من الكويت، فإا مل تعد راغبة وال قادرة على حتمل الضـغوط الشـعبية وإال بـان    

  وانكشف أمام الكل أن اهلدف هو تدمري العراق وليس حترير الكويت.
                                         ** 

لرئيس "جورج بوش" األب اتصل أيامها باجلنرال "كولني باول" رئيس هيئة أركـان  وبالفعل فإن ا
احلرب املشتركة يستطلع رأيه، وكان رأي "باول" ورأى غريه من أقطاب اإلدارة أن "القتال ميكـن أن  
يتوقف اآلن"، وذلك ما حصل ـ وإن تكشف بعده أن القتال توقف لكن احلرب على العراق استمرت  

ى تعمل على تدمري البلد وشعبه بغري أن تسبب حرجاً حيسب على أطراف التحالف مـن  بوسائل إخر
العرب ـ مث كان أن الواليات املتحدة قدمت أو ساعدت على تقدمي بعض املكافآت إىل هذه األطراف  
العربية، لكنها أحالت بقية احلساب يصفيه العرب بينهم وبني بعضهم، وهنا ظهرت الفكرة "التعيسة" ملا 
مسي بـ: "ميثاق دمشق" والقصد منه أن يدفع اخلليج ـ بقية "فاتورة املشروعية" اليت وفرا األطراف  

  العربية للقوة األمريكية وكأن امليثاق جتارة يف احلماية!
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ولسوء احلظ ـ هذه املرة ـ فإن بعض العواصم العربية عندما مسعت كلمة "التحالف" تتردد مـرة    
  وات، قاست الالحق على السابق.أخرى بعد أكثر من عشر سن

ومل يكن القياس سليماً وكذلك مل تتطابق اخلطوط واملساحات بني املنتظر واملتحقق، والنتيجـة أن  
الصورة اجلديدة بدت للناظرين إليها من بعض العرب مستغربة، ورمبا أن ذلك هو الذي أوجد أسـباباً  

أوقع مظاهر لالرتباك يف التصرفات مـا زالـت   لسوء الفهم يف املرحلة األوىل من حرب أفغانستان، و
  بقاياها حمسوسة إىل اآلن.

ويف الغالب أنه غاب عن بعض األطراف العربية وهي تتابع ارى اجلديد للحوادث، أن التيار هذه 
  املرة خمتلف، بل إن حساب مجيع العناصر هذه املرة بعيد عن حساب املرة السابقة:

  د "ألن الواليات املتحدة موجودة بالفعل حيث يهمها".فليس هناك إذن مطلوب من أح ○
وليست هناك مشروعية يستطيع طرف أن مينحها "ألن ما جرى يف نيويورك وواشنطن يعطـي   ○

  للقوة األمريكية حق أن ترد بالعقاب دون أن يعترض أحد".
يست هناك مساواة وبالتايل فإن اإلذن غري مطلوب عربياً واملشروعية هذه املرة أمريكية "وإذن فل ○

  بني األطراف".
وبالتايل ليست هناك فوائد حيصل عليها أحد ـ بل العكس فهناك ضرائب مستحقة على اجلميع    ○

 "وهذه الضرائب تدفع حني تطلب ـ وليس هناك "تراض" ميكن التوصل إليه بني املمول وبني احملصل"!
  ومفاتيحه! وتأنت تلك "مداخل" التحالف الدويل اجلديد ـ هذه املرة ـ

ويف روما ويف غريها من العواصم األوربية مشال البحر األبيض تبني صورة التحالف الدولية اجلديـد  
دون تناقض بني اخلطوط واملساحات. ويف هذه الصورة تظهر معامل رئيسية يستحسن فهمها وإال استمر 

  خطأ احلساب وتراكمت عواقبه. 
األوريب أنه ليس هناك حتالف واحد، وإمنا هناك مجلـة   وأهم ما يتكشف مبطالعة الصورة من املوقع

  حتالفات، مث إن التحالفات أصناف:
  فهناك حتالف دول ـ وهناك حتالف مهام وهناك حتالف توقيت.  ○

                                            ** 
  األخرى. يترتب على ذلك أن داخل كل نوع من هذه األنواع من التحالف درجات واحدة بعد

ففي الدرجة األوىل ـ من حتالف الدول ـ توجد: بريطانيا وحدها، والذي وضع بريطانيـا يف     ○
هذه الدرجة مبفردها هو إحساسها برباط املصلحة، وإمياا بالعالقة اليت تربط جمتمع النـاطقني باللغـة   

بريطانيا "توين بلري" أنه حني اإلجنليزية مما جيعل هذه العالقة شراكة قوة ونفوذ ، وكان ظن رئيس وزراء 



  ١٣٤

يعطي للواليات املتحدة بغري شروط، فإن الواليات املتحدة سوف تعطي بريطانيا بغري حدود، خصوصاً 
  يف الوزن السياسي.

ويف الدرجة الثانية من حتالف الدول توجد روسيا والصني، وتلك حقيقة أوضاع دولية تفـرض   ○
ني أن يكون بينها حجم من التفاهم يكفي ليصـنع أرضـية   على الواليات املتحدة وعلى روسيا والص

مأمونة للحركة. ذلك أنه حني تقدم قوة ـ عظمى ـ حىت ولو كانت القوة األمريكية ـ على العمل    
املسلح بالقرب من حدود أو ختوم قوة ـ عظمى ـ ثانية، فإن كل نقطة جيب أن تكون يف مكاا، ألن 

قدم طرف آخر، أي أن أي عمل أمريكي مسلح يف أفغانستان  األوضاع ال حتتمل أن يدوس طرف على
  ال بد له من رضا روسي وصيين حىت ولو كان الرضا بالسكوت.

مث إن روسيا كانت متشوقة لتحصيل ديون قدمية وجديدة، بينها أن هلا ثأراً مع "ااهدين األفغـان  
االحتاد السوفييت السابق "روسيا" واجباً  القدامى" ومع "ثوار طالبان احملدثني"، فكالمها اعترب احلرب مع

مقدساً، جياهد يف سبيله "بتوجيه وكالة املخابرات املركزية األمريكية ومتويلها"، واآلن وقـد وقعـت   
الواقعة بني "ااهدين" "قدمياً وحديثا"، وبني السياسة األمريكية، فإن روسيا يسعدها أن حتـل حلظـة   

  بسالح األمريكان!احلساب، وأن يكون عقاب األفغان 
ـ إىل جانب ذلك فإن "روسيا" يهمها أن تفهم اجلمهوريات السـوفيتية السـابقة يف اجلنـوب    
"أوزبكستان ـ وتركمنستان ـ وطاجكستان وغريها" أن مسارعتها إىل إعالن االستقالل عن االحتاد   

   ا دائماً حنو اجلنوب السوفييت "روسيا" مبقولة أن هلذه اجلمهوريات هوية ـ إسالمية ـ خاصة ـ جتذ
ـ مغامرة ثبت فشلها ، واآلن لعل هذه اجلمهوريات تتعلم وتفهم أن مستقبلها احلقيقي يف الشمال "مع 

  روسيا" وليس يف اجلنوب "مع وسط آسيا احملاصر بالتخلف وباجليوش الغازية أيضاً!".
ان، وهو مترد تسـللت  ـ وأخرياً فإن روسيا ترى أن الضرب يف أفغانستان رسالة للتمرد يف الشيش

إليه وما زالت تتسلل ـ عناصر من "ااهدين"! ـ العرب واملسلمني تطوعوا للقتـال يف معركـة ال     
  يعرفون دخائلها على أرض ال يعرفون معاملها.

وكذلك أصبحت روسيا ـ بقدر من الشراكة قابل لالتساع ـ حليفاً ألمريكا شرطه الرئيسـي أن   
سياسي أو اقتصادي "بشأن موارد وسط آسيا من النفط وغـريه"، إال بعـد   ال يتم يف املستقبل إجراء 

  التشاور معه واالتفاق.
وبالنسبة للصني كانت املصلحة واضحة: فهي ال تريد أن تترك أمريكا لروسيا وحـدها ـ وال    ○

قـارة  تريد تسوية أمور تسوية وسط آسيا يف غيبتها، وال تريد للهند أن تصبح القوة الغالبة يف شـبه ال 
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اهلندية، إذا سقطت باكستان يف حبور الفوضى بسبب ضغوط العمليات العسـكرية علـى التركيبـة    
  الباكستانية "عرقية ـ دينية ـ ثقافية ـ سياسية ـ واقتصادية".

ـ مضافاً إىل ذلك، فإن الصني كانت يف دهشة من نشاط "جهادي" إسالمي موجه من أفغانستان 
لى السفح اآلخر من جبال اهلماليا، وفيها قرابة مائة مليون مسلم يف إىل منطقة "جيانج جانج" وهي ع

املقاطعات الغربية للصني ـ لديهم مشكالت اجتماعية واقتصادية مع احلكومة املركزية يف "بكـني"،   
  ويريد "ااهدون" هلم نظاماً إسالمياً على طريقة "طالبان"!

ان وجمموعة دول اخلليج، وأمهية هـذه الـدول   يف الدرجة الثالثة من حتالف الدول جتيء باكست ○
ترجع إىل أن أراضيها هي ذاا القواعد اليت تشن منها احلرب، وكان ميكن أن تكون هذه اموعة من 
الدول يف مكان الدرجة األوىل، لكن الدرجات ال تقاس على أساس "احلاجة عند االستعمال"، ولكـن  

  ملنح ويف املنع".على أساس "القدرة الذاتية لألطراف يف ا
ـ ذلك أن باكستان ولو أا املسرح املتقدم يف قيادة وتوجيه العمليات، وقاعدة ارتكازها الضرورية 
ـ إال أا جاءت إىل دورها جمربة، ممزقة بني مشاعر أهلها وبني ضرورات أمنها الوطين وهي كـثرية،  

كانية النووية لباكستان: وهـي حـىت اآلن   وأوهلا: سالمة النظام احلاكم ـ وثانيها: احملافظة على اإلم 
إمكانية وليدة معرضة لإلجهاض أكثر مما هي قادرة على الردع "وتلك أخطر مراحل أي مشروع نووي 
إذ تكون أعباؤه وتكاليفه قد دفعت لكن قدرته على الردع مل تكتمل بعد، وبالتايل يصبح املشـروع يف  

  قوة". هذه الفترة من عمره نقطة ضعف أكثر منه عامل
ـ ونفس احلساب إىل حد ما ينطبق على جمموعة اخلليج، ذلك أن القوات األمريكية موجودة على 
األرض، والقواعد على هذه األرض تعمل، وليس هناك من يستطيع أن يعترض، وإذا اعترض بالكالم، 

  فحرية العمل ال حتجر عليها الكلمات ما دام فعل االعتراض معطال ـ بالعجز على األقل.
…………….. 
…………….. 

ويف هذا اال ظهر أن هناك فعالً واحدا يقتضي إذنا، ألنه طلب يوفر لوكالة املخابرات املركزيـة  ]
 األمريكية ـ "إمكانيات" "وتسهيالت خاصة" تتيح هلا مراقبة موسم احلج هذا العام.

هرين لإلرهـاب  ذلك أن الوكالة عرفت من مصادرها "هكذا قالت!" أن عدداً من القادة غري الظا
وأعواناً هلم من خمتلف املراكز تواعدوا على لقاء يف مواقع احلج ووسط مناسكه ليبحثـوا سياسـام   
وخططهم يف املرحلة القادمة، ووكالة املخابرات املركزية تظن أن تلك فرصة ال يصح أن تفوت عليها 

ر احلذر عندما خيلعـون  لترصد وتتابع وخصوصاً أن زعماء اإلرهاب ومساعديهم سوف خيلعون ستائ
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مالبسهم ويستبدلوا مبالبس اإلحرام، وهنا ميكن التقاطهم مجاعة وباجلملة. والواضـح أن واشـنطن   
[طلبت، لكنه ليس واضحاً ـ بعد ـ أي رد تلقَّت  

………………. 
………………. 

إىل جانب ذلك فإن جمموعة اخلليج يف وسعها أن تدفع بعض التكاليف، وسوف تدفع رغم األزمـة  
  قتصادية الناشئة عن اخنفاض أسعار البترول من قبل احلرب وبعدها.اال

وأخرياً بصدد حتالف الدول فإن البقية بعد ذلك حبات عقد ال ينتظمها حبل، ولكن كل واحدة منها 
  جيري التقاطها حني جييء دورها!

                                            ** 
ملهام بالطبيعة موكلة بدول، لكن املقصـود يف هـذا السـياق أن    هناك بعد ذلك حتالف املهام، وا

التحالف مع هذه الدول جييء يف إطار عمل حمدد يف مرحلة حمددة من هذه املواجهة الدائرة اآلن، وحىت 
إذا كانت عالقة الواليات املتحدة السابقة ذه الدول ببعضها عالقة أوسع من املواجهة احلالية، فـإن  

  ذه الدول" هو يف هذه اللحظة مهام مطلوبة ـ هنا واآلن.التحالف مع "ه
ولعل ذلك ما عرب عنه وزير الدفاع األمريكي دونالد رامسفيلد حني قام بتحديد الفوارق بني حتالف 

  وبني حتالف حرف أفغانستان، وكذلك قال رامسفيلد: ١٩٩١حرب اخلليج سنة 
ن حيددون "مهام احلرب"، وأما هذه املرة فـإن  "يف املرة املاضية كان "أطراف التحالف" هم الذي  □

  "مهام احلرب" هي اليت حتدد "أطراف التحالف" "!
ويف "حتالف املهام" فإن الدولة اليت تتصدر القائمة هي "تركيا"، وتركيا متارس املهام املوكولة إليها  □

  اآلن فعالً على ساحة األزمة:
هلا صالت وثيقة مع أفغانستان، أمههـا القـرب   ـ وفيها أن تركيا قريبة من وسط آسيا، كما أن 

اجلغرايف وأظهرها تأثر حماولة اإلصالح األفغاين يف العصر احلديث حبركة "كمال أتاتورك"، إىل درجة أن 
أحد ملوك أفغانستان وهو "أمان اهللا خان" جرب يف أواخر العشرينات وأوائل الثالثينات، تقليد أتاتورك 

رءوس بدالً من العمامة، لكن التجربة كانت متجاوزة للحقـائق األفغانيـة   يف فرض لبس القبعة على ال
  وأوهلا احلقيقة الثقافية.

يلي ذلك أن تركيا قاعدة عسكرية قريبة من اجلوار، وأن هيئة أركان حرب اجليش التركي تعترب أن 
نـوب االحتـاد   أفغانستان واقعة يف نطاق األمن اإلقليمي التركي، ومع جوار أفغانستان جلمهوريات ج

السوفييت السابق "تركمانستان وطاجكستان و أوزباكستان وحىت كازاخستان" وهـي يف الطمـوح   
التركي منطقة نفوذ يتعني حجزها هلا ـ فإن تركيا ترى لنفسها دوراً وجماالً، وبالفعـل فـإن تركيـا     
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"ولسـوء احلـظ   حتركت يف هذا االجتاه عقب سقوط االحتاد السوفييت مث واصلت احلركة حىت اآلن، 
  بتعاون وتنسيق ـ يف معظم األحيان ـ مع إسرائيل"!

ـ هناك أيضاً أن تركيا لديها جتربة يف حماوالت إقامة دول تنفك من رباط دول قدميـة بـدعاوى   
عرقية ودينية، ومن ذلك فقد متكن القادة العسكريون من األتراك من إقناع "حليفهم" األمريكي بـأن  

ب العمال الكردستاين تصلح درساً يستحق النظر واالعتبار، وقد وجدوا جتربتهم يف ضرب وحصر حز
أوجه شبه بني الرفيق "عبد اهللا أوجالن" الكردي واملال "حممد عمر" الطالباين، وكذلك فإن هناك اآلن 
مع القوات األمريكية العاملة ضد قوات حتالف الشمال األفغاين وحدات تركية تقدم اخلربة يف التدريب 

  ك عملياً على األرض!وتشار
  واملطلب مقابل ذلك أن تركيا لديها حلم "نائم" أو يف احلقيقة حلمان آن هلما أن يستيقظا:

ـ أوهلما: "حلم" أن تعترف سوريا حتت "ضغوط ما" بأن قضاء االسكندرونة "الذي تنازلت عنـه  
  .فرنسا لتركيا أيام اإلمرباطورية" ـ قد أصبح شرعياً وائياً والية تركية

ـ والثاين: حلم والية "املوصل" اليت تأمل تركيا يف سلخها عن العراق العريب لكي تصبح ـ هـي   
األخرى ـ والية تركية، ألن أنقرة ما زالت تتهم احلكومة الربيطانية بالعمل على ضـم املوصـل إىل    

وى التركية إىل أنه العراق اخلاضع هلا ساعة تصفية دولة اخلالفة العثمانية تلك األيام. وتشري تلك الدعا
كان هناك بند يف امليزانية التركية حتت عنوان "املوصل" ظل مطبوعاً يف كل مشروع ميزانية حىت عهـد  

  إدارة الرئيس "تورجوت أوزال".
إىل جانب تركيا جييء الدور "يف حتالف املهام" على مصر ومعها عدد آخر من الدول العربيـة   □

ة"، وأول املطلوب من هؤالء على املشاع معلومات خمابرات، فهـذه  "ضمنها السلطة الوطنية الفلسطيني
الدول كلها اقتربت على حنو أو آخر مما جرى يف أفغانستان وبعضها شارك مشاركة فعلية يف إنشاء ما 

  يسمى بـ "اجلهاد األفغاين"، وبعضها اآلخر كان الداعم الرئيسي حلركة "طالبان".
مي معلومات املخابرات مبا يف ذلك بعض الدول اليت كان يصعب وقد كان اجلميع على استعداد لتقد

  تصورها يف إطار مثل هذه املهام "وبينها سوريا والسودان وليبيا وغريها".
لكنه إذا كانت معلومات املخابرات هي البند األول يف مهام هذه اموعة، فـإن املهمـة األكثـر    

ا، وهنا فإن الدول حساسية هي "إبعاد القضية الفلسطينية وتفاعالا عن احلرب يف أفغانستان وتطورا
العربية ـ خصوصاً مصر واألردن ـ مطالبة بالعمل على وقف العنف يف فلسطني "دون حتديد ملصدر   
العنف وسببه"! كما أا مطالبة بالعمل على استئناف املفاوضات بني اٍإلسرائيليني والفلسـطينيني "دون  

ميكن التفاوض عليه" وهي أيضاً مطالبة بضبط التصعيد اإلعالمي ومـا  أن يكون هناك مشروع معقول 
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يثريه من أجواء نفسية معادية إلسرائيل وللواليات املتحدة وللسالم "دون مراعاة ألسباب االسـتفزاز  
  الداعية إىل هذا التصعيد".

عمـل  وأخرياً فإن هذه اموعة من الدول مطلوب منها أن تقدم خدمات وتسـهيالت لصـاحل ال  
  العسكري األمريكي، وقد حاول الكثريون إخفاء ما مسحوا به أو سكتوا عليه وأغمضوا عيوم.

لكن احلقائق ال تقبل غطاء الشادور األسود الذي فرضته طالبان على نساء أفغانستان، وبالتايل فإن 
  احلقائق تفضل السفور، وسفورها يسبب الكثري من أسباب احلرج.

ليست هلم قوائم طلبات "غالية" يف مقابل ما يقدمونه متحمسـني أو مـا   وبرغم ذلك فإن العرب 
  يفرض عليهم ويسبب هلم احلرج، واألغلب أن الطلب العريب األساسي: هو السالمة أو ال.

ويف حتالف "املهام" أيضاً فإن هناك دورا للهند، و"مهمة اهلند" ثنائية: إزاء الصني من ناحية وإزاء  □
خرى، فظهور اهلند يف التحالف من شأنه املساعدة على تثبيت موقف الصني، وعلى باكستان من ناحية أ

الناحية األخرى فإن جمرد ظل اهلند يفرض على النظام يف باكستان كبت مشاعره وقمع مجاهريه، كما 
أن شبح اهلند قادر على حتديد وضبط حركة اجليش الباكستاين، ومنع وقوع انقالب مفاجئ يف إسالم 

  ثر على مسرح العمليات يف أفغانستان!آباد يؤ
  وتنتظر اهلند من ظهورها مبهمة يف التحالف مكاسب تسعى هلا:

ـ املكسب األول: حتجيم قدرة باكستان العسكرية والنووية بالذات، وكانت باكستان من قبـل  
أثقـال  مسترتفة بأحواهلا السياسية واالقتصادية، واآلن زاد على هذه األحوال عبء جديد يضاف إىل 

  قدمية.
ـ املكسب الثاين: للهند هو أن باكستان املنهكة سوف تكون أبعد عـن "كشـمري" مبسـافة أو    

  مسافتني عما كانت. 
ـ املكسب الثالث: أن ضرب "منهج طالبان" ومدارسها سوف يضعف عناصر تنتمي إىل املنـهج  

ند "اليت تعبد األصـنام يف  واملدرسة تطوعت لـ "اجلهاد" فوق قمم اهلمااليا "منطقة كارجيل" ضد اهل
  رأيهم"!

                                              ** 
وأخرياً يف أنواع التحالفات ـ وبعد حتالف الدول ـ وبعد حتالف املهام ـ جييء "حتالف التوقيت"،  

يت فقد وهو حتالف حلظة معينة حىت وإن طالت عليها األسابيع والشهور، وضمن هذا التحالف يف التوق
ال يكون مطلوباً من األطراف ـ أحياناً ـ ما هو أكثر من جمرد حتييد نفسها، أي اختاذ موقف االنتظار   

  وترك األمور جتري يف مساراا.
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ورمبا أن "إيران" هي أهم األطراف يف هذا التحالف السليب يف أدائه واإلجيايب يف تـأثريه، ذلـك أن   
عد احلدود على حركة طالبان حبكم حدود مشتركة متلك فيها إيران حىت بالسكوت عنصر ضاغط إىل أب

  إيران بالتداخل السكاين وبوحدة املذهب الشيعي نفاذاً عميقاً يف منطقة وسط أفغانستان.
والشاهد أنه إذا كان ميكن تقسيم أفغانستان إىل ثالث مناطق إثنية، فإن املنطقة الشـمالية أزبكيـة   

  شيعية، واملنطقة اجلنوبية باشتونية ممتدة إىل عمق باكستان. طاجكية، واملنطقة الوسطى فارسية
……………… 
……………… 

 [وأتذكر أن صديقاً عزيزاً بادرين عندما قابلين يف لندن قبل سنوات بقوله:
ملاذا ال تذهب لكي ترى طالبان، إنك رأيت وكتبت عن قيام الثورة اإلسالمية "الشـيعية"، واآلن  "

 رة اإلسالمية السنية يف أفغانستان "يقصد حركة طالبان"!". واجبك أن ترى وتكتب عن الثو
ومل أحتمس، وكان يكفيين أن أمسع مبا جرى للتعليم وقد حتول كله إىل كتاتيب للحفظ والترديد ـ  
والرجال وقد فرض عليهم طول اللحي مع العمائم واجلالبيب ـ والنساء وقد دخلن سجن الشـادور   

لها كلمة ورمساً وصوتاً وصورة ـ واألطفال وقد حرم عليهم حىت  األسود ـ والفنون وقد صودرت ك 
  اللعب بطائرات الورق، كأنه يراد إقعاد أحالمهم على األرض ال تفارقها.

مع مالحظة أن أعداء طالبان ليسوا أفضل منها وال أكثر استنارة وال أوسع عقـالً!. واحلقيقـة أن   
  لتحالف الشمايل هو رحلة من كابوس إىل كابوس!]انتقال أفغانستان من حكم طالبان إىل حكم ا

……………….. 
……………….. 

                                             ** 
على أن الطرف األهم يف حتالف التوقيت هو أوربا ـ أملانيا وفرنسا وإيطاليا أساساً ـ مث بعيداً عن   

  أوربا: كندا واستراليا.
فاوتة هي يف الواقع نصف شريك، لكن استدعاء دولة بقضـها  والشاهد أن هذه الدول بدرجات مت

وقضيضها إىل كل موقف تفريط يف القوة ال تدعو إليه ضرورة، وأفضل منه توزيع األدوار على املواقع 
  املناسبة من جمرى الصراع.

وتقدر الواليات املتحدة وهي تدير عملية التحالف، دوال ـ أو مهام ـ أو توقيتـات، أن بعـض     
ئها هلم رؤى ومصاحل وحىت ثقافة، ميكن أن تكون مغايرة. وأنه من العقل والعدل معاً أن تتـرك  أصدقا

لكل منهم هامش حركة يشغله كما خيتار مث يقع استدعاء كل منهم ملهام التوقيت حني يكون الـدور  
  عليه.
 وذلك هو موضع دول أوربية كربى مثل فرنسا وأملانيا وإيطاليا"."
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امش من املرونة يتسع ويضيق حسب تطورات احلوادث، ومـن امللحـوظ أن   ويالحظ أن هذا اهل
واشنطن تريده أقرب إىل الضيق منه إىل اإلتساع، فهي بالنسبة ألوربا تريد حلفاء وال تريـد شـركاء،   

  وهي تعتقد أن فرنسا ـ على وجه التحديد ـ تبحث لنفسها عن ساحة أوسع تتحرك فيها. 
واشنطن كان االحتكاك بني دور احلليف ودور الشريك ملحوظـاً،  ويف لقاء "بوش" و"شرياك" يف 

وعلى سبيل املثال فإنه حني قال الرئيس "جورج بوش": إن التحالف مع الواليات املتحدة هو البـديل  
الوحيد للتحالف على اإلرهاب" ـ مل يستطع "شرياك" أن مينع نفسه عن الرد بقوله: "حنـن حنـارب    

  لس األمن ميثل إرادة جمتمع الدول".اإلرهاب مبقتضى قرار من جم
وحني حاول الرئيس "شرياك" أن يلفت نظر الرئيس "بوش" إىل أمهية حتريك قضية السالم يف الشرق 
األوسط، حىت يرفع العامل العريب واإلسالمي حتفظه على احلرب ضد اإلرهاب يف أفغانستان، كـان رد  

  "بوش" حبدة:
ن حربه على اإلرهاب سواء حتركت قضـية السـالم يف   إنه سوف يواصل معركة أفغانستان ضم"

 الشرق األوسط أو توقفت"!
وأضاف الرئيس األمريكي: "إنه إذا تصور بعضهم أم يستطيعون املقايضة "واحدة بواحدة" هنا فإن 

  تصورهم سوف خييب".
كـانوا  وحني أحل "شرياك" ـ تنازل الرئيس األمريكي خطوة بقوله: "إن أسالفه من رؤساء أمريكا  

يتحفظون على قيام أوربا بدور يف أزمة الشرق األوسط، وأما هو فليست لديه اآلن حتفظات وهـو ال  
  ميانع أن تقوم أوربا ببعض اجلهود لـ "تليني" مواقف األطراف العربية".

……………… 
……………… 

أزمـة  ويف هذا السياق فإن الرئيس "بوش" رفض أن يتضمن خطابه أمام اجلمعية العامة شيئاً عـن  ]
الشرق األوسط فيما خال عبارة وردت فيها إشارة إىل "دولة فلسطينية" وإزاء رجاء وإحلاح عريب ودويل 
وعد "بوش" أن وزير خارجيته "كولني باول" سيعرض بالتفصيل أمام اجلمعية العامة ما اختصره الرئيس 

 يف خطابه"!
مة "ألن خطاب الرئيس يكفي" ولذلك مث قيل بعد أيام أن كولني باول لن يتحدث أمام اجلمعية العا

فإن حديثه سوف تكون له مناسبة أخرى قريبة. وبعد أيام أعلن أن وزير اخلارجية األمريكـي سـوف   
يتحدث باستفاضة عن أزمة الشرق األوسط وأن حديثه سوف يكون يف جامعة "لويفيل" "وهي اجلامعة 

  احمللية لوالية "كنتكي" الشهرية مبزارع الدواجن".
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  واردت من واشنطن معلومات "رمسية":مث ت
إن كولني باول لن يتقدم يف خطابه مبقترحات أو صياغات أو أفكار جديدة "ألن تلك مسئولية  □

  أطراف الرتاع أنفسهم"!
إن السيدة "كونداليزا رايس" أبلغت وزير اخلارجية أثناء إعداد مشروع خطابه أن "الـرئيس" ال   □

  ضب اإلسرائيليني أو تثري شكوكهم".يرغب يف كتابة عبارات "تثري غ
إن على وزير اخلارجية "إن يأخذ يف علمه" أن الرئيس سوف يبعث بنسخة من خطاب وزيـر   □

  خارجيته إىل رئيس وزراء إسرائيل مسبقاً، وهلذا فإن األفضل توخي احلذر من البداية.
اً على اخلطاب فقد يكون إنه مبا أن احلكومة اإلسرائيلية سوف تقوم بتسريب خرب اطالعها مسبق □

مالئماً اطالع بعض أعضاء وفد التفاوض الفلسطيين على نص خطاب "بـاول مـع إبالغهـم أـا     
  "لإلطالع" فقط!

إن نسخة اخلطاب اليت وصلت إىل رئيس الوزراء اإلسرائيلي عادت وعليهـا سـتة حتفظـات     □
  واقتراحات بتعديالت أخذ ا مجيعاً ـ حذفاً وإضافة!

ى "كولني باول" خطابه يف النهاية كان املزعج ـ وحبـق! ـ أن عـددا من العواصـم      وعندما ألق
  األوروبية حتفظت عليه لكن عدداً من العواصم العربية رحبت به!]

………………. 
………………. 

ومل تكن واشنطن سعيدة مبا ترامي إليها عن اجتماع عدد من كبار قادة أوربـا "وفـيهم شـرياك    
وقد جلسوا على عشاء يف بيت رئيس الوزراء الربيطاين، وحتول حـديث  وشرودر وبلري وبرلسكوين"، 

السهرة بينهم "إىل شيء" من منيمة مس بأن الواليات املتحدة حتاول "اهليمنة على احلاضر لكي تتسلط 
  على املستقبل".

ومع  لكن النميمة حمصورة، ألن أوربا وأمريكا يف النهاية مصلحة متقاربة وإىل سنوات طويلة قادمة،
ذلك وحتسبا ملستقبل بعيد، فإن الواليات املتحدة تفضل أن تكون مع الدول األوربية الكـربى ضـمن   

  "حتالف توقيت" ـ تلك حدودها اآلن!
والغالب أن أمهية التحالف األوريب سوف تزيد يف املراحل القادمة من الصراع، وخصوصاً إذا تقرر 

راءه وإىل ما حوله، مث امتدت ألسنة النار إىل مواقع هلا يف توسيع مسرح العمليات يف أفغانستان إىل ما و
األوضاع الراهنة حساسية خاصة مثل العراق، "يتبعه جنوب لبنان، والسودان واليمن، وليبيا والصومال، 

  ورمبا غريها".
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توالها واملشكلة أن التوجيه االستراتيجي املوجه يف البيت األبيض إىل القيادة املركزية األمريكية اليت ي
اجلنرال "تومي فرانكس" وهو القائد املسئول عن العمليات يف الشرق األوسط! وضمنها أفغانستان ـ  

  توجيه مفتوح كأنه تفويض على بياض.
  وقد استمعت بنفسي إىل اجلنرال "فرانكس" وهو يقول:

الصادر  ليس هناك موقع مقصود بذاته، وليس هناك موقع مستبعد من األصل، ألن التوجيه الرئاسي"
 إىل بتحديد اهلدف االستراتيجي للعمليات هو بالنص:

عليك أن تعثر على ـ وتقوم بتدمري ـ قواعد ومواقع وخطوط شبكة اإلرهاب العاملي والقوى اليت "
 تساعده على أن تكون البداية بـ: "تنظيم القاعدة ونظام طالبان"."

زمن إىل بعيد، ومع الزمن مواقع ونتائج، هلا والتوجيه ذا النص مطلق يف الطول والعرض وممتد يف ال
  تداعياا وبعد التداعيات مسئوليات وترتيبات.

                                           **      
ويف هذه األنواع واملستويات من التحالفات "الدول ـ واملهام ـ والتوقيتات"، فإن البيت األبيض   

  ا.يف واشنطن هو مقر القيادة العلي
ـ هناك أوال جيري "الفرز" لكي يتحدد "من يصلح" ومن "ال يصلح"، ومن "املستعد" ومن "املتردد" 

  ومن "اجلاهز" ومن الذي "يستحق التجهيز"؟
  ومن هناك يكون القطع النهائي بـ: "من"؟ و"كيف"؟ و"مىت"؟

  ومن هناك تتقرر مستويات التعامل مع كل طرف طبقاً ملا يستحق.
قام نائب الرئيس "ديك تشيين" بعملية تقييم لألحجام واألوزان، فقال لزائر عـريب  ويف هذا الصدد 
  كبري املقام ما معناه:

بعض الناس يكربون يف األزمات وبعضهم يصغرون: اجلنرال "برفيز مشرف" "رئيس باكستان" كرب "
ن "خـامتي"  يف هذه األزمة وطالت قامته، كذلك "أجاويد" "رئيس وزراء تركيا" ـ وإىل حد ما فـإ  

 "رئيس اجلمهورية اإلسالمية يف إيران" ـ أصبح أكرب".
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  لندن:

  وهنا سؤاالن مها يف احلقيقة وجهان لعملة واحدة:
السؤال األول: أين إسرائيل يف خريطة هذه التحالفات متعددة األنواع واملستويات: من "حتالفات  □

  "حتالفات املهام" ـإىل "حتالفات التوقيت"؟! الدول" ـ إىل
والسؤال الثاين: ملاذا تلوح اآلن يف العالقات العربية األمريكية ـ بغري مقتضى حقيقي أو واضح   □

  ـ عالمات على سوء فهم تسري فيه "برودة شتاء" قبل أن جييء موسم الشتاء الطبيعي يف اإلقليم؟
ائيل حليف مشارك بنصيب يف مجيع أنواع التحالفات اليت واإلجابة عن السؤال األول هي أن: إسر

توظفها الواليات املتحدة األمريكية يف األزمة احلالية أي: حتالف الدول ـ وحتالف املهام ـ وحتـالف    
  التوقيت.

وقد مسعت ـ ومسع معي الصديق األخضر اإلبراهيمي "وزير خارجية اجلزائر األسـبق، ومسـاعد    
ألمم املتحدة يف أزمة أفغانستان حالياً" ـ مسعنا حنن االثنني معاً يف نفس "املقام"  وممثل السكرتري العام ل

  يف ذات العاصمة األوربية من يقول:
 لتكن األمور واضحة:"

إسرائيل صديق وحليف، وحنن نسلم أا حليف متعب ومشاكس ـ لكنها حليف، وهي حليـف   
  ومطالب أصدقائه"".قادر، يستطيع أن يعتمد على نفسه يف حتقيق مطالبه "

  وعلى الناحية األخرى:
فإن العرب أصدقاء، لكنهم ليسوا حلفاء ـ وحنن نسلم أم صديق طيب ومريح ـ لكنه صديق،   "

 ال يستطيع أن يعتمد على نفسه يف حتقيق مطالبه "ويطلب من غريه أن حيققها له" "!
………………… 
………………… 

السؤالني: وجه عليه نقش حيدد قيمته وقوته ظـاهرة   [وذه اإلجابة الصرحية يظهر وجهاً العملة يف
وواضحة حبيث ال يقع عليها خالف ـ والوجه اآلخر عليه صورة تذكارية ال تسـتطيع وحـدها أن    

 تشتري شيئاً، مث إا مثل كل الصور حتتمل النظر إليها من كل الزوايا، ومن كل زاوية موقع نظر].
……………… 
……………… 
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رف العرب أن الواليات املتحدة هلا سياسة هي الـيت ترمسهـا، وأن هلـذه    ويستطرد القائل: "ال يع
  السياسة أولويات ال حيددها اآلخرون"!

وسألت القائل ـ ومل يسأله غريي ـ: "إذا كانت األطراف العربية صديقاً، وصديقاً له قيمته ولـو    
ق الفصول ـ يف التأثري  بالرمز بصرف النظر عن أي شيء آخر، فما هو السبب يف برودة الشتاء ـ تساب 

على أجواء العالقات بني الواليات املتحدة وأصدقائها العرب". وكان ملخص الرد على هذا السـؤال:  
"يف واشنطن وبصفة عامة ويف الظروف العادية قدروا موقف أصدقائهم العرب، لكن طلبات هـؤالء  

واليات املتحدة بأن تضغط األصدقاء، زادت على حدها: معظمهم هلم طلب مستمر طول الوقت من ال
على إسرائيل وال تفعل شيئاً آخر، وكأن السياسة األمريكية يف املنطقة وظيفة ميكن اختزاهلا يف: "مواصلة 

  الضغط على إسرائيل". "
ويف األزمة الراهنة: أضاف األصدقاء العرب إىل طلبام من واشنطن نداءات إضافية: نداء بعـدم  "

أفغانستان، ونداء بتقصري مدة الضرب يف أفغانستان، وأخرياً نداء بوقف  توسيع نطاق العمليات خارج
 الضرب يف شهر رمضان"، "ولعلها رمحة للجميع أن نظام طالبان تبعثر فعال مع رؤية هالل رمضان!".

أضاف القائل: "وأسوأ من ذلك فإن النداءات العلنية إىل الواليات املتحدة متثل نصف احلقيقة: فلـم  
دقائنا العرب يطالبون بقصر نطاق العمليات على أفغانستان، ألن بعضهم كان ومـا زال  يكن كل أص

يلمح إىل أا فرصة متاحة إلاء ما بقي معلقاً بعد حرب اخلليج، حمرضاً على "أن نظام صدام حسـني  
أخطر من نظام طالبان"!. مث إن الذين نادوا بتقصري مدة الضرب، كانت نصيحتهم تكثيـف الضـرب   

ث تنتهى املهمة بسرعة. وأما عن وقف الضرب يف شهر رمضان، فإن واشنطن أبلغت اجلميع عندكم حبي
  "أم شنوا حرباً يف شهر رمضان، بل وأمسوها يف أدبيام حرب رمضان".

……………… 
……………… 

[وحلسن احلظ فإن التطورات رفعت احلرج عن الكل وأوقفت اإلحلاح على وقف الضرب يف الشهر 
 الفضيل!]

…………….. 
…………….. 

  ويواصل القائل كالمه:
لقد مسحت واشنطن لبعض األطراف العربية بأن يعلنوا على املأل آراء ومواقف خمالفة ملا تسمعه منهم 
يف االجتماعات املغلقة، وكان ذلك عن تقدير لعالقة هؤالء األطراف مع شعوم. لكننا اآلن يف ظرف 

   رأيهم ميوعة.ال حيتمل هذه الدرجة من املرونة، وهي يف
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ورمبا تتذكر "أم" يف إسرائيل يقولون للناس كل شيء وهذا يطمئن، لكنه على اجلانب العـريب ال  
  يعرف الناس عما جيري إال أقل القليل".

  واخلامتة يف قول القائل:
إنه ال تستطيع أن يكون صادقاً مع اآلخرين من  ال يستطيع أن يكون صادقاً مع أهله، ولعلم اجلميع "

 فإن احلكومة األمريكية مل تطلب من أي طرف عريب شيئاً إال واستجاب للطلب بالكامل.
ومع ذلك راح بعض العرب يقولون إم "حتفظوا" و"رفضوا" و"منعوا"، وكل ذلك خيصـم مـن   
أرصدة الصديق العريب، وخيصم من بند مهم فيه، وهو بند الثقة بالنفس واالستناد عنـد التصـرف إىل   

ا من الكل، مقبولة يف تعبريها عنهم، مبا ال يضطرهم إىل التغطية علـى "التصـرف"    شرعية معترف
  باإلخفاء أو بالتمويه!".

  والكلمة األخرية يف القول:
هناك نقطة ال يعطيها الساسة العرب قدرها من االهتمام مع أا ظاهرة أمام كل زائر للبيت األبيض "

 "الرئيس" يستعد من اآلن النتخابات املدة الثانية لرئاسته". أو راصد لألجواء فيه، هذه النقطة هي أن
  واملسألة شديدة التعقيد: 

من األصل كان الرئيس "بوش" ومعه كبار مساعديه ومستشاريه يأملون يف حتقيق إجناز كبري يتأكد 
 هلم به رصيد من األصوات أعلى، حبيث يوفر للرئاسة الثانية أغلبية واضحة، وال يكرر مـا جـرى يف  
انتخابات املدة األوىل، حني تعلق النجاح والفشل مبئات من األصوات تفرز ويعاد فرزها بالطعون لستة 

  أسابيع كاملة.
                                              ** 

سبتمرب قذفت إىل البيت األبيض بكارثة يثق الرئيس وكذلك معاونوه أا سوف  ١١لكن حوادث 
بانتخابـات التجديـد    ٢٠٠٢اليت تبدأ عمليا سنة  ٢٠٠٤ي تدور عليه معركة سنة تكون احملور الذ

  النصفي للكوجنرس وبعدها مباشرة محلة الرئاسة.
سبتمرب ـ والفشل األمين والعسكري يف توقيه، سوف يطرح   ١١و"التقصري" يف توقع ما جرى يوم 

له يسعى إىل مجع البيانات، ويسجل، وحيلل نفسه. واحلزب الدميقراطي اآلن بالفعل تسبقه املراكز التابعة 
  ملعركة انتخابية سوف تدور على "صياغة جديدة" للسياسة وللدفاع للسنوات املقبلة من هذا القرن.

يف مواجهة مثل هذه األخطار االنتخابية على املدة الرئاسية الثانية للرئيس "بوش" فإن اسـتراتيجيته  
  واضحة اآلن:
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سبتمرب بانتصارات ضخمة يصعب على املعارضـة   ١١لتغطية على يوم ـ اخلط األول فيها هو ا١
 إنكارها.

سبتمرب ـ   ١١ـ وذلك يعين أن تكون أفغانستان اليت وقعت عليها مسئولية "تنظيم القاعدة" عن ٢
 دواًء أو شفاء ملا أحست به الواليات املتحدة يف ذلك اليوم.

يزان متعادالً: ضربة إزاء ضربة ـ لكن الرئيس  ـ وذلك يعين تسوية حساب أفغانستان مبا جيعل امل٣
"بوش" يتطلع إىل ما هو أكثر ـ يريد ما يكفي من االنتصارات حىت مييل امليزان لصاحله على حنـو ال   

 يقبل تشكيكاً أو "إعادة فرز" لألوراق. 
ـ ومن حسن احلظ أن املواقع اليت تركزت عليها محالت الكراهية األمريكيـة كلـها "مرهقـة    ٤

هكة" ـ ولذلك فإن االنتصار عليها بأقل التكاليف يعطي "بوش" أمام الرأي العام األمريكي صورة  ومن
 "السوبرمان" القادر على املعجزات وهو ذاهب إليها ال ينتظر أحدا.

  وهنا فإن أمام الساسة العرب يف عالقتهم مع البيت األبيض مرحلة صعبة: 
ـ  ما قاله أو مل يقله يف معركة أفغانستان، ولكن التعامـل   ال حتاسب أحداً على ما فعله أو مل يفعل 

مع كل طرف سوف يكون على أساس ما فعله أو مل يفعله ـ ما قاله أو مل يقله ـ مما يساعده علـى    
  زيادة فرص الرئيس األمريكي يف انتخابات املدة الرئاسية الثانية.

لده "رئيس والية واحدة"، وإمنا تريده وأسرة بوش باختصار ال تريد البنها أن يدخل التاريخ مثل وا
األسرة رئيس واليتني ـ على األقل مثل "بيل كلينتون"! وهذا هو مأزق أمريكا وأصدقائها العرب (هذا 

  الشتاء) (امللتهب). 
                                         ** 

  اً درجة الصقيع.ومع ذلك فإن مناخ العالقات العربية األمريكية يرتل يف برودته أحيان
……………… 
……………… 

[وقد حدث مع السيد ياسر عرفات أنه كان مطروحاً من عدة شهور احتمال عقد لقاء بينه وبـني  
الرئيس جورج بوش يف البيت األبيض مبناسبة زيارة "عرفات" للواليات املتحدة حلضور اجلمعية العامـة  

عن معىن التزام الرئيس األمريكي مبا أعلن عنه من لألمم املتحدة، وكان املفروض أن يكون اللقاء تعبرياً 
اهتمام بالصراع العريب ـ اإلسرائيلي، حىت وصل "كما قال" إىل التفكري يف تقدمي مشـروع تسـوية    

 سبتمرب. ١١أمريكي ـ كان ينوي إعالنه ـ قبل 
س لكن الرئيس األمريكي يف حلظة صقيع سياسي، رأى إلغاء اجتماعه يف البيت األبيض مـع رئـي  

السلطة الوطنية، وحني بدا أن بعض الدول العربية حمرجة ـ من إلغاء اجتماع البيت األبيض املقترح بني 



  ١٤٧

بوش وعرفات، وأا كانت تتمناه ولو كمجاملة تشيع بعض الدفء يف األجواء ـ أشـار املنـدوب    
" يف ممرات األمم األمريكي الدائم إىل أنه ميكن للرئيس بوش أن يلتقي بالرئيس عرفات لقاء "مصادفات

  املتحدة حني دخول وخروج الرئيس األمريكي ووقوفه لبضع دقائق مع عدد من رؤساء الوفود.
و"لقاءات املصادفات" أسلوب ميارس بالتمهيد والتوافق، والغرض منه أن يكون حالً وسطاً بني لقاء 

  "بالشكل" وبني اجتماع "للموضوع".
د العربية أراد أن يتأكد أن "لقاء املصادفات" ـ بني بـوش   وكان أن أحد رؤساء الوفود العربية أرا

وعرفات ـ له مناسبة على خريطة زيارة الرئيس األمريكي لألمم املتحدة، حىت ال حيدث خطأ ميكـن   
حسبانه إهانة مقصودة، لكن الوفد األمريكي رفض أن يعطي التأكيد املطلوب، وكان رد رئيسـه: "إن  

تواجد الرئيس بوش يف مبىن األمم املتحدة يرقى إىل مرتبة حتديد موعـد،  التحديد بالتأكيد على خريطة 
  وهذا غري مطروح، ولذلك فإن املصادفات يستحسن تركها للمصادفات"].

……………….. 
……………….. 




  لندن:

ان سوف يواصل الفوران، وصحيح إن ما مسوه بـ: "احلرب يف أفغانستان" قارب ايته، لكن الربك
أن طالبان تبعثرت، لكن طالبان ال تزال حية، وال تزال طرفاً يف االقتتال األهلـي والتنـاحر الطـائفي    
والقبلي، الذي نزل ظالماً فوق ظالم على أفغانستان، على أن مشكلة طالبان يف كل أحواهلا أا طرف 

من قواعد يقاس عليها يف زمنه. وقد عاشت طالبان ال ميكن رؤية حساباته، ألن كل حساب ال بد له 
حىت اآلن خارج الزمن وليس مؤكداً إذا كانت الكارثة اليت حلت ا سوف تعلمها حسابه، وإذا حدث 

  فأمام طالبان أربعة احتماالت:
احتمال أن يرى أصحاا أن فرصتهم ضاعت، ومن مث فإنه الوقوع يف األسر أو االنعطـاف إىل   □

  النسيان.
أو احتمال مواصلة املقاومة عن طريق حرب عصابات تساعد عليها طبيعة أفغانستان الـوعرة،   □

وميزة حرب العصابات أا حترر طالبان، من مسئولية "املدن" وهي حصار للحركة وارـان ملطالـب   
كتل ضخمة من السكان يف مدن مثل "مزار شريف" و"كابول" و"جالل آباد" على أن املتفق عليه أن 
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حرب العصابات ال تؤثر إذا مل يكن وراءها حجم واسع من التأييد الشعيب، ويف الغالب فإن ذلك ليس 
  متوفراً لطالبان وال حىت يف مركز قوا الرئيسي وهو إقليم "قندهار" وسكانه من "البشتون".

املـأزق أن  واالحتمال الثالث أن تعاود طالبان تأهيل نفسها لالشتراك يف ائتالف حزيب أفغاين، و □
األطراف املرشحني هلذا التحالف احلزيب، غاصوا مجيعاً يف مستنقع الوحل والدم ـ حبيث ال يسـتطيع   

  أحد منهم إنقاذ نفسه أو إنقاذ أفغانستان.
واالحتمال الرابع أمام طالبان هو "الكمون" يف انتظار أن يتورط غريهم من أطـراف التحـالف    □

قوم "رباين" "الطاجيكي" مبحاولة تصفية "حكمتيار" "البشتوين"، أو الشمايل يف تدمري بعضهم البعض في
يقوم اجلنرال "عبد الرشيد دوستم" "األوزبكي" باالنقضاض على غريه من أمـراء احلـزب والعلمـاء    
واملشايخ، أو ينجح امللك السابق "ظاهر شاه" يف إزاحة اجلميع ليجد نفسه أمام أفغانستان مل يعرفها من 

  جلس على عرشها أكثر من أربعني سنة!!قبل رغم أنه 
وكانت مرحلة ما بعد طالبان هي سؤايل طوال أربع ساعات متواصلة قضيتها يف حوار مع الصديق 
"األخضر اإلبراهيمي" وهو املكلف ـ باعتباره مساعد األمني العام لألمم املتحدة واملفوض بقرار مـن   

  ما بعد طالبان. جملس األمن ـ بترتيب مستقبل أفغانستان يف مرحلة
كان األخضر قادماً من باريس ليوم واحد يف لندن "قضى صباحه يف مقر رئاسة الوزارة الربيطانية"، 
وكان على الطريق إىل نيويورك يقدم أول تقرير إىل السكرتري العام لإلمم املتحدة ليعرضه على جملـس  

  األمن.
                                                     **  

  وتقابلنا يف الساعة السابعة بعد الظهر وافترقنا يف احلادية عشرة قبل منتصف الليل.
وكان األخضر ـ وهو رجل بطبيعته متفائل ـ مثقالً طوال ذلك النهار مهموماً يتحسب للعمـل    
الذي ينتظره يف أفغانستان يف مناخ وخضم أزمة خربها قبل مخس سنوات حني سـقطت "حكومـة   

  يف كابول، وزحفت "قوات طالبان" تقيم دولتها ـ إمارة املؤمنني ـ هناك! ااهدين"
وقال األخضر يف سياق كالمنا الطويل، إنه عندما كلّف باملهمة بادئ األمر كان تكليفه: "تـأمني  
املعونة اإلنسانية للسكان األفغان ـ مث حماولة إنشاء ائتالف داخلي بني القوى والزعماء حيكم أفغانستان  

  و ملرحلة انتقالية".ول
وكان تقديره من أول حلطة أن التكليف شبه مستحيل، فهو ـ يف اجلانب اإلنساين ـ من مهمتـه    
يعرف حجم "الشح"، يف اإلمدادات مقابل "وفرة" يف عدد احملتاجني ـ وبينهم ستة ماليني الجـئ ـ    

فعالً، فإن األمـر حيتـاج إىل   ومع أنه شديد الثقة يف فريقه الذي يعمل معه يف هذا اال على األرض 
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ختصيص مائيت باخرة، ومائة طائرة، ومخسة آالف شاحنة تعمل كلها ليل ار حىت ميكن جتنب "حالـة  
  جماعة" حقيقية وليست جمازية.

وهو يدرك مقدماً إن جمتمع الدول غري مستعد ملثل ذلك اجلهد الكثيف مع وجود احتياجات إنسانية 
  رى من العامل غري أفغانستان.كبرية للمعونة يف مناطق أخ

وعلى اجلانب السياسي من هذه املهمة فهم يعرف زعماء أفغانستان، ويدرك عمق ما بينـهم مـن   
  أحقاد وثارات، لكنه يصلى عسى أن يكون سنوات طالبان قد علمتهم شيئاً. 

ـ   رى وبرغم أثقال هذين التكليفني اإلنساين والسياسي، فإنه "األخضر" وجد أن هناك مهمـة أخ
  مطلوبة منه وهي:

 العمل على بناء نوع من نظام الدولة يف أفغانستان"."
وهنا يقول األخضر: "وجدت أن ما هو مطلوب مين ليس "شبه مستحيل" وإمنـا هـو "املعجـزة    

  وزيادة".
  واملعجزة أمامها فرصة ـ فقط ـ إذا أمكن التزام بعض املبادئ:

  ياً، حىت يكتب له االستمرار بعد توقف النريان.أوهلا: إن أي حل لألزمة ال بد أن يكون أفغان
وثانيها: تقدير أن الدمار الذي حل بأفغانستان دمار ليس له شبيه نعرفه يف التاريخ احلديث، فالبلـد  

  من األصل فقري ومعزول، واحلرب األهلية ربع قرن دون توقف مل تترك له شيئاً يبىن عليه.
البدء يف أي بناء مشكلة خميفة، ألن البلد ألف نار السالح  وثالثها: إن مشكلة حفظ األمن حىت ميكن

  يف يده ـ وتعود سيل الدم أمام عينيه؟
ورابعها: إن إقامة نظام دولة أو شبه نظام ليس مسألة كتابة تقارير، وإمنا مسألة إرادة أفغانية تعمـل  

  بتجرد! وإرادة دولية تساعد بسخاء.
  فغاين وأوهلا باكستان وإيران.وخامسها: تعاون صادق من دول اجلوار األ

  ويستطرد األخضر:
اتفقنا السكرتري العام لألمم املتحدة وأنا على أن أهم ضمانة للنجاح ـ إذا كانت هناك فرصة ـ   "

أن يظل دور اإلمم املتحدة يف أفغانستان مدعوماً بتأييد القوى العظمى وخصوصاً الواليات املتحدة ـ  
 ودون تردد أو فتور".

ر أنه يف األزمة األفغانية املاضية قبل مخس سنوات وحني تعثّرت األزمة علـى األرض ـ   وهو يتذك
  تفرقت القوى العظمى واختفت سريعاً وراء األفق األفغاين.

  وهذه املرة ال جيب أن يتكرر ما جرى قبلها.
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  هناك أيضا أننا نريد أن نضع مسافة بني
 السياسية للقوى العظمى وحىت لغريها!دور األمم املتحدة يف أفغانستان وبني األدوار  

  سألت األخضر: هل ذلك ممكن؟
وجاء رده: "ال بدن أن يكون ممكناً، واحلقيقة أنين قبل أيام كنت يف البيت األبـيض مـع أحـد    
املستشارين الكبار فيه ودخل علينا نائب الرئيس "ديك تشيين" وجلس معناه لنصف ساعة، وطرحـت  

ماً لضرورة أن يكون عمل األمم املتحدة يف أفغانستان متجاوزاً للمطالـب  أمامه خماويف، وقد أبدى تفه
  السريعة واملناورات السياسية "للدول"."

……………… 
…………….. 

وقاربت الساعة منتصف الليل وخرجنا من حيث كنا يف حـديثنا الطويـل إىل رصـيف شـارع     
ن مطر لندن حفيا بزوارها حىت يف "ابيوري"، ووقفنا وكل منا ينتظر سيارته حتمله إىل حيث يقيم. وكا

هذه الساعة من الليل، وفجأة سألين األخضر بلهجته اجلزائرية: "جول يل يـاخوي"؟ ورددت نفـس   
  كلماته باللهجة املصرية بصفة اجلواب: "قل يل يا أخي" ـ واستكمل األخضر سؤاله:

 ماذا فعلنا باألمة العربية، وقضاياها، وحاضرها ومستقبلها؟!"."
  كانت سياراتنا قد وصلت إىل حافة رصيف شارع "ابيوري":وقلت و

 هل تريد السهر هذه الليلة حىت الفجر؟!"."
                                           ** 

وأجدين استغرقت كل املساحة املخصصة هلذا احلديث، وتعطلت أمام اإلشارات، مل أصل بعدها إىل 
و القول املأثور عن الرئيس "دوايت أيزاور" والذي خلص فيـه  املوضوع الذي قصدته من البداية، وه

جتربة حياته بقوله "إن السياسات الطيبة ال تضمن النجاح أكيدا، ولكن السياسات السيئة تضمن الفشل 
  حمققاً"!

  وذلك يعين أن للحديث بقية.
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  دفاتر أزمة!
ايانا، واملستقبل؟. أسـئلة تـذكر ـا    ما الذي فعلناه بأمتنا العربية، وما الذي فعلناه بأنفسنا، وقض

  مناسبات: 
املناسبة األوىل: إننا يف اية عام أخذ وقته وانقضى، ويف بداية عام جديد ل اليوم مطالعه، وقد  ○

تعود الناس يف مثل هذه املناسبات أن يقوموا بعمليات جرد يفحصون فيها دفاترهم، ويراجعون بنودها، 
  !مث يتفكرون فيما كان ويكون

واملناسبة الثانية: إن األمة وبشكل واضح تعيش حالة أزمة، واألزمات يف التجربة اإلنسانية الواعية  ○
أشد ما يدعو الناس إىل الفحص واملراجعة، ألن أحوال اليسر ـ تزين هلم حبقائق األشياء أن يتسـاهلوا   

نبيه والتحذير قبل أن تتـراكم  ويتفاءلوا، لكنه يف أوقات العسر ـ فإن حقائق األشياء تضغط عليهم بالت 
  اخلسارة على اخلسارة وحيل اإلفالس!

واملناسبة الثالثة: إن األمة العربية "بكافة شعوا" حتس أن ما جرى وجيري يف أفغانستان وفلسطني  ○
اليوم، واملنطقة الواقعة بني أفغانستان وفلسطني غداً ـ يطوقها حبال حصار أو شبه حصار: عسـكري   

"صواعق النار  ٢٠٠١سبتمرب  ١١تصادي وفكري. وكانت األمة تستشعر قبل أحداث وسياسي ـ اق 
سبتمرب، اكتشفت األمة  ١١فوق نيويورك وواشنطن" أا ترتلق إىل منحدر، ويف أعقاب ما تداعى بعد 

أا بالفعل على حافة اهلاوية، وحوهلا ركام من بقايا حقائق وأكاذيب ـ وبقايا أحالم وأوهام لـيس   
  "وتد" متني ميكنها التعلق به أو االستناد إليه لتفادي السقوط ـ إال إن تقع معجزة! بينها

                                              ** 
واملعجزة يف حياة اإلنسان فرد حتتاج إىل اخلوارق أو شيء منها، لكنها يف حياة الشعوب واألمم ال 

"، خصوصاً يف حالة أمة وراءها جتربة يف صـنع التـاريخ ـ    حتتاج لغري شرط واحد هو "يقظة اإلرادة
ومعها ثقافة استوعبت عصوراً من شراكة احلضارة اإلنسانية بدرجة زادت أحياناً وقلت ـ وفوقهمـا   

  نضج صنعته قرون طويلة من صراعات القوة انتصرت فيها مرات أو عجزت.
ثقافة التجربة بدورها تسـتدعي حكمـة    والشاهد أن "يقظة اإلرادة" تستدعي ثقافة التجربة، مث إن

العقل، برغم ما تدفع إليه مشاعر اخلوف اجس أن مزالق اخلطر ال تستطيع انتظـار احلكمـة، بـل    
تستعجل سرعة احلركة. بينما احلقيقة أن احلركة بغري احلكمة رد فعل ال إرادي، عصـيب أقـرب إىل   

وما يتعجل به آخر املطلوب عند احلافة وعندما التشنج منه إىل القصد والفعل الواعي، كما أن اخلوف 
  تكون فرص النجاة معلقة باملعجزة!

                                          ** 
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ولعل مساءلة النفس بقصد املراجعة والفحص هي النقلة األولية والضرورية لناحيـة السـالمة، مث   
ميكن الوقوف على القدمني حبثاً عن خمرج مـن  االبتعاد ـ ولو زحفا ـ عن احلافة نقلة بعد نقلة حىت   

  حالة احلصار والعودة من جديد إىل جمرى احلياة.
واألمم والشعوب القادرة حني تسائل نفسها ال تفعل ذلك بقصد التفجع والندم فهي تعي أن حركة 

ة التاريخ التاريخ زمان غري قابل لالستعادة حىت ميكن تعديل مساره بأثر رجعي، وهي تعي أيضاً أن حرك
تتأثر بعناصر ال إرادية، جمملها أن األمم والشعوب ال ختتار مواقعها من األرض ومواردها، وال تتحكم 

.يف جوارها وحميطها كي ختتار األكثر أمناً فيه واألوفر غىن  
وبالتحديد فإن حركة التاريخ احتكاك مطالب ومصاحل، وضغوط مشاق ومصاعب، وتدافع أشواق 

رفعة، وهي توفر لنفسها حق االختيار إذا أحسنت التقدير، وتلـك بالضـبط مهمـة    تطلب الرقى وال
السياسة، باعتبارها علم وفن استخدام إرادة اتمعات يف إدارة إمكانيات مواقعها ومواردها وطاقاـا  

  اإلنسانية لتحقيق طموحاا حاضرا ومستقبال.
ثور عن الرئيس األمريكي األسبق "دوايـت  وهنا جييء ما يستحق الوقوف أمامه يف ذلك القول املأ

أيزاور" والذي مجع فيه خالصة خربته قائالً: "إن السياسات الطيبة ليست ضمانا أكيداً للنجاح، لكن 
  السياسات السيئة ضمان حمقق للفشل".

                                         ** 
فرض إعادة فحص الدفاتر ومراجعة احلسابات ـ  وأمام مناسبات تدعو األمة إىل التذكر والتفكر، وت

  فإن مساءلة النفس واردة ورمبا واجبة:
 كيف وصلنا إىل هنا؟ ـ عن أي طريق؟ ـ وألي سبب؟"

وتلك األسئلة يف الظروف الراهنة، مشروعة، عاجلة وملحة، وهي تستحق إجابات تقريرية وليست 
مد يف تقدير حسـابات الـربح واخلسـارة    إنشائية، حمددة وليست مطلقة، وذلك هو األسلوب املعت

واملضاهاة حسب تعبري إيزاور "بني سياسات طيبة قد ال تضمن النجاح أكيداً، وسياسات سيئة تضمن 
  الفشل حمققا"! 

والظاهر للجميع أن "الفشل احملقق" هو النتيجة اليت ضمنتها السياسة العربية لنفسها بشهادة ما جرى 
ـ وفلسطني ـ وغدا حوهلما ويف املنطقة الواقعة بينهما من قلب آسيا حىت    وجيري اليوم يف أفغانستان

شرق البحر األبيض ـ ومعىن ذلك مبرجعية إيزاور: أن السياسات العربية كانت سيئة ـ مع اعتبار أن   
  أيزاور مرجعية ميكن االعتماد عليها ألن جتربته كانت بشهادة النتائج ناجحة وكذلك شاملة:
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اور هو الضابط العسكري رفيع الرتبة الذي قاد جيوش احللفاء النتصار احلرب العاملية ـ فـ: أيز
  الثانية، وتلك أقرب وأشهر قصة صراع يف الذاكرة البشرية.

ـ وهو أيضا رئيس الدولة الذي أدار سياسة أمريكا مثاين سنوات من بداية إىل اية مخسينات القرن 
اليات املتحدة من وراء احمليط مصممة على أن يكون هلا الـدور  العشرين، وهي فترة شهدت جميء الو

  احملوري يف ترتيب شئون عامل ما بعد احلرب والنصر.
ـ مث إن تلك السنوات الثماين كانت مرحلة احلرب الباردة مع االحتاد السوفييت، وفيها جرى اعتماد 

احلرب الباردة بدليل سقوط االحتاد  "السياسة" أو السياسات اليت ثبت أا حققت ألمريكا انتصارها يف
  السوفييت وانفراط عقده.

                                           ** 
ومن املدهش أنه حني يسأل العرب أنفسهم: كيف وصلنا إىل هنا؟ وعن أي طريق؟ وألي سـبب؟  

ئهم يف الرصد والقيـد  فإن املفاجأة اليت تنتظرهم هي حلظة يكتشفون أن بداية اخللل يف دفاترهم وأخطا
  وقعت بإمالء أيزاور أو سياساته على األقل.

  والشاهد هو امللفات واألوراق! 
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عندما استسلمت جيوش أملانيا النازية بال قيد وال شرط أمام احللفاء املنتصرين يف احلـرب العامليـة   

ثانية بقيادة "دوايت أيزاور"، كانت القوى املسيطرة يف أمريكا تفكر فعالً يف احلرب القادمـة مـع   ال
االحتاد السوفييت، رغم أنه كان شريكها الشرقي يف النصر. وكان حمسوساً وملموساً حىت مـن قبـل   

تـارين،  نشوب احلرب، أن العداء هلتلر هو الذي مجع األمريكيني على الروس مضطرين أكثر مـن خم 
فالرأي األصلي عندهم ـ قبل هتلر وبعده ـ أن املستقبل صراع إىل النهاية بـني الرأمساليـة وبـني      

  الشيوعية، أي بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت.
 ويف اللحظة اليت انتهت فيها احلرب العاملية الثانية ـ فإن القوى املتنفذة يف أمريكا وقع اختيارها على 

  قائد النصر ضد "هتلر" ليكون بنفسه قائد النصر ضد "ستالني"!
وكان ظاهراً ـ بدون إعادة السؤال مرتني ـ أن احلرب اجلديدة ليست تكراراً للحرب السـابقة،    
ألن السالح الذي فصل يف احلرب السابقة وهو القنبلة الذرية، مل يعد قابالً لالسـتعمال يف احلـرب   

ملتحدة خسرت احتكارها لألسلحة الذرية عندما حلقها االحتاد السـوفييت إىل  الالحقة، ألن الواليات ا
  سرها بفاصل سنتني اثنتني.

  وكان تأهيل "أيزاور" لقيادة احلرب اجلديدة إعداداً يستحق النظر:
ومثالً فإنه عندما نشر "أيزاور" مذكراته عن سنوات احلرب ـ كان العنوان الذي "اختـاروه"    ○

، وكان املقصود بالعنوان أا "حرب ضد ’’A  Crusade in Europeلة صليبية يف أوربا" "هلا هو: "مح
اجلهالة" "النازية يف تلك احلالة"، لكن اإلشارة إىل احلروب الصليبية ـ الدينية ـ اإلميانية ـ كانت هلا    

  مقاصد ومعبأة حبموالت.
املدنية، كان املنصب الذي "اختري" له  ويف مثال آخر ـ فإنه عندما بدأ إعداد "أيزاور" للحياة  ○

هو منصب رئيس جامعة "كولومبيا" وهكذا فإن الرجل الذي خلع سترته العسكرية بنهاية خدمته قائداً 
عاماً لقوات احللفاء، اكتسى بالرداء اجلامعي يبدل هندامه ويرتبه للخدمة يف البيـت األبـيض رئيسـاً    

  عامل احلر كما كان يقال تلك األيام".للواليات املتحدة األمريكية "وزعيما لل
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وحدث فيما بعد وعندما أراد "أيزاور" أن يكتب مذكراته عن سـنوات رئاسـته للواليـات     ○
، والعادة أن احلرب هي "Waging Peaceاملتحدة، أن العنوان الذي "اختاروه" هلا كان "شن السالم" "

آخر غري شن احلمـالت "صـليبية أو غـري     اليت "تشن"، لكن السالم ال "يشن" وإمنا يصنع بأسلوب
  صليبية".

لكن تلك كلها كانت إشارات حمسوبة متعمدة، تومئ إىل تغيري رئيسي يف األسلحة تنتقل به احلرب 
  من "إطالق النار" إىل "إطالق األفكار".

                                            **    
والشيوعية حتمي، وأن هذا الصراع ال ميكن أن يـدور بـني   كان التقدير أن الصراع بني الرأمسالية 

االثنني مباشرة يف ميادين قتال، ألنه يف تلك امليادين معرض أي حلظة للتصاعد إىل املستوى النـووي،  
وذلك فوق احتمال أي طرف حىت إذا سبق عدوه يف حجم ما تكدس داخل ترساناته من رءوس نووية، 

ل حبامالت الرءوس النووية من الصواريخ املتحركة "يف أعماق البحـر أو  ذلك أن إمكانية الردع املتباد
أعايل الفضاء" ـ تلغى الفاصل بني النصر واهلزمية بدمار مروع للطرفني، املهزوم فيه قتيـل بالكامـل    

  واملنتصر ثالثة أرباع قتيل، وكال االحتمالني مستحيل!
  وإذن فهو صراع إىل النهاية بغري سالح ـ وبغري نار!

  مث إنه صراع مزدوج:
طرفان كل منهما نظرية يف ترتيب وإدارة شئون اتمعات: مواقعها، مواردهـا، ومسـتقبلها.    ○

ومكمن اخلطر أن كل نظرية تطلب التفوق جتسد نفسها ذات الوقت يف قوة عظمى، ومؤدى ذلك أن 
  النظريتني يف النهاية قوتان نوويتان على طريق صدام. 

ى فرض التفوق بالنار، فإن كل نظرية ليست لديها وسيلة غري أن تعرض ما لديها ويف غيبة القدرة عل
  على الدنيا وعلى الناس باعتباره طريق اخلالص.

ومعىن ذلك أا صور يف األحالم هلا القدرة على صنع مثال يف الواقع ـ جيذب قلـوب وعقـول    
يم حيام بعد إعصار احلرب"، وبعضهم آخرين بعضهم ينتمي إىل العامل املتقدم "وهم يريدون إعادة ترم

اآلخر ينتمي إىل العامل املتخلف الذي أيقظه إعصار احلرب، "وقد هرولوا إىل الساحة باحثني عن حلـم  
  وعن مثال".

ومعىن ذلك ـ أيضاً ـ أن الصراع يف شكله اجلديد صراع نظريات "أفكار" هلـا القـدرة علـى      
  التحقيق "جتربة حية".
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عملي بأن احتكاك النظرية الرأمسالية والشيوعية ـ و"املثـال" اتمعـي     يصاحب ذلك إدراك ○
  املتجسد لالثنتني يف دولة، لن يكون بينهما مباشرة وإمنا "جيوز" أن يكون عند غريمها وعلى أرضه.

يلي ذلك أنه إذا وصل االحتكاك إىل الدرجة اليت يتطاير فيها شرر وينشب حريق، فإن النار جيب أن 
  ة عن الترسانات النووية ـ أي هناك على أرض اآلخرين!تظل بعيد

وهكذا فهي بالدرجة األوىل حرب يف قلوب وعقول هؤالء اآلخرين ـ مث إا يف الدرجة الثانية وإذا  
  حكمت الظروف ـ حريق على أرض هؤالء اآلخرين.

الباردة!،  وكذلك انطلقت النظريتان، القوتان ـ إىل سباق يقطع األنفاس وكانت تلك هي احلرب 
وقد توافقت بدايتها مع رئاسة "أيزاور" للواليات املتحدة األمريكية، وكانت إدارته هي اليت وضعت 

  استراتيجياا وخططها وسياساا.



… 
هلـا التـاريخ   وكانت الساحة الرئيسية على خريطة احلرب الباردة تدور حول البؤرة الـيت دار حو 
  اإلنسان املكتوب، وهي البحر األبيض وما حوله يف كل االجتاهات: مشاالً وشرقاً وجنوباً.

ـ إىل الشمال: هناك أوربا الغربية وقد خرجت بلداا بال استثناء منهكة من احلرب "فرنسا وإيطاليا 
  مثالً"، أو مدمرة "أملانيا وحىت بريطانيا".

والوديان والصحارى الواقعة من البحر وحىت أقاصي اهلند، وهي مـا  ـ إىل الشرق: هناك اخللجان 
  يطلق عليه وصف الشرق األدىن أحيانا والشرق األوسط أحياناً أخرى. 

  ـ إىل اجلنوب: هناك الشواطئ اخلضراء وحبار الرمال والغابات حىت قلب أفريقيا.
عة. وخارجها كانت بقية العامل بعيـدة  وهنا موقع العامل العريب يف الوسط متاماً من هذه الرقعة الواس

خصوصاً أن بعض األقاليم تبدت مصائرها مقررة أو مؤجلة أو معزولة: أمريكا الالتينية مقررة كمنطقة 
نفوذ للواليات املتحدة، والصني مؤجلة ألا ـ اآلن ـ فتحت أبواا للشيوعية، وبلد مثل أستراليا بعيد 

  باملكان ـ وحىت بالزمان!
كز صراع احلرب الباردة حول البحر األبيض: مشاله "يف أوربا"، وشرقه "العامل العـريب  وكذلك تر

  وغالفه اإلسالمي: بالذات تركيا وإيران وباكستان".
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وباختصار فقد كانت للحرب الباردة ضفتان: ضفة غرب أوربية ـ وضفة شرق اوسطية، وكـل   
  تصلح هلا وحدها. منهما حتتاج إىل استراتيجية خاصة ا وإىل خطط وسياسات

  وبان للناظرين أن كل ضفة رمست خريطتها بنفسها ـ أي بأحواهلا وظروفها:
بالنسبة للضفة الشمالية ـ الغرب أوربية ـ فإن بلداا مجيعا كانت دوالً متقدمة استرتفتها احلرب، “

يت ـ مع مالحظة  والظاهر أن هذا االسترتاف هو الذي يكشفها لغواية العقيدة الشيوعية ومثاهلا السوفي
أن هذه البلدان والدول وصلت بالتقدم الذي أحرزته قبل احلرب إىل درجة عالية من الدميقراطية مسحت 
ـ ضمن ما مسحت ـ بوجود أحزاب شيوعية، ومع األوضاع املستجدة بعد احلرب فإن هذه األحزاب 

ا، وإذا كان يراد محايـة  ميكن تشجيعها وتوجيهها حبيث تتحول إىل قواعد موالية ملوسكو داخل أوطا
هذه األوطان من غواية العقيدة الشيوعية ومثاهلا السوفييت ـ إذن فإن احلل هو مساعدة هذه البلـدان   
والدول مبا ميكنها من العودة إىل سابق أحواهلا املتقدمة ويضخ احليوية يف عروقها، وحيصنها بالرخاء ضد 

ملتحدة األمريكية مبساعدا السخية اليت أتاحـت للغـرب   العثرات واملزالق، وذلك ما فعلته الواليات ا
األوريب أن يعاود الوقوف على قدميه قادراً على مواصلة التقدم، متمسكاً بالتعددية الدميقراطية، وقـد  

 عرفها من قبل احلرب العاملية.
معظـم   وأما بالنسبة للضفة اجلنوبية ـ الشرق أوسطية ـ فإن واقع احلال كان خمتلفاً، ذلك أن   ○

بلداا ودوهلا فاتتها عصور التنوير، والنهضة، ومنظومة القيم اليت أتت معها، كمـا فاتتـها عصـور    
االنطالق التجاري والصناعي واملايل واتساع الثروة اليت راكمتها، وبالتايل فهذه البلدان والدول أمامها 

قتصادية مهما كانت سخية، على طريق التقدم عقبات وعوائق يصعب اجتيازها بربامج للمساعدات اال
ومع التخلف والضعف الذايت زائداً عليها جاذبية صور التقدم اليت تراها هذه البلدان والدول الشـرق  
أوسطية متحققة أمامها يف عوامل قريبة منها "على الضفة األخرى مشال البحر األبيض" ـ فـإن هـذه    

ني واقعها وطموحها، وذلـك جيعلـها   البلدان والدول ـ جنوب البحر ـ سوف جتد نفسها ممزقة ب  
مكشوفة، فإذا أريد حتصينها ضد الغواية، إذن فهو الدين يعوض عن الدنيا، ويعد جبنة يف احلياة األخرى 
تشتريها هذه احلياة األوىل. واألرضية الالزمة هلذه املقايضة جاهزة ألن مادية الشيوعية بالقطع متصادمة 

  مع روحانية الدين. 
رائط وكذلك حتددت وسائل احلرب الباردة وحتددت أسلحتها على ضفيت البحر وكذلك رمست اخل
  األبيض: مشاالً وجنوباً:

الضفة الغرب أوربية ـ فإن الوسيلة الرئيسية فيها "مشروع مارشال" يعطي للمتقدمني سـابقاً    ○
حلف األطلنطي. فرصة استعادة التقدم ومعه الدميقراطية، والسالح احلامي الستئناف التقدم هو منظمة 



  ١٥٨

والضفة الشرق أوسطية ـ فإن الوسيلة الرئيسية فيها هي الدين وأفضله ـ من وجهة نظر أمريكية ـ    
ماركز على استعادة القدمي بدعوى الرجوع إىل اإلصول ، والسالح الضامن لإلصول ـ يف هذه احلالة  

تقف وتدعو من شرفات  ـ عمل من وراء ستار، ألن الواليات املتحدة ال تستطيع على املكشوف أن
  املآذن أو أبراج الكنائس إىل التمسك بأهداب الدين والعزوف عن مطالب الدنيا رجاًء يف نعيم اآلخرة. 




ـ   ١٩٥٢عندما انتخب "دوايت أيزاور" رئيساً للواليات املتحدة األمريكية يف شهر نوفمرب سنة 

ـ اختار معه رجلني ألعلى املناصب يف إدارته، وتصـادف    ١٩٥٣بيت األبيض أواخر يناير ودخل ال
  أما شقيقان ألب قضى عمره وعمله قسيساً داعياً إىل ملكوت السماء! 

الشقيق األول: "جون فوستر داالس" يف موقع وزير اخلارجية، وكان املبشر األعلى صوتاً بـأن   ○
علية ونفاذا يف العامل الثالث، ألنه اهلوية التقليدية لشعوب وأمم ما زالـت  "الدين" هو السالح األكثر فا

مع وعيها العذري الفطري، والدين بالنسبة هلا عقد سياسي واجتماعي وحيد تقيم به جسراً بني اآلخرة 
  واألوىل!

ا مهمـة  والشقيق الثاين: "اآلن داالس" يف موقع مدير وكالة املخابرات املركزية اليت أوكلت إليه ○
إدارة احلرب اجلديدة "الباردة" وسالحها "إطالق األفكار وليس إطالق النار"، ومبـا أن االسـتراتيجية   
األمريكية يف العامل الثالث اعتمدت على سالح االعتقاد ضد ديد اإلحلاد، فإن وكالـة املخـابرات   

شارا يف املنطقة ـ لتكـون   األمريكية جتاسرت على اختاذ شعارات اإلسالم ـ وهي العقيدة األكثر انت 
  وسيلتها وذخرية سالحها.

                                           ** 
ويف الشهر األول من رئاسة "أيزاور"، كانت اخلطوط الرئيسية لسياسة إدارته قد مت حتديدها، بـل  

بلـغ منتصـف   وتسميتها بوصف معركة القرن "نصف القرن يف احلقيقة ألن القرن العشرين كان قد 
عمره!". وميدان املعركة هو الشرق األوسط بالتحديد، والسبب حسب شرح الرئيس "أيزـاور" يف  
وثيقة توجيه استراتيجي بتوقيعه: "إن منطقة الشرق األوسط هي املنطقة الوحيدة يف العامل اليت تعـيش  

  حالة انكشاف كامل أمام االحتاد السوفييت عسكرياً وسياسياً".
ألن حلف األطلنطي يغطي أوربا الغربية، كما أن حلف جنوب شرق آسيا يدور على  ـ عسكرياً:

جوار الصني، لكن املنطقة بني احللفني هي الثغرة املفتوحة والقلقة. واإلمرباطورية الربيطانية تزعم أـا  



  ١٥٩

يـا بـأن   قادرة على ملء الفراغ يف هذه املنطقة، بينما هي عاجزة وحدها، مث إنه عندما اقتنعت بريطان
األمن يف املستقبل ترتيبات مجاعية وليس تفرداً إمرباطوريا ـ فإن احلكومة الربيطانية أصرت أن تكـون   
هي اليت تعرض الترتيبات اجلماعية لألمن اإلقليمي يف الشرق األوسط، لكن دول هذه املنطقة تشككت 

إلمرباطوري الذي طـال علـى   على الفور يف العرض الربيطاين واعتربته حماولة للتغطية على الوجود ا
أراضيها، واآلن يراد منحه رخصة متجددة لالستمرار بتمويه شكل حلف مجاعي ،وكذلك كان الراي 
يف واشنطن أنه إذا كانت بريطانيا يف موضع الشك، فإن الواليات املتحدة تستطيع أن تطل على املنطقة 

على األقل"، وإذن فإنه يـتعني علـى   بشريا بوعد جديد ليس له ماض إمرباطوري "يف الشرق األوسط 
  الواليات املتحدة أن تأخذ األمور يف يدها وتبادر هي وتعرض!

ـ وسياسيا: فإن شعوب منطقة الشرق األوسط راودها حلم أن تستقل وتنهض بعد انتهاء احلرب 
الفـراغ   العاملية الثانية، لكن هذه الشعوب فقرية مستضعفة، فإذا كان على الواليات املتحدة أن متـأل 

العسكري يف املنطقة، فإن الفراغ السياسي يصبح مسئوليتها كذلك، ومن أجل ملء الفراغ السياسي يف 
  املنطقة فإن الواليات املتحدة عليها:

ـ أن تساير القوى اجلديدة يف املنطقة بأن تدغدغ أحالمها بأسلوب وطريقة احليـاة األمريكيـة   ١
طيها الفرصة للضغط عليها عن اللزوم ـ وتقديرها أن طموح  وبريقها، وحتاول مساعدا ـ إىل حد يع 

هذه القوى اجلديدة ال يستند إىل بنية أساسية حديثة: زراعية أو صناعية أو علمية قادرة ـ أو تـراث   
حترري له يف األرض جذور ـ حبيث تنطلق لتحقيق مشروعها بالطريق الدميقراطي، ومؤدى ذلـك أن   

سط سوف تواجه ـ يف الغالب ـ عقبات كبرية تعطل أحالمها وتصيب   القوى اجلديدة يف الشرق األو
 شعوا باإلحباط نتيجة التناقض بني "الوعد" والتأخر يف "الوفاء بالوعد"! 

ـ إن الواليات املتحدة عليها يف الوقت نفسه أن حتتفظ بعالقاا وتدعمها مع القوى التقليدية يف ٢
رب إىل أرض الواقع الراهن، يساعدها أن مسـئوليتها فيـه   الشرق األوسط؛ ألن هذه القوى هي األق

مأمونة، فهي ليست مطالبة بغري "احملافظة على املوروث"، وذلك على عكس التزام قـوى التجديـد   
 "بالتغيري" ـ ولكل تغيري خماطره.

يتصل بذلك وتلك حقيقة ال يصح أن تنسى ـ إن القوى التقليدية يف الشرق األوسط هي بـذاا    
طة احلاكمة يف مناطق البترول، يف شبه اجلزيرة العربية "على األقل إىل عقود قادمة"، ومعىن ذلك أن السل

السياسة األمريكية عليها حفظ ميزان شديد احلساسية بني القوى الفاعلة يف الشرق األوسط: تقليديـة  
 سابقة أو جتديدية الحقة.
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سياسة األمريكية أمامها امتحان صعب: كيف ـ وألن حفظ هذا امليزان مسألة معقدة فإن مرونة ال٣
ميكن هلا مسايرة قوى التجديد حبيث ال تتحول إىل ديد جتمح به التطلعات إىل بعيد داخل املنطقة ـ  

 أو خارجها؟
ويف املقابل كيف ميكن مساندة قوى التقليد حبيث تستطيع احملافظة على سلطتها إىل أطـول زمـان   

عن سلطتها يف مناطق النفط ـ تستطيع تثبيـت قـوى التجديـد يف      ممكن، ألن هذه القوى ـ فضالً
  مكاا، وتعطلها إذا "شردت" مبا يؤثر على استقرار وأمن املنطقة "من وجهة نظر أمريكية"؟

ـ ومبا أن هذا الشد واجلذب بالدرجة األوىل صراع أفكار يف عقول الناس وقلـوم، ومبـا أن   ٤
ة من وسائل اإلجبار ـ فإن وكالة املخابرات املركزية مكلفة بـإدارة   ممارسته ال ميكن إدارا بأي وسيل

معركة القرن يف الشرق األوسط، وهلا كل الصالحيات يف مسايرة قوى التجديد ومحاية قوى التقليـد،  
وهلا يف ذلك مساندة العنف إذا دعت الضرورة "مع مالحظة أن عنف أجهزة املخابرات ال يكـون يف  

 وإمنا يكون انقالباً من الداخل". العادة حرباً مسلحة
ـ ولكي ميكن إدارة معركة القرن بأمان فإن الضرورات تستوجب فك أجهزة التفجري يف "بـؤر  ٥

التوتر" املشحونة باخلطر يف املنطقة، وأوهلا الصراع العريب اإلسرائيلي. فهذا الصـراع هـو "جهـاز    
عب به، مث إن هذا الصراع هو كذلك خمزن الوقود االشتعال" اجلاهز الذي يستطيع االحتاد السوفييت أن يل

 الذي ميكن أن تستويل عليه قوى التجديد "لتسخني" مجاهريها وتعبئة هذه اجلماهري.
أي أن حل الصراع العريب ـ اإلسرائيلي يصبح املهمة األوىل اليت جيب أن تضـطلع ـا وكالـة     

  فاع، كل يف دورها وبإمكانياا.املخابرات املركزية" تساعدها وزارة اخلارجية ووزارة الد
……………..  
…………….. 

[وبالفعل فإن وثائق تلك احملاوالت حلل الصراع العريب ـ اإلسرائيلي تتكدس تالال مـن امللفـات    
السرية حتت عناوين خمتلفة فيها: "العملية أو ميجا" "ترتب لسالم عريب ـ إسرائيلي عام" وفيها "العملية  

 إسرائيلي منفرد.]ألفا" "ترتب لصلح مصري ـ 
……………….. 
……………….. 

ـ وبينما هي تؤدي ذلك كله فإن الواليات املتحدة ال بد هلا أن تتحمل بالتزام قطعي جتاه الدولة ٦
اليهودية يف إسرائيل، فهذه الدولة كانت "تعهدا" بريطانيا حتول إىل "مشروع أمريكي، ومـع ذلـك   

قليم إىل النموذج األمريكي جبانب أن تقـدمها ـ   التحول أصبحت إسرائيل هي الدولة األقرب يف اإل
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 Lastوضمنه قوا العسكرية "على ذلك املوقع من شرق البحر األبيض" ـ جيعل منها قاعدة ملجأ أخري 

Resort .إذا تعقدت األمور يف اإلقليم لسبب أو آخر مبا يؤثر يف مصاحل وأمن الواليات املتحدة 
                                           ** 

ودخوله إىل البيت األبيض أواخر ينـاير   ١٩٥٢ويف أوائل عهد "أيزاور" ما بني انتخابه يف نوفمرب 
واعتماده لسياساته يف الشرق األوسط، شاءت الظروف أن أكون يف الواليات املتحدة؛ لتغطية  ١٩٥٣

ملتابعة توجهات اإلدارة األمريكية  احلملة اإلنتخابية "أليزاور" "ضد منافسه "أدالي ستيفنسون" "، مث
  اجلديدة بعد ظهور نتائج االنتخابات.

وقد أشرت مرات من قبل إىل هذه الزيارة وإىل أطراف من وقائعها، وأمهها لقاء يف وزارة الـدفاع  
"البنتاجون" مع اجلنرال "ألفريد أوملستيد" املشرف على برامج املساعدات العسكرية األمريكيـة. وألن  

ذا احلديث يستقيم أكثر باستعادة وقائع هذه املقابلة وما جرى فيها، فإين أعـود إىل روايتـها   سياق ه
  "معتذراً عن التكرار":
………………. 
………………. 

طرحت على اجلنرال "أوملستيد" حاجة مصر إىل أسلحة أمريكية، وأشرت إىل أن نائب وزير الدفاع ]
لقاء أجراه يف شهر سبتمرب املاضي مع عدد من أعضاء  األمريكي السابق "ويليام فوستر" وعد بذلك أثناء

جملس قيادة الثورة يف مصر بينهم اللواء "حممد جنيب" و"مجال عبد الناصر" وآخرون غريمها. وقلت: "إنه 
بناء على هذا الوعد يزور واشنطن اآلن وفد عسكري برئاسة قائد اجلناح "علي صربي"، وقد أتى هذا 

ما وعد به مساعد وزير الدفاع األمريكي قبل شهور. لكن هذا الوفد حىت اآلن الوفد ليتفاوض عملياً في
كما ذكر يل رئيسه " "علي صربي"" ال يفعل شيئاً إال القيام برحالت منظمـة إىل بعـض القواعـد    
العسكرية األمريكية مبقولة "مشاهدة السالح األمريكي والتعرف إليه عن قرب"، والوفد اآلن يطلـب  

 لى أساس ما جاء إىل هنا من أجله".خطوة عملية ع
  واستمع اجلنرال "أوملستيد" إيلّ بصرب مث سألين مبا ملخصه:

ـ "ملاذا تريدون سالحاً قبل أن تقرروا من هو العدو؟ أنتم حىت اآلن اعتربمت اسرائيل عدوكم، كان 
رال "جنيب" وال "، وحنن حىت اآلن مل نعرف من اجلن١٩٥٢يوليو  ٢٣ذلك قبل التغيري الثوري يف مصر "

من الكولونيل "ناصر" إذا كان رأيهما يف العداء إلسرائيل هو ما كان أيام "فـاروق"، أو أن الدراسـة   
، إىل جانب آماهلما للشعب املصري قـد علمتـهما أن   ١٩٤٨العسكرية لكال الرجلني وخربما منذ 

  ومن الشيوعية. اخلطر على املنطقة ليس من إسرائيل وإمنا اخلطر من االحتاد السوفييت
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أنتم كلكم يف املنطقة دول إسالمية، واإلسالم دين مساوي يتصادم مع اإلحلاد املاركسـي، ألـيس   
  كذلك؟!"

قاهلا اجلنرال مث وقف من مقعده واستدار يلمس زراً كهربائياً انفتح به ستار كبري كان يبدو للنـاظر  
ة بعرضه ملنطقـة الشـرق األوسـط    وكأنه جزء طبيعي من جدار املكتب، وبفتح الستار بانت خريط

وجوارها غرباً وشرقاً، وكان جوار املنطقة على الناحيتني مغطى ببقع من األعالم والدبابيس امللونة تشري 
  وتلفت، يف حني أن وسط اخلريطة ظهر سطحاً خالياً إال من األلوان األصلية للخريطة.

  ب القارة األوربية وقال: ومد اجلنرال "أوملستيد" يده فتناول مؤشراً وجهه حنو غر
 هنا حلف األطلنطي يصد االحتاد السوفييت وحيصره يف الشرق"."

مث وجه املؤشر إىل ناحية رسم القارة األسيوية وقال: "وهنا حلف جنوب شرق آسيا يصد االحتـاد  
  السوفييت والصني".

"هذه املنطقة بني مث عاد اجلنرال باملؤشر إىل وسط اخلريطة ـ الشرق األوسط ـ وواصل "عرضه":   
القارات فراغ برغم أا األهم، وهي كما ترى خالية من أعالم أو دبابيس، ترمز إىل وجـود قواعـد   

أي أنه ال شيء يف الشرق األوسط حىت  …عسكرية ومطارات وموانئ ومراكز للقيادة ونطاقات للدفاع
  اآلن إال الفراغ.

قائالً ببطء بقصد إعطاء الفرصة لسامعه يتدبر  وعاد اجلنرال "أوملستيد" إىل مقعده وركز نظره علي
  ما مسع:

حنن نعرف أنك صديق للكولونيل ناصر وهو الرجل القوي يف النظام املصري اجلديد، وإذا كنـت  "
تريد أن ختدم بلدك وتساعد صديقك فقل له أن يتذكر دروسه يف االستراتيجية، وأن يعـرف أن أمـن   

ا، وإمنا معلق بانضمام مصر إىل حلف عسكري ميأل فراغ املنطقـة  بالده ليس معلّقاً بصفقة سالح معن
ويبىن حائطاً دفاعياً ضد االحتاد السوفييت كما حدث يف أوربا الغربية وكما حدث يف جنـوب شـرق   

 آسيا".
  وكنت أمسع اجلنرال "أوملستيد" باهتمام واستطرد هو:

ق مع طبيعة اإلقليم، اإلقليم كله احللف املرغوب فيه واملطلوب عندكم جاهز وأساسه طبيعي متس"
 إسالمي، ولذلك فإن ما يطرح نفسه للدفاع عنه ال ميكن إال أن يكون حلفاً إسالميا".

  وكنت ما زلت أمسع واستطرد اجلنرال "أوملستيد":



  ١٦٣

تصور لو أن حلفاً إسالمياً قام على أساس ثالث ركائز: مصر وهي أعرق بلد إسالمي بالتجربـة  "
يا وهي أقوى بلد إسالمي جبيش حسن التدريب والتسليح ـ وباكستان وهي أكـرب   التارخيية ـ وترك 

 البالد اإلسالمية من ناحية التعداد.
هذا احللف يستطيع أن جيذب إليه بقية شعوب ودول املنطقة ـ من أفغانستان حىت املغرب. والدول  

ريون جاهزون للمساعدة ألن اإلسالمية تستطيع إقامة هذا احللف يف أربع وعشرين ساعة؛ ألن هناك كث
  أمن املنطقة يهمهم، "مثلنا حنن والربيطانيني ورمبا قوى أوروبية أخرى"!

وبدا يل أن اجلنرال أوملستيد مل يفرق بني أهتمامي بسماع ما يقول وبني اقتناعي بـه، فقـد زاد يف   
  شرحه وفاض وصل إىل صميم املوضوع وقلبه قائال:

ا فقط، ولن يكون جمرد جتمع دفاعي، وإمنا سيكون تنظيماً لـه  هذا احللف لن يكون حلفا عسكري"
قوة جذب فكري غالب من الناحية االستراتيجية العاملية؛ تذكر ـ تذكروا مجيعا ـ أن هـذا احللـف    
سوف يكون مبثابة "مغناطيس جبار" يشد إليه كتالً من املسلمني داخل االحتاد السوفييت وداخل الصني. 

جلنوبية يف االحتاد السوفييت مسلمة: كازاخستان ـ طاجيكستان ـ تركستان   الحظ أن اجلمهوريات ا
ـ تركمانستان ـ آذربيجان ـ القوفاز بأسرة تقريباً ـ كلهم يعتنقون اإلسالم. وإذا كـان تعـداد      

مليوناً "يف ذلك الوقت" فمعىن ذلك أن داخل الدولة السوفيتية ما ال يقل عـن   ١٥٠االحتاد السوفييت 
مسلم. والصني نفس الشيء ـ ألننا نعرف اإلسالم قوي يف غرب الصني، تقديرنا أن هناك  ستني مليون

 مثانني مليون مسلم على األقل يف غرب الصني.
ـ هل تستطيع تقدير تأثري "مغناطيس إسالمي جبار" على جنوب االحتاد السوفييت وعلـى غـرب   

  الصني؟
  وختم اجلنرال "أوملستيد": 

م ومن داخله حتصلون على السالح واملساعدات االقتصادية، ويصعب علي يف هذا اإلطار مستقبلك
  تصور أننا نعطيكم سالحاً دون أن تعرفوا ونعرف حنن أيضاً من هو العدو الذي تستعدون له.

تأكدوا أن إسرائيل ليست عدواً "طبيعياً" لكم يف إطار إسالمي، وإمنا هي عدو "مصطنع"، واحلقيقة 
ينها يظهر عندما تضعون عملكم يف إطار قومي ـ لكنه يف إطار إسالمي يـزول   أن التناقض بينكم وب

  التناقض ألن إسرائيل قريب لكم وابن عم "فأنتم مجيعاً أبناء إبراهيم"!]
                                        **   

ن فوسـتر داالس"  يف نفس الزيارة إىل أمريكا قابلت ألول مرة وزير اخلارجية األمريكية العتيد "جو
وكان "داالس" الذي يتأهب لزيارة الشرق األوسط ـ حريصا علي أن يسمع عن أحوال املنطقة مـا   
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يستطيع مساعه قبل أن يرى بعينيه على األرض. لكن اللقاء مع "داالس" جاء خمتصراً مل يزد على عشرين 
اإلدارة اجلديـدة باحلالـة    دقيقة بسبب ضيق وقته، على أن معظم هذه الدقائق العشرين أكدت اهتمام

  اإلسالمية للمنطقة، باعتبارها احملدد الرئيسي "يف تقديرهم" هلويتها وملستقبلها.
وحاولت أن أشرح لوزير اخلارجية اجلديد، أن هوية املنطقة عربية باللغة الواحدة والتاريخ املشـترك  

ال، وهو يف معظمه إسهام ثقافات على األقل ـ وأن احملتوى احلضاري للهوية القومية "إسالمي" بال جد
عاشت قبل اإلسالم مث آمنت به وصبت فيه ثقافاا مثلما فعلت مصر والشام "حافة الدولة البيزنطيـة"  
وفارس وتركيا وحىت أوربا املسلمة يف األندلس ـ لكن وزير اخلارجية اجلديد مل يكن هاجزاً للكـالم   

وقد أفلت منه أثناء احلديث قولـه "إن املنطقـة    عن مكونات احلضارة وإمنا كان يفكر يف شيء آخر
  عندكم تعوم على حبرين: حبر من البترول وحبر من الدين"!

ومل يكن على بايل وقتها أا معركة حول "االفكار " وأن لإلسالم فيها دورا مرسوما، وأن شعارات 
الس" يف معركة القرن هذا الدين على وشك أن تصبح رهينة يف يد "آالن داالس" شقيق "جون فوستر دا

  اليت بدأت، وأن خطف العقائد يف اخلمسينيات سوف يسبق خطف الطائرات يف السبعينات!
…………….. 
…………….. 

وفيما بعد علمت "ومن مساعد وزير اخلارجية والسفري األمريكي بالقاهرة "هنري بايرود"" ـ أن  ]
ة قام ا فريق من أساتذة جامعيت "برينستون" إدارة أيزاور تأثرت يف سياستها إزاء العامل العريب بدراس

و"شيكاغو" وعلى رأسهم الدكتور "بولك" ـ أستاذ الدراسات اإلسالمية جبامعة شـيكاغو ـ وقـد     
ذهبت هذه الدراسة إىل أن الدولة الوطنية يف العامل العريب ظاهرة حديثة وهشة، وأن املنطقة عاشت إىل 

إسالمية انتهت "بالعثمانيني" الذين حكموا من "اسـتنبول"   مطالع القرن العشرين حتت سلطة خالفات
 إىل ما بعد احلرب العاملية األوىل.

وأضافت الدراسة أنه حىت يف قرون احلكم اململوكي الطويلة فإن أمراء املماليك غطوا فجوة الشرعية 
ذلك ظل ألعوبة  يف دوهلم خبلفاء من بقايا العباسيني محل كل واحد منهم لقب "خليفة املسلمني"، ومع

  يف يد "األمري اململوك".
أضافت الدراسة أيضاً أن مشايخ الدين ـ مبن فيهم علماء األزهر ـ قاموا باستمرار بدور الوسيط   
بني األمري "اململوك" وبني رعاياه املسلمني. وعن طريق هؤالء املشايخ كانت الرعية ترفـع للمملـوك   

  ك وأعوانه يعطون التوجيهات ضماناً للسمع والطاعة.]مظاملها، وإىل هؤالء املشايخ كان اململو
…………….. 
…………….. 

                                           ** 
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والدول العظمى ال تغري استراتيجياا بسهولة ؛ ألن هذه "االستراتيجيات" ال تصـنع باإلهلـام أو   
ن يـذهب رئـيس وجيـيء رئـيس،     الرتوة، وال تتقرر بقيام حكم أو سقوط حكم، وال يؤثر فيها أ

فاالستراتيجيات إمالء جغرافيا وتاريخ، وقد تتغري السياسات املعربة عنهما لتتالءم مع متغريات الظروف، 
لكن االستراتيجية تعلم دارسيها أن األهداف ميكن االقتراب منها عن طريقني: اقتراب مباشر أو اقتراب 

ا أمام عيون طالبيه حىت وإن أخذم "التضاريس" إىل الطرق غري مباشر، مع بقاء اهلدف يف احلالتني ظاهر
  الدائرية!

  والذي حدث يف املنطقة بعد ذلك معروف ومشهور:
ـ كانت مصر تدعو إىل العمل القومي وجاءت إليه بقوى التجديد، ويف املقابل أنشأت الواليـات  

وى اإلسالمية املوالية هلا يف املنطقة: املتحدة حلف بغداد ومجعت فيه قوى التقليد العربية مضافا إليها الق
  باكستان وإيران وتركيا.

، كان داالس هو صاحب نظريـة احللـف   ١٩٥٨ـ وعندما سقط حلف بغداد بثورة العراق سنة 
املركزي كي يضم دول النطاق الشمايل للعامل العريب وهي: باكستان وإيران وتركيا، وكلها إسالمية. 

ة أن احللف املركزي ما لبث أن سقط بدوره، وذلـك عنـدما قـام     على أنه من "معجزات تلك الفتر
انقالب يف تركيا أطاح بعدنان مندريس "داعية حلف بغداد واحللف املركزي بعده" ـ وأكثر من ذلك  

  فإن هذه االنقالب حاكم مندريس وحكم عليه باإلعدام ونفذ حكمه!
ة إىل إنشاء "حلف إسالمي" صريح ـ وكان أن السياسة األمريكية توجهت يف أعقاب ذلك ومباشر

نقل مركزه إىل اجلنوب والشرق خطوة أو خطوات، فبعد أن كان حلف بغداد جيمع يف عضويته كـال  
من: العراق وباكستان تركيا وإيران، جاء احللف املركزي ليجمع من عضويته: باكستان وإيران وتركيا 

ف اإلسالمي أوائل الستينات، فقد مجـع يف  "أي بدون العراق" وعندما حتول احللف املركزي إىل احلل
عضويته كال من: باكستان وإيران "أي بدون تركيا اليت عدلت مسارها والتفتـت إىل أوربـا ولـو    
باالنتساب" ـ وأخريا ويف اية املطاف أمكن تشجيع اململكة العربية السعودية ـ بعد حـرب سـنة     

  على إنشاء "منظمة املؤمتر اإلسالمي". وضربتها القوية ضد احلركة القومية العربية ـ ١٩٦٧
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"، كانت معارك هذه احلرب على أشدها يف ١٩٧٥إىل  ١٩٥٥يف ذروة سنوات احلرب الباردة "من 

  آسيا وأفريقيا "والعامل العريب جسر واصل بني االثنني". 
ة األفكار وليس بأسلحة النار))، فإنه بلدين ـ دولتني بقيت  ويف حرب قصد ا أن تدور ((بأسلح

هلما ـ يعد كل ما جرى لسياسة األحالف ـ أمهية خاصة يف احلسابات األمريكيـة هلـذه املنطقـة      
  الشاسعة (آسيا وأفريقيا واجلسر الواصل بينهما). 

صلي "ومـع أن اإلسـالم   البلد األول هو اململكة العربية السعودية، باعتبارها موطن اإلسالم األ ○
هاجر مشاال يف كل اجتاه ليحقق انتشاره ويصنع تارخيه ويقيم حضارته" ـ فإن ذلك البلد "ومهما قيـل   
عن االنتشار والتاريخ واحلضارة" بقي مقر احلرمني الشريفني مبا هلما من هيبة وقداسة، لكن وسـاوس  

مة ذاا تصبح مصدر التهديـد ألن الطمـع   اململكة ظلت تؤرقها ألنه حينما تكون القيمة غىن فإن القي
  حوهلا يزيد!

يضاف إىل ذلك أن الطبيعة خصت هذا البلد بثروة نفطية هائلة متكنه من نفوذ سياسي يضـيف إىل  
  املكان مكانة يساعد عليها قيام منظمة املؤمتر اإلسالمي.

رة اهلندية، ورمبا يف العـامل؛  وأما البلد الثاين فهو باكستان باعتبارها "دولة اإلسالم" يف شبه القا ○
ألن اإلسالم فيها هوية وطنية إىل جانب كونه عقيدة دينية. وقد نشأت باكستان بالعداء وباالنسـالخ  
عن اهلند يف وقت كان للهند فيه وضع خاص يف حركة التحرر الوطين عرب القارات ـ وذه النشأة فإن 

مع الواليات املتحدة، وكان مـن هنـا أن   باكستان شعرت بوحشة حاولت تعويضها بصالت وثيقة 
باكستان شاركت يف كل مشروعات األحالف األمريكية للشرق األوسط "حلف بغـداد واحللـف   
املركزي واحللف اإلسالمي" ـ واملشكلة أن هذه األحالف مجيعا تعثرت على الطريـق وسـقطت،    

  وبقيت دولة اإلسالم وحيدة تبحث عن صحبة أو تبحث عن غطاء. 
اكستان موقعا وضعته اجلغرافيا مالصقا للهند وجماورا للصني وقريبا من االحتاد السـوفييت،  كانت ب

وعلى اخلريطة فإن باكستان هي أقرب نقطة من جنوب االحتاد السوفييت إىل املياه الدافئة، وذلك حلـم  
  اإلمرباطوريات الروسية من عصر بطرس األكرب إىل عصر ستالني الرهيب.
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ومع اشتداد احلرب الباردة، فإن موقع باكستان جعلها بالضبط يف منتصف املسافة  بالزيادة على ذلك
  بني عاملني كالمها يفور مثل بركان:

  ـ عامل على الشرق منها حيتوي كوريا واهلند والصني وفيتنام.
ـ وعامل على الغرب منها حيتوي الدول العربية وإيران، وكانت تلك الدول ـ تلك األيام ـ وعلى 

تد من القاهرة إىل طهران تعيش مرحلة من التغيريات العنيفة سياسية واجتماعية، اندلعت فيهـا  خط مم
  ثورات ووقعت انقالبات ونشبت صراعات أمهها بالطبع صراع العرب مع إسرائيل.

ويف املسافة بني العاملني ـ على الشرق وعلى الغرب ـ كانت باكستان أرضا واسعة ومساء مفتوحة   
  د العسكرية برية وحبرية وجوية. وبالطبع كانت الواليات املتحدة أول الراغبني.تنادي القواع

وكانت باكستان حبكم التاريخ ـ بعد حكم اجلغرافيا ـ تكوينا إنسانيا فريدا يف تركيبته، ذلك أنه   
حينما أصر حزب الرابطة اإلسالمية ـ بقيادة حممد علي جناح على تقسيم اهلند ـ ألن احلياة داخـل    

واحد غدت مستحيلة بني املسلمني واهلندوس ـ فإن اللورد "لويس مونتبـاتن" نائـب امللـك      وطن
"األخري" يف اهلند قام بتشكيل جلنة عهد إليها برسم خطوط تقسيم شبه القارة بـني دولـة هنديـة ـ     

ـ    ذي هندوكية ـ وبني دولة جديدة "هندية يف أعماقها"، إسالمية يف تعبدها وصالا ـ وكان املبدأ ال
جرى اعتماده عند رسم اخلط الفاصل بني الدولتني، أن املناطق اليت حتوي أغلبية هندوكية تبقى يف اهلند 
ـ وأما املناطق اليت تكون أغلبيتها من املسلمني فإا تتجمع مع بعضها لتصبح كيان باكستان. وكانت 

فإنه مل يكن يف باكستان غري عملية التقسيم أشبه ما تكون بسكني يقطع يف اللحم احلي، وعلى األرض 
ثالثة أقاليم إىل حد ما مها إقليم "البنجاب" وإقليم "السند" وإقليم "البنغال" "الذي انفصل عن باكستان 
فيما بعد وأصبح اليوم بنجالديش"، وأما بقية الدولة فقد كانت قطعة من هنا وقطعة من هناك، وإضافة 

  خرى.تلتحق ذه الناحية أو تلتصق بالناحية األ
  وترتبت على قيام باكستان ذا الشكل خصائص حتمية: 

ـ مبا أن باكستان دولة جديدة جرى سلخها عن دولة قائمة ـ إذن فهي يف خطر من البلد األصلي  
  الذي يعتربها جزءا منه ـ ولذلك يتعني عليها أن حتمي نفسها ضده وتلك مهمتها األوىل.

جاء إىل الدولة اجلديدة شتاتاً ال بد من تقويته ألنه رباط  ـ نتيجة ذلك ان اجليش الباكستاين الذي
الوحدة يف الداخل وحارس األمن على احلدود، وبالتايل فهو مل يصبح فقط أهم جهاز يف الدولة وإمنـا  

  أصبح دولة داخل دولة.
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اهلند،  ـ إن املخابرات العسكرية يف هذا اجليش حتتاج إىل قوة نفاذ ألا القادرة على استطالع نوايا
وعلى كشف عناصر الطابور اخلامس ممن طوح م قرار التقسيم إىل الوطن اجلديـد، وبقـي معهـم    

  اجنذام سواء بالعادة أو باحلنني ـ أو حىت بالوالء ـ إىل الوطن األصلي.
ـ ويف احلقيقة فإن اجليش واملخابرات بدورمها احملوري يف أمن باكستان اخلارجي والداخلي علـى  

انا طاقة االندفاع حنو ما شاركت فيه باكستان من أحالف عسكرية "حلف بغداد ـ احللف  السواء ك
املركزي ـ احللف اإلسالمي". وكانت هذه األحالف "مع استحالة احلرب" غارقة إىل اآلذان يف العمل  
السري. ومع ضرورات التخفي يف حروب العقائد، فقد جرى اخللط بني الدعوة الدينيـة والتجسـس   

   مبا لذلك يف معظم األحيان من نتائج خطرة.األمين
ـ إنه إزاء هوية باكستان اإلسالمية فإن تعميق الوطنية يتأكد بتعميق اإلميان الديين، ويف العادة فإنه 
عندما تتداخل السياسة يف الدين، فإن شدة الضغط والرغبة يف التوظيف ـ حتول وهج اإلميان إىل نـار   

  مون واجلوهر عقل، فإن التعصب درجة من درجات احلمق!تعصب. ومع أن اإلميان باملض
وكان املناخ الذي صنعته هذه األوضاع وتأثرياا وتفاعالا قد جعل باكستان مسرحاً مثاليـا ملـا   
تتمناه الواليات املتحدة األمريكية وتطلبه. "وبينه ما مسعته بنفسي من اجلنرال "أوملستيد" يف مكتبه وأمام 

وضمنه خطة املغناطيس اإلسالمي اجلبار الذي جيذب إليه كـتال   ١٩٥٣تاجون سنة خريطته داخل البن
  إسالمية تعيش يف جنوب االحتاد السوفييت ـ وقرب الصني الشعبية".

                                         **  
صـبحت  وهكذا أصبحت وكالة املخابرات املركزية األمريكية العبا رئيسيا يف باكستان، وكذلك أ

هيئة االتصال العسكري بني قيادة القوات املسلحة الباكستانية وبني البنتاجون. "ويف عصـر رئاسـة   
  "أيزاور" " عمال مشتركا لقيادة عمليات مقرها مدينة بيشاور" ـ وجرى تقسيم العمل:

ت تولت باكستان مهمة االتصال بعناصر املقاومة اإلسالمية للدولة السـوفيتية يف اجلمهوريـا   ○
اجلنوبية لالحتاد السوفييت، وكانت بعض هذه العناصر على حق يف مقاومتها للدولة السوفيتية اليت طبقت 

  سياسة نزعت إىل طمس األثر اإلسالمي يف أقاليم سامهت بنصيب وافر يف التراث احلضاري لإلسالم.
ط القبليـة عـرب   وكانت املخابرات الباكستانية قادرة على الوصول ـ باملسالك اجلبلية والوسـائ  

  أفغانستان ـ إىل مجهوريات طاجيكستان، وأوزبكستان، وتركمانستان.
ويف هذا اإلطار قامت املخابرات الباكستانية ووراءها املخابرات املركزية األمريكية على تشـجيع  
وإنشاء مجاعات تنفذ أشكاال من عمليات املقاومة تنبه ـ على األقل ـ إىل وجود معارضة إسـالمية    

  وفاعلة.حية 
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ومع أن "املقاومة" اإلسالمية جنوب االحتاد السوفييت كانت هلا حجة مشروعة ـ فإن القوى الوافدة  
اليت جاءت ملساعدا كانت موضع شبهة؛ ألن دافعها مل يكن حفاظا على اإلسالم أو حرصا عليه، وإمنا 

ان حمصورا وبعيدا عـن  كان خطط حرب خفية تدور يف األفكار ـ وال بأس فيها من شرر نار طاملا ك 
الكبار ـ ومن املفارقات أن االحتاد السوفييت أصبح مكتوباً عليه أن يتأمل يف صمت، ألنه إذا اشـتكى   

  كشف ضعفه حىت إذا جنح يف إثبات سوء نية خصمه.
والذي حدث هو أن السلطة السوفيتية راحت تقمع ـ ويف نفس الوقت تداري، ويف مقابل ذلـك   

  الباكستانية واألمريكية راح يواصل ضغوطه ويزداد إصرار.فإن نشاط املخابرات 
                                            ** 

" ـ اليت حتلـق   ٢ويف هذا اإلطار وداخله بدأت طائرات التجسس األمريكية اجلديدة من طراز "يو 
مـق الشـرقي لالحتـاد    على ارتفاع عال ال تطوله الدفاعات السوفيتية ـ تقوم مبهام استطالع يف الع 

السوفييت، وتلك هي املناطق اليت اختارا الدولة السوفيتية ملنشآا العسكرية النووية والفضائية. فقد أراد 
السوفييت إبعاد هذه املنشآت إىل أقصى ما ميكن عن أوربا الغربية حىت ال يطوهلا التجسس األمريكـي،  

نستان "وذلك أقصر طريق إىل قلب روسيا" وجـدت  واآلن ومن "بيشاور" "مشال باكستان" وعرب أفغا
  الواليات املتحدة منفذاً سالكاً مفتوحاً أمامها لتطل وتراقب املوقع احلساسة للقوة السوفيتية.

" حىت ربيع سنة ٢وقد ظلت مهام االستطالع والتجسس من "بيشاور" تواصل عملها بطائرات "يو 
، وتكتم السوفييت على أسـر قائـد الطـائرة    ، حني متكن صاروخ روسي من إسقاط إحداها١٩٦٠

وحطامها، حىت فوجئ الرئيس "أيزاور" يف باريس وأثناء افتتاح مؤمتر قمة لألربعة الكبار يف العـامل،  
وبالزعيم السوفييت "نيكيتا خروشوف" يصرخ يف وجهه ويرمي أمامه على املائدة بصورة تبـدأ بقائـد   

ر" ملقى على األرض مث ممددا على سرير مستشفى مث جالسـاً  طائرة التجسس الكولونيل "فرانسيس باو
أمام صحفيني عسكريني، وجمموعة كبرية لصور أخرى التقطتها اآلت التصوير الدقيقة لطائرة التجسس 
وتظهر فيها تفاصيل بعض املنشآت العسكرية مبينة وكاشفة ـ وبعد الصراخ ميضـي "خروشـوف"    

الفرنسي "شارل دجيول" ورئيس الوزراء الربيطاين "هارولد  ويصف "أيزاور" على مسمع من الرئيس
  ماكميالن" بأنه "كذاب ومنافق" وهذه هي األدلة!

                                           ** 
يف تلك األوقات كان تدخل اجليش الباكستاين يف شئون احلكم طاغياً، وكانت هلذا التدخل ذرائع 

إلسالمية وسط املخاطر، وهو األمني على العقيدة باملسئولية عن دولتـها،  جاهزة، فهو حارس الدولة ا
  وهو الشريك الرئيسي يف التحالف الباكستاين األمريكي، وخصوصا جانبه األمين!
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وأدى ذلك إىل تكرار االنقالبات العسكرية، ويف احلقيقة فإا مل تكن انقالبـات بـاملعىن الـدقيق    
 ا يف مجيع األحوال قيادة اجليش اليت وجدت يف بعـض الظـروف أن   لالنقالب، ذلك أن الذي قام

الساسة املدنيني ليسوا على مستوى الكفاءة املطلوبة للدولة ـ وكذلك قررت أن تتدخل إلزاحة هؤالء  
الساسة املدنيني بغرض ضبط األمور وتقوميها، وذلك تكرر من انقالب اجلنرال "أيوب خـان" وحـىت   

  مشرف".انقالب اجلنرال "برفيز 
ومن الالفت للنظر أن اجليش الباكستاين كان هو ـ أيضا ـ عنصر الوصل األهم يف الصحبة بـني    

  الدولتني احلائرتني "إسالميا": السعودية وباكستان.
ومن ذلك أنه حني أحست األسرة احلاكمة السعودية باخلطر من ضغط احلركة القومية عليهـا   ○

ة السعودية ـ فإن امللك "فيصل" مبشورة أمريكيـة، اسـتعان أو    وتأثريها احملتمل على القوات املسلح
  استأجر فرقتني من اجليش الباكستاين تتوىل مدرعاما حفظ األمن: أمن اململكة وأمن األسرة.

  وحىت هذه اللحظة ال تزال هناك قوات باكستانية تشارك يف األمن السعودي.
اين يشعر أن اهلند تتقدم نوويـا، وأن دولـة   ويف إطار تلك الصحبة وعندما بدأ اجليش الباكست ○

اإلسالم حتتاج قنبلتها الذرية حىت تصمد وتردع ـ فإن السعودية "وغريها من الدول اإلسالمية" بادرت  
تساعد، "ورمبا أنه كانت هناك رغبة أن تكون أول قنبلة ذرية ذات هوية إسالمية ـ وليس بالتحديـد   

  اا ـ معتقدات".عربية ـ وكأن األسلحة هلا ـ يف حد ذ
وكذلك فإن الصحبة بني البلدين احلائزين إسالميا: باكستان والسعودية أصبحت متجاوزة لدعوى 
العقيدة، وثيقة مبطالب األمن والدفاع، وكان الصديق األمريكي لالثنني سباقا باستمرار ميهد ويشـجع  

وجود فرق باكستانية حلماية  ويساعد. ويرضى يف بعض األحيان عن الفعل املشترك "كما هو احلال يف
الداخل السعودي"،  وال يرضى يف أحيان أخرى "حني جيد أن املشروع النووي الباكستاين مبساعدات 

  إسالمية بتقدم ويهدد املوازين احلساسة يف احمليط اهلندي".




 اجلمهوريات اجلنوبية اإلسالمية ـ لالحتـاد   وسط معمعان احلرب الباردة ومع خطط إثارة الفتنة يف

السوفييت أصبحت أفغانستان على صعوبة أرضها وعزلة شعبها، جسرا مزدمحاً بأكرب عملية خمـابرات  
  سرية جرى تدبريها وتنفيذها طوال القرن العشرين.

……………… 
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……………… 
حتاد السوفييت يطلب مزيداً وأثناء زيارة رمسية قام ا مجال عبد الناصر إىل اال ١٩٦٨[وأتذكر سنة 

من السالح؛ ألن اجليش املصري أمت مرحلة الدفاع على جبهته، وبدأ يستعد لعبور قناة السويس حتقيقاً 
هلدف إزالة آثار العدوان ـ أن الزعيم السوفييت "ليونيد برجينيف" قال جلمال عبد الناصر أثناء جلسـة   

جناحه يف قصر الضيافة؛ ألن لديه موضوعا يرغب يف حبثه  احملادثات الرمسية: إنه يريد أن يذهب معه إىل
 وهو حيمل يف شأنه رجاء من القيادة السوفيتية".

  واتضح أن طلب برجينيف ورجاء القيادة السوفيتية هلما صلة بأفغانستان.
  وكان ما قاله "برجينيف" من واقع ملخص لالجتماع كتبه السيد "علي صربي":

عجة من زيادة النشاط املناوئ للدولة يف املناطق اجلنوبية من البالد، وهـذه  إن القيادة السوفيتية مرت"
املناطق يف غالبيتها إسالمية، والنظام السوفييت منذ إقامته احترم عقائد وشعائر كل األديان، ومل يتدخل 
 يف حرية أصحاا وحقهم يف معتقدام، "وأنت يا سيادة الرئيس ذهبت بنفسك يف زيارة سـابقة إىل 

 طشقند وزرت مساجدها والتقيت بشيوخها وصليت معهم واستمعت إليهم".
واحلكومة السوفيتية لديها معلومات موثقة "وهي على استعداد لوضعها حتت تصرف صديقنا الرئيس 
ناصر"، وكلها تؤكد أن هناك جهداً منظماً تقوم به املخابرات الباكستانية إلثارة تعصب ديين "عدواين" 

يدعوا له. واملخابرات الباكستانية يف ذلك مدفوعة باملخابرات املركزية األمريكية وحنن ال ليس هناك ما 
نعرف ما الذي يدعو باكستان إىل مثل هذه املغامرات، وقد سألنا رئيس باكستان اجلنرال "أيوب خان" 

ة لكنـه  ما السبب الذي يدعوهم إىل ذلك، وكان رده: "إن ما جيري ليس سياسة احلكومة الباكستاني
يعرف أن هناك عناصر يف اجليش الباكستاين غاضبة من املساعدات العسكرية الـيت يقـدمها االحتـاد    

  السوفييت للهند".
 يستكمل برجينيف كالمه وفق امللخص الذي كتبه علي صربي"."
إن دوائر عربية معينة بدأت تدخل يف جوانب من هذه األعمال املعادية للسوفييت، وقد الحظنا أن "

ض اجلهات السعودية وفرت أمواالً لبناء عشرين مسجداً يف كازاخستان، وحنن ال نعترض علـى أي  بع
نوع من عالقات التعاطف بني املسلمني يف االحتاد السوفييت وأبناء دينهم خارجه، ولكننـا نريـد أن   

لـة  نستفهم من أصدقائنا العرب عن اهلدف الذي يقصدون إليه يف تعاملـهم مـع املسـلمني يف الدو   
السوفيتية. حنن نظن أننا نساعد العرب واملسلمني يف معركتهم لتحرير أرضهم من عدوان إسـرائيل ـ   
بتحريض الواليات املتحدة، كما أننا نساعد على التوصل إىل حل عادل حلقوق الشعب الفلسـطيين يف  

 مور يتعثر:أرضه وفيها مقدسات إسالمية عزيزة عليهم ـ لكننا يف بعض املرات جند أن فهمنا لأل
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حنن نساعد القضايا العربية بقدر ما نستطيع، لكننا جند على اجلانب العريب بعض املرات تصـرفات  
أخريا صادرنا شحنات من كتب وصل عددها إىل مليون، وقال خرباؤنا أن بينها مائة ألف  …نستغرا

تاب مقدس، ومع مصحف وبقيتها كتب يف الدعوة والتفسري، وقد مسحنا باملصاحف؛ ألن املصحف ك
أنه باللغة العربية ولن يعرفها أحد يف مجهورياتنا اجلنوبية سوى حفنة من الناس ـ فقد كان تقديرنا أن  
الناس يسعدون باقتناء الكتب املقدسة حىت وإن مل يستطيعوا قراءا ـ أما بقية الكتب فقد حتفظنا عليها  

رض الناس على السلطة ألا تصادر كتباً يف املخازن، وقد رصدنا يف أعقاب ذلك ظهور منشورات حت
  عن املعتقدات".

وقال الرئيس عبد الناصر "طبقاً مللخص احملضر" "إنه يشعر بأن األصدقاء السـوفييت يبـالغون يف   
احلساسية: فتوزيع املصاحف على أوسع نطاق مفيد روحيا لكل الناس، وأما بقية كتب الدعوة والتفسري 

فيها معروف وحمفوظ، مث إنه إذا كان الناس ال يقرءون العربية إذن فليسـت  فإن مصادرا خطأ ألن ما 
  هناك من األصل مشكلة".

ومع ذلك وعد الرئيس عبد الناصر أن يتصل يف هذا الشأن بامللك فيصل، وكذلك برئيس باكستان 
  ورئيس وزراء أفغانستان السردار "داود خان".

 الغ القيادة السوفيتية بنتائجه".وذلك مت بالفعل وقامت الرئاسة يف مصر بإب"
                                           ** 

كانت أفغانستان جسراً غربيا، لكنه جسر مرصوف ومهيأ لكي متشي عليه الفنت وتتحرك املؤامرات، 
علـه  ألن طبيعته اجلبلية، ووديانه شبه املغلقة على نفسها بالقمم العالية، ومناخه القاري القاسـي ـ جي  

منوذجياً للمطلوب منه، فهو معزول وعازل، مطروق وإن كان بصعوبة ـ سالك ولكن بشروط، وأهم  
هذه الشروط هو التوافق مع نفر من أهل البلد الذين يعرفون املداخل واملسالك، وهم مجيعا تركيـب  

لكربيـاء الفـردي   إنساين ميتزج فيه الضعف بالقوة، واخليال بالقسوة، والغىن النفسي بالفقر املادي، وا
بالوالء القليب، وما يترتب على ذلك كله يف التعامل مع القوى داخل البيت وخارجه. وذلـك يفـتح   

  للتعامل معهم وسائل وأساليب!
وموقع البلد وسط آسيا متاما ـ "يف قلبها" ـ كما كان يقول اللورد كريزون نائب امللك يف اهلند   

هضبة مرتفعة تطل على شبه القارة اهلندية وعلى القوقاز وعلى  مع بدايات القرن العشرين، مث إن املوقع
الصني وعلى إيران، حىت أن "ماركوبولو" الرحالة اإليطايل "اإلسطوري" وصف أفغانستان بأا "سقف 

  العامل".
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وأهل البلد أعراق وقبائل بعضها يف أفغانستان وبعضها وراء حدودها، حىت تكاد أفغانستان أن تكون 
  ق عرقية مقسومة بعرض البلد خبطوط شبه فاصلة.ثالث مناط

ـ الشمال: من العرقني الطاجيكي واألوزبكي، بعضهم يف أفغانستان وبعضهم يف مجهوريات االحتاد 
  السوفييت اجلنويب "يف ذلك الوقت" طاجيكستان وأوزبكستان.

من الشرق إىل الغرب ـ الوسط: ينتمي إنسانياً إىل عناصر "احلرازا" ومث بقايا هجرات مغولية عربت 
  واستقرت جحافل منها يف أفغانستان وفاضت على شرق إيران.

ـ واجلنوب: بأكمله من قبائل البشتون وأرض هذه القبائل ولغتها وثقافتها عائلة واحدة مع مشـال  
  باكستان.

  ويف كل منطقة من هذه املناطق الثالثة مدينة رئيسية هي الواجهة وفيها املفتاح.
مدينة الشمال وهي طاجيكية أوزبكية ـ ومدينة "هريات" عاصمة الوسـط وهـي    مزار شريف" "

شيعية فارسية، ويف وقت من األوقات كانت "هريات" متثل جمتمعاً يعكس صـورة مصـغرة للـبالط    
الشاهنشاهي يف طهران ـ مبقدار ما أن "قندهار" عاصمة اجلنوب توشك رغم بعد املسافات أن تكون  

ر" عاصمة إقليم احلدود الشمالية الشرقية يف باكستان وهو اإلقليم الـذي  ضاحية من ضواحي "بيشاو
أضفت عليه قصص وأشعار الكاتب الربيطاين الشهري "رديارد كيبلنج" ملسة من الغموض املثري، ورمبا أنه 

 من "بيشاور" استوحى كيبلنج عبارته املأثورة بـ: "إن الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا"!
غانستان تارخيها احلديث وسط صراع اإلمرباطوريات اليت تسابقت إىل التوسع يف آسيا وقد عاشت أف

  طوال القرن التاسع عشر:
  ـ اإلمرباطورية الربيطانية حتاول تدعيم مواقعها حول درة التاج الغالية يف اهلند.

بعد أن أكملـت  ـ وروسيا القيصرية تضغط جنوباً بأمل الوصول إىل املياه الدافئة يف احمليط اهلندي 
  توسعها شرقاً وأطلت على احمليط اهلادئ.

ـ وفرنسا يف اهلند الصينية حتاول أن تقفز فوق اجلبال حنو املواقع األعلى لتراقب ما تفعله بريطانيـا  
  وما تفعله روسيا.

" والطبيعة األفغانية قاسية إىل درجة جعلت اللورد كريزون نائب امللك يف اهلند "أوائل القرن العشرين
  يلخص منطق اإلمرباطورية قائالً: "ال داعي الحتالل أفغانستان، أال رخص أن نشتريها"!

وكان شراء أفغانستان ممكنا؛ ألن توجهات األجناس متضاربة، ووالءات القبائل ملن يقدم السـالح  
 والذهب، وكان الشعب األفغاين أول من وصف أحواله بقسوة، ومنها قول ذائع مؤداه: "إن اهللا حني
خلق الطبيعة والناس، ووزع أجناس األرض على أقاليمها وجد عنده بقايا من كل شيء: بقايا طبيعيـة  
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وبقايا إنسانية وقد أخذ كل هذه البقايا وطوح ا وسقطت كلها كومة واحدة على كوكب األرض يف 
  مكان أصبح امسه أفغانستان"!

……………… 
……………… 

فغانستان والتقيت بآخر ملوكها "ظاهر شاه" يف قصره وسط [وأتذكر املرة الوحيدة اليت زرت فيها أ
كابول، وبدا يل الرجل ـ رغم مظاهر الربوتوكول الصارمة يف بالطه ـ بسيطاً وادعا، وعندما قلـت    
له: "إنين مبهور باألجواء األسطورية لسوق كابول الذي زرته قبل أن أتوجه إىل القصر للقائه ـ تبسم  

ه أنه "خيشى أن اجلو األسطوري الذي يراه الزائرون لبالده يلفتهم عن احلقـائق  امللك برقة ورد مبا معنا
 فيها".

  وكان امللك "ظاهر شاه" حمقاً فيما قاله بأكثر مما تصورت حني مسعت منه.
ويف تلك الزيارة وبعد أيام من لقاء امللك كانت لدى فرصة أن أطوف وأرى ـ وقد أصابين شعور  

بلد "معتقل" يف موقعه ـ معتقل يف تارخيه، وقد ظللت معطال يف "كـابول"   مل يغب طول الوقت بأن ال
ـ أياماً فوق ما قدرت ـ أنتظر الطائرة القادمة من "بيشاور"، فالعاصمة األفغانية حتيط ـا سلسـلة    
جبال شاهقة يسموا "ختت سليمان"، والطائرة الوحيدة إىل "كابول" ـ تلك األيام ـ جتـيء مـن     

لضحى وتعود عند الظهر. لكن الطائرة ال بد أن جتد هلا فتحة بني الضباب واجلبل حـىت  "بيشاور" يف ا
تنفذ بينهما إىل مطار كابول على هذه الناحية من "ختت سليمان". وكان أول ما أفعله كل صباح أيام 

أقيس  االنتظار أن أقصد إىل ساحة قريبة من الفندق ـ اخلان ـ الذي أقيم فيه وأتطلع ببصري إىل أعلى  
املسافة بني "ختت سليمان" وبني قاع السحاب، وأتساءل إذا كانت تسمح للطائرة أن متر أو تعوقها؟ ـ 
وتثاقلت ثالثة أيام واجلو مغلق، ويف اليوم الرابع مسعت أزيز حمركات الطائرة، وأعددت حقيبة السـفر  

تلف الذرى العالية وترقد وهرعت بأسرع ما استطعت إىل املطار قبل أن ترتل كتل الضباب مرة أخرى 
  فوقها على ختت سليمان!]

…....………. 
……………. 

ويف أزمنة مستجدة فإن نشاط املخابرات الباكستانية واملخابرات األمريكية عرب اجلسر األفغـاين إىل  
اجلمهوريات اإلسالمية جنوب االحتاد السوفييت، ظل يتسع ويتزايد وخيلق مشكالته وعقده، ويصـنع  

  ته، حىت ازدمحت األجواء وضاقت ا مساء "كابول".تواترته وأزما
والذي حدث أن السردار "داود خان" وهو ابن عم للملك وصهر له ورئيس لوزرائه راح حيـاول  
إقناع االحتاد السوفييت مبساعدة أفغانستان ومساعدة نفسه ذات الوقت عن طريق تقدمي أسلحة للجيش 
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وقت عن طريق تقدمي وساعد، رمبا ألنه أراد أن يتوقى من ومساعدات أفغانستان ومساعدة نفسه ذات ال
  بعيد ويصد التيارات "اإلسالمية" اليت ب عرب أفغانستان.

لكن نشاط املخابرات األمريكية والباكستانية على اجلسر ـ ويف طبيعة أفغانستان وأحواهلا وأجوائها  
علن أفغانستان مجهورية، وينصب نفسه ـ اخترق كل شيء أمامه، وإذا رئيس الوزراء يطيح بامللك، مث ي

رئيساً هلا وحياول أن حيكم بيد من حديد تضبط اإلسالميني األصوليني، وحتجم العلمانيني اليسـاريني،  
  وكانت مهمة "داود خان" مستعصية بني ميني يهرب إىل اجلهل ويسار يندفع إىل اهول!

طرقة والسندان قد سقط ضحية انقـالب  ويف ظرف أقل من سنتني كان "داود خان" الواقع بني امل
  يساري ساندته جمموعة من ضباط اجليش الذين درسوا يف االحتاد السوفييت!

*  
ومل تكن تلك كما بدا على السطح نكسة للمخابرات الباكستانية واملخابرات املركزية األمريكية ـ  

اسـتغالهلا؛ ألن النظـام   بل على العكس ـ فإا بدت فرصة مالئمة بل وهدية من السماء إذا أحسن  
  اليساري ـ وعناصره من الشيوعيني ـ هدف حي ومستفز يشجع على التصويب حنوه علنا وسرا!

  ومع أوائل السبعينات كانت أفغانستان يف حالة احتقان:
ـ اموعة اليسارية الشيوعية متارس اهلواية الدائمة للحركات اليسارية وهي االنقسام والتشـرذم  

  رجة أن الفصيل الواحد يصبح ألف شظية!والتفتت إىل د
ـ كذلك فإن "حممد تراقي" القائد املختار لرئاسة االنقالب اليساري األول ما لبث أن سقط ليحل 
حمله ضابط أقوى منه شكيمة. والداعي أن املقاومة اإلسالمية للنظام راحت تقوى وتـنظم نفسـها يف   

املساندة من ناحية اجلسر األخرى. وكانـت   تشكيالت مقاتلة، رفعت صيحة اجلهاد، وراحت تطلب
  املخابرات الباكستانية واألمريكية جاهزة تلىب أي طلب وتزيد عليه.

ـ مث تأزمت األمور وتعقدت عندما فوجئ الكل بقيام الثورة يف إيران وإعالن دولتها اإلسالمية يف 
  طهران، بعد سقوط "حممد رضا لوي" من فوق عرش الطاووس.

تعقيدات وخشية تأثريات الثورة اإليرانية على اجلنوب اإلسالمي يف االحتاد السوفييت، ووسط تلك ال
دفع السوفييت إىل قمة السلطة بضابط من غالة الشيوعيني هو "بابراك كارميل" الذي مل يكد يـدخل  
القصر اجلمهوري، حىت دعا اجليش السوفييت إىل دخول أفغانستان حبجة أن اخلطر داهم، وأن نشـاط  

ملخابرات األمريكية واملخابرات الباكستانية على وشك أن حيدث انقساماً يف اجليش األفغـاين ميهـد   ا
  الطريق ويفتحه لعناصر يف كابول مستعدة للتفاهم مع الواليات املتحدة.
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انستان سهال، بل كان اختيـارا بـالغ   مل يكن قرار القيادة السوفيتية بدخول اجليش األمحر إىل أفغ

التعقيد فرض عليها ما مل تكن مستعدة له أو متفقة عليه. واحلقيقة أن قرار التدخل أحـدث انقسـاماً   
داخل املكتب السياسي للحزب الشيوعي، كما أنه أوقع خالفاً بني املكتب السياسي وبني القيادة العليا 

ئق "اليت فتحت ملفاا قبل أواا بأمر مـن الـرئيس األسـبق    للقوات املسلحة السوفيتية. وطبقاً للوثا
"بوريس يلتسني" بقصد حتديد املسئوليات يف النهاية املؤملة للنظام الشيوعي" ـ فإن أول إشارة واضحة  
عن احتمال دخول اجليش السوفييت إىل أفغانستان وردت يف مذكرة من اجلنرال "ليونيـد شيبارشـني"   

برات السوفيتية يف كابول واملذكرة "تشري إىل إتصاالت سرية يقوم ـا اجلنـرال   املمثل الرئيسي للمخا
"حفيظ اهللا أمني" مع "قيادات التمرد" اإلسالمي ايتها متكني عمالء املخابرات األمريكية من مقـادير  
 البالد، وتظهر بعد ذلك يف الوثائق السوفيتية رسائل من "بابراك كارميل" تشرح خطورة األوضـاع يف 
كابول، مث تتحدد اخلطوط أكثر يف مذكرة مشتركة قدمها إىل املكتب السياسي أربعة من أعضائه هم: 
"يوري أندربوف" املشرف على األمن الداخلي، و"أندريه جروميكو" وزيـر اخلارجيـة، و"دميتـري    

ية. ويف أوستينوف" نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، و"بوريس بوناماريوف" مسئول الشئون العقائد
هذه املذكرة أبدى الساسة األربعة "أن املوقف يف كابول يقتضي دخول قوات من اجليش السوفييت وإال 
فإن أفغانستان سوف جيري تسليمها للواليات املتحدة األمريكية وعمالئها بكل ما يعنيه ذلـك مـن   

  انكشاف يعرض للخطر أمن اجلمهوريات السوفيتية اجلنوبية "اإلسالمية".
 ٢٥ا عرضت املذكرة ـ وهي مكتوبة خبط اليد ـ على اجتماع املكتب السياسـي يـوم     وعندم
ـ اعترض عليها مخسة مـن أعضـائه وهـم: "سوسـلوف" ـ و"جريشـني" ـ          ١٩٧٩ديسمرب 

و"كريلينكو" ـ و"بلش" ـ و"تيخونوف". وكان رئيس املكتب السياسي وهو الزعيم السوفييت "ليونيد  
، والداعي إىل حريته أن ثالثة من كبار القادة العسكريني الذين حضـروا  برجينيف" موزعاً بني الفريقني

اجتماع املكتب السياسي اعترضوا هم ـ أيضاً ـ على إدخال اجليش السوفييت أو وحدات منـه إىل     
"ساحة الفوضى األفغانية"، وكان الثالثة هم: املاريشال "نيكـوالي أوجـاركوف" ـ واملاريشـال     

رئاسة أركان حرب اجليش ـ واجلنرال "فالنتني فادينيكوف" وهو املستشار   "سريجي أخراموييف" من
  العسكري لرئيس املكتب السياسي "زعيم االحتاد السوفييت".
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ديسمرب وعند الظهر انضم "برجينيف" إىل معسكر الداعني  ٢٦و ٢٥وطالت املناقشات طوال يومي 
 ١٩٧٩ديسمرب  ٢٦غروب مساء يوم  للتدخل، وبانضمامه إليهم رجحت كفتهم وصدر القرار، ومع

نزلت وحدات من اجليش السوفييت بالطائرات يف مطار "كابول"، كما أن فرقة مدرعة من هذا اجليش 
  بدأت عبور احلدود بسرعة متوجهة إىل العاصمة األفغانية.

*  
نزل الرئيس األمريكي "جيمي كارتر" إىل مكتبه البيضاوي يف  ١٩٧٩ديسمرب سنة  ٢٧وصباح يوم 

الساعة السادسة والنصف كما هي العادة كل يوم ليجد مستشاره لشئون األمـن القـومي "زجبنيـو    
برجينسكي" يف انتظاره بنفاد صرب، ومع أن ذلك االجتماع الصباحي موعد مقرر كل يوم بني الرئيس 

ـ   ن ومستشاره، فإن "كارتر" كان يعرف أن أخبار مثرية تنتظره. فقد أيقظه (برجينسكي) من النـوم م
الساعة الثانية صباحا ليخطره بأن (اجليش السوفييت دخل أفغانستان)، وكذلك كان (كارتر) يتوقع ـ  
وقد مرت أربع ساعات ونصف على هذا اإلخطار املبدئي ـ أن مستشاره لألمن القومي ينتظـره يف   

  املكتب البيضاوي حامالً "سيال من التفاصيل" و"قائمة من اخليارات": للعرض وللقرار.
………………  
……………… 

[ومن املصادفات أنين مسعت بنفسي بعد عشر سنوات تفاصيل حوار الرئيس األمريكي مع مستشاره 
لألمن القومي، وقد مسعتها من الطرف األقدر على روايتها وهو "زجبنيو برجينسكي" نفسه، ووقتها كنا 

ري يف ذلك الوقت هو ـ والسف  ١٩٨٩نوفمرب  ١٨يف أحد صالونات السفارة املصرية يف موسكو ليلة 
 وزير اخلارجية املصري احلايل "أمحد ماهر".

وقتها كانت موسكو "أيام جورباتشوف وفترة اجللوسنوست أو الشـفافية" تشـهد اجتماعـات    
  مصارحة بني الروس واألمريكان، وكانت االجتماعات حتت قيادة رجلني كالمها يعرف اخلبايا:

 واشنطن لربع قرن، وهو عضو يف املكتـب السياسـي مـع    أناتويل دوبرينني" السفري السوفييت يف"
 جورباتشوف ـ على الناحية السوفيتية.

وأما على الناحية األخرى فقد كان "زجبنيو برجينسكي" مستشار "كارتر" لألمن القومي ـ هـو   
  الذي يتصدر اموعة األمريكية.

وسية واألمريكية إىل العشـاء يف  وكان "أمحد ماهر" بيقظة دبلوماسي جمرب قد دعا اموعتني: الر
بيت السفارة املصرية، وكان السفري األمريكي يف موسكو وقتها "ماتلوك" وكنت ـ الضيفني الوحيدين  

  من خارج جمموعيت "املصارحة"!
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وعلى مائدة العشاء دار كالم الحظ فيه "أناتويل دوبرينني" أن الدبلوماسية يف الزمن اجلديد تقتضي 
 األطراف ال تتخفي فيه النوايا وراء العبارات املبهمة، ألننا يف عصر مل يعد يف مقدور تشاوراً مسبقا بني

طرف أن خيبئ فيه شيئاً، وأن "الشطارة" الزائدة يف السرية كما كان يف عهود سابقة مل يعد هلم لزوم؛ 
وم. مث إن ألن تصرفات األطراف يف أي زمة تدل عليها اخليارات املفتوحة أمامهم وضمنها حسابات ق

"مناخ السرية قد يوقع اجلميع وبينهم أصحابه يف خطأ التقدير وكذلك تبدأ ردود أفعال تصعب السيطرة 
عليها وتؤدى ألوخم العواقب"، وأشار "دوبرينني" على سبيل التدليل إىل قرار دخول اجليش السوفييت 

يكي يف خطأ كبري عند تقدير إىل أفغانستان، وكيف أن سرية التصرف ومفاجآته أوقعت الطرف األمر
النوايا السوفيتية، مبعىن أن السوفييت اعتربوا دخوهلم إىل أفغانستان إجراء دفاعياً حمضا، لكن األمريكان 

  "قدروه" هجوميا وتصرفوا على هذا األساس".
وبعد أن غادرنا مائدة العشاء وجلسنا لتناول القهوة ومعها أحاديث السهرة، يف ركن من الصالون 

رئيسي لبيت السفارة، قلت لـ "برجينسكي" ولـ "دوبرينني" معا أن حكاية الـدخول العسـكري   ال
السوفييت إىل أفغانستان والرد األمريكي عليه واقعة مهمة يف سياق احلرب الباردة تسـاوي التقصـي   

  والتدقيق، ولذلك أستاذم يف العودة إليها.
واحد وجهته لدوبرينني، ورد عليه بقوله: بقوله:  والشاهد أنين مل أكن يف حاجة إىل أكثر من سؤال

"صحيح ما زال اعتقادي أن أصدقاءنا األمريكان أخطئوا يف تقدير نوايانا: كان إجراؤنا دفاعياً صـرفا  
وكان ذلك ظاهرا أمامهم، لكنهم أخذوه هجوميا وعدوانيا وكذلك فعلوا مـا فعلـوا"! مث كـان أن    

لقرابة ربع الساعة راح يتكلم وحنن مجيعاً نصغي دون مقاطعة "برجنيسكي" تدخل وأفاض يف احلديث و
"وحني حاول السفري األمريكي "ماتلوك" أن يتدخل يف احلديث وجدتين دون قصد أشري إليـه بيـدي   

  راجياً منه أن ال يقطع تدفق الرواية واستجاب الرجل".
وجتيء خمـارج حروفهـا    قال "برجنيسكي" وبأسلوبه الذي تتدافع فيه العبارات وتتماسك األلفاظ

  قائمة حمددة موجها كالمه يف البداية لدوبرينني:
ديسمرب تقدير نواياكم باعتبارها "عمال دفاعياً" ـ   ٢٧كيف كان ميكن يل ـ أو لغريي ـ فجر   "

 بينما كانت الشواهد أمامنا تقول بعكس ذلك؟ 
  ة:يستطرد برجنيسكي وقد عاودته حرفته القدمية أستاذاً للعلوم السياسي

أوالً: كانت األجواء يف املنطقة شديدة التوتر بقيام الثورة اإلسالمية يف إيران وجناحها وسـقوط   ○
النظام اإليراين بكل مؤسساته: العرش واحلكومة واجليش ـ يف يد آية اهللا اخلميين قائد الثورة اإلسالمية  

حىت أنتج التحـريض أثـره وإذا   الذي راح يهاجم أمريكا باعتبارها الشيطان األكرب، ومل متض أسابيع 
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السفارة األمريكية يف طهران ـ تقع حتت احلصار ويتحول كل من فيها رهـائن لشـباب إسـالمي     
  غاضب.

وثانيا "موجها كالمه لدوبرينني": إنكم تدخلتم يف حرب أهلية أفغانية بني حكومـة شـيوعية    ○
أفغانسـتان وإذا القـوات    وأغلبية من السكان مسلمة، وقد وجدناكم ذات صباح تقتحمون حـدود 

  السوفيتية طرفاً يف هذه احلرب األهلية ـ ضد املسلمني!
وثالثا: إنين شخصياً وغريي من أعضاء جملس األمن القومي األمريكي "الذي دعوته قبل اجتماعي  ○

 الصباحي مع الرئيس". قدرنا أنه ال ميكن أن يكون تدخل اجليش السوفييت اية النهاية يف أفغانسـتان، 
  وإمنا ال بد أن يكون دخولكم بداية البداية.

  يستطرد "برجينسكي":
 ديسمرب سألين عن تقديرنا لنواياكم وقلت له: ٢٧وعندما جلسنا أمام الرئيس "كارتر" صباح "
سيادة الرئيس حنن أمام جيش سوفييت يزحف جنوباً يف أفغانستان ـ وأفغانستان هي أقرب طريـق   "

يج، وحنن ال نستطيع على اإلطالق وبضمري مستريح أن نقطع بأم لن يذهبوا للسوفييت إىل احمليط واخلل
إىل أبعد من أفغانستان، وحىت من أفغانستان فإم اقتربوا أكثر مما ينبغي من املياه الدافئة للمحيط اهلندي 

 ومن منابع النفط يف اخلليج وذلك يدعونا إىل التصرف وتصرفنا يكون له هدفان:
  وقف السوفييت ال يتقدمون بعد أفغانستان.اهلدف األول: 

  واهلدف الثاين: إرغامهم على التراجع واخلروج من أفغانستان.
  وبصراحة فإنين قلت للرئيس أيضاً:

سيادة الرئيس إن الروس وقعوا يف فخ، وتلك فرصتنا كي نرد هلم مجيل فيتنام، ولذلك يتعني علينا "
أفغانستان إىل مصيدة ال خيرجون منها إال بفضيحة ـز   أن نعمل على سد الطرق أمامهم حبيث تتحول

 هيبة الدولة السوفيتية وتكسر شوكتها".




انعقد جملس األمن القومي حبضـور الـرئيس    ١٩٧٩ديسمرب  ٢٧يف الساعة الثانية من صباح يوم 

وفييت يف أفغانستان واستعراض اخليارات املفتوحة أمام الواليات "كارتر" لبحث "الدخول العسكري الس
  املتحدة للرد عليه".
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وكانت جلسة جملس األمن يف الواقع حوارا نشيطا بني مستشار الرئيس لألمن القـومي "زجبنيـو   
يكية برجينسكي" وبني األمريال "ستانسفيلد ترينر" مدير وكالة املخابرات املركزية، وطبقاً للوثائق األمر

ـ وضمنها مذكرات "كارتر" ووزير اخلارجية "سايروس فانس" "ومذكرات برجينسكي نفسه" فـإن  
  اجتماع جملس األمن القومي استقر على اخلطوط التالية:

                                          ** 
ألمريكية ووكالة ـ إن ما عرضه مستشار األمن القومي وما توافر لدى وكالة املخابرات املركزية ا١

األمن القومي وخمابرات وزارة الدفاع تقطع كلها بأن حجم التدخل العسكري السوفييت يف أفغانستان 
كثيف، وبالتايل فإنه "ضمن االحتماالت اليت ال ميكن استبعادها أن يكون اهلدف التايل هلذه القـوات  

 ي، وذلك ديد للمصاحل القومية األمريكية".عمالً سوفيتياً يف اجتاه اخلليج حىت حبر العرب واحمليط اهلند
ـ إن الواليات املتحدة ال تستطيع أن تتدخل علنا ضد السوفييت يف أفغانستان ألا ال ترتبط مع ٢

هذا البلد بأي اتفاقيات دفاع مشترك، مث إن تدخلها الصريح حىت مع جتاوز االعتبارات القانونية، ميكن 
حتاد السوفيتية، وميكن أن يستفز من ردود الفعل السوفييت، مما جيعـل  أن يؤدى إىل صدام مباشر مع اال

 اخلطر على اخلليج "حىت حبر العرب واحمليط اهلندي" حمققا وليس حمتمال فقط.
ـ إن الواليات املتحدة مدعوة إىل تعزيز وجودها املسلح يف اخلليج، حتسبا لكـل االحتمـاالت،   ٣

اآلن أن يطلبوا من "األطراف احملليني" أن يسمحوا دوء وبغري ولذلك فإن سفراءها املعتمدين عليهم و
 صخب إعالمي ـ بتفعيل تفامهات واتفاقيات سابقة يف التعاون العسكري مع الواليات املتحدة.

ـ إن الواليات املتحدة عليها ان تشجع عناصر املقاومة يف أفغانستان على تكثيف نشـاطها مبـا   ٤
فيتية، مث االنتقال من حرب التعطيل إىل حرب التوريط ـ أي حـرب   ميكنها من تعطيل اجليوش السو

استرتاف ترغم السوفييت يف النهاية على االنسحاب من أفغانستان عسكريا يف ظروف غـري مالئمـة   
 سياسياً.

ـ ومبا أن الواليات املتحدة ال تستطيع أن تظهر فاعالً رئيسياً يف النشـاط العسـكري املعـادي    ٥
نستان ـ حىت ال يؤدي ذلك إىل صدام مسلح بني القوتني  فإن عليهـا "الواليـات    للسوفييت يف أفغا

املتحدة" أن جتد قيادة بديلة هلذه احلرب اخلفية يف أفغانستان، وال بد أن تكون هلذه القيادة أهلية تعطيها 
 نوعاً من مشروعية "التدخل عملياً" ضد السوفييت يف أفغانستان.

نية اليت أدى نشاطها إىل خلخلة األوضاع يف أفغانستان مبـا أوصـل إىل   ـ مبا أن املقاومة األفغا٦
التدخل السوفييت مقاومة إسالمية، فإا ال بد أن تستمر كذلك وتتصاعد باستنفار كافـة أصـدقائها   
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ومناصريها يف العامل اإلسالمي والدول اإلسالمية، والوصول يف ذلك إىل حد تكوين حتالف إسـالمي  
 اربة ضد السوفييت يف أفغانستان.واسع حيمل عبء حم

ـ وهذه املقاومة ال بد هلا من مصدر سالح وذخرية ال ينقطع، وحني سأل أحد احلاضرين عـن  ٧
مصدره كان الرد عليه "من برجينسكي": ال بد أن حنصل عليه من أي مكان، نشتريه، نستأجره، نسرقه 

 إذا أدى األمر.
صنع حىت يصعب اام الواليات املتحدة بأا مصدره، ـ ومن األفضل أن يكون السالح سوفييت ال٨

وذلك يعطيها فرصة أن تقول للسوفييت إذا سألوها، إن هذا سالح سوفييت حتصـل عليـه املقاومـة    
 اإلسالمية من االحتاد السوفييت أو قواته يف أفغانستان "أي من عندهم"!

ناصر اإلسالمية يف أفغانستان، وفيما ـ إن اململكة العربية السعودية قدمت من قبل دعمها إىل الع٩
تقول به التقارير، فإن اململكة العربية السعودية اليت تشعر اآلن بضغط الثورة اإلسالمية يف إيران عليها، 
وترى أن سقوط امللكية يف إيران نذير شؤم لألسرة احلاكمة ـ على استعداد ألن تتخلى عن حـذرها   

نوية واملادية" يف "جهاد إسالمي مقدس ضد اإلحلاد السوفييت، وإذا التقليدي وتوظف "موارد اململكة املع
حتمست اململكة للدعم فإن السالح ميكن ضمانه بالشراء من مصادر عديدة "واملال عصب كل أنواع 

 احلروب مبا فيها اجلهاد اإلسالمي!".
وحدها إىل هذا ـ ومن باب االحتياط الحتمال أن تتحرج اململكة "بترددها الدائم" يف اخلروج ١٠

اجلهاد املقدس، فإنه من الضروري تدعيمها مبكرا بشراكة إسالمية واسعة راسخة وقوية، حبيث يكون 
 من ذلك إغراء هلا بدور قيادي على رأس جتمع إسالمي خيوض "اجلهاد" دفاعاً عن الدين والشرع. 

ثورة اإليرانية حركت قلقـاً  والسعودية يف الواقع جاهزة هلذا الدور إذا وجدت تشجيعاً عليه؛ ألن ال
إسالمياً يف اململكة وتظهر يف وسط قيادات متشددة من الوهابيني الذين عال صوم بالنقد لتصـرفات  
اإلسرة احلاكمة يف ثروة اململكة، كذلك فإن الثورة اإليرانية كان هلا ردود فعل يف املناطق الشرقية مـن  

  لنظام من األصل متوترة.اململكة وهي مناطق شيعية املذهب وعالقتها با
……………. 

[ومل أكن أتصور درجة عداء الوهابيني للمذهب الشيعي حىت لقاء مع امللك فيصل يف فندق فلسطني 
، وخالل حوار طال أكثر من ساعتني مسعت امللك فيصل ميتدح شاه ١٩٧١باإلسكندرية يف شهر يونية 

كي و"مقدام" مث يستدرك فجأة قـائالً  إيران "حممد رضا لوي" حبرارة ويستفيض يف وصفه كرجل ذ
 باحلرف:

 ال عيب فيه ـ طال عمرك ـ إال أنه شيعي".]"
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……………. 
ـ إن مصر ميكن إقناعها بان تقدم سنداً قويا للسعودية يف "تدخل إسالمي معاد للسـوفييت يف  ١١

بالفعـل   أفغانستان"، والرئيس "أنور السادات" متحفز يف أي وقت للعمل ضد االحتاد السوفييت وهـو 
منهمك يف نشاطات متنوعة يف هذا االجتاه مبوجب اتفاق "نادي السافاري" الذي يضم السـعودية ـ   
واملغرب ـ وإيران ـ ومصر ـ وفرنسا، ومع أن جتمع السافاري يركز نشاطه على أفريقيا ـ فإنـه      

ي ضـد  ليس صعباً إقناع الرئيس السادات بفتح جبهة أخرى هلذا النشاط يقوم عليها عمـل جهـاد  
 السوفييت يف أفغانستان.

  وهناك مغريات إضافية تقنع الرئيس السادات بذلك:
ـ إن الثورة اإلسالمية يف إيران تشغل باله "أي الرئيس السادات" خشية زيادة نفـوذ اجلماعـات   
اإلسالمية يف مصر ولو بالعدوى. وهو "أي الرئيس السادات" غاضب من الثورة اإليرانية ألا أـت  

  رة "لوي" وعزلت صديقه "حممد رضا لوي" شاه إيران.حكم أس
ـ إن الرئيس السادات راغب إىل أقصى درجة ـ وإىل آخر حد يف التعاون مع الواليات املتحـدة   

% من أدوار حل قضية الشرق األوسـط   ٩٩عن اعتقاده لديه من أيام إدارة نيكسون وكيسنجر بأن "
   يقصر يف إعالن ما يعتقده وال يف التصرف على أساسه.يف يد الواليات املتحدة وحدها". وهو مل

……………  
…………… 

[وكانت هذه العالقة بني الرئيس "السادات" وبني شاه إيران من مفارقـات السياسـة املصـرية    
وعجائبها ـ! ذلك أن شاه إيران كان ـ باستمرار وبغري انقطاع ـ أقرب األصدقاء إىل إسرائيل، كما    

، ١٩٥٦قود أسلحة اجليش اإلسرائيلي يف الرب واجلو والبحر طول معارك السويس أن بترول إيران كان و
 .١٩٧٣، والعبور سنة ١٩٧٠إىل  ١٩٦٨، واالسترتاف ١٩٦٧وسيناء 

ولكن الرئيس "السادات" روى يف معرض دفاعه عن استضافته لشاه إيران يف مصر بعد طرده مـن  
ـ بقوله: "إنه استضاف شاه إيران حىت يـرد لـه     الواليات املتحدة األمريكية ـ وليس فقط من إيران 

 ١٩٧٣مجيالً سبق به "الرجل" إىل مساعدة مصر ومتثل بشحنة بترول كان اهود احلريب ـ يف أكتوبر  
ـ حيتاجها وطلبها "الرئيس السادات" من شاه إيران، فقام الشاه بتحويل إحـدى نـاقالت البتـرول    

  إىل مصر بدالً من وجهتها األصلية. اإليرانية بكامل محولتها من عرض البحر
وتلك واقعة فيها من العواطف أكثر مما فيها من احلقائق "فيما أعرف من مسار احلرب وقد كنـت  
قريباً منه، مقيماً طول الوقت تقريباً يف قصر الطاهرة الذي كان الرئيس السادات ميارس منـه قيادتـه،   

ذات الصلة، وقد حبثت فيها زيادة يف طلـب التأكيـد"،    كذلك ال يظهر للواقعة أثر يف امللفات الرمسية
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واألرجح أن الرئيس السادات كان حياول البحث عن ذريعة الستضافة الشاه، ومع أن الذريعة اإلنسانية 
كانت تكفيه إال أنه قصد يف مواجهة املناخ املتعاطف مع الثورة اإليرانية ذلك الوقـت، أن يسـتدعي   

  ول قراره باستضافة الشاه.الوطنية املصرية لتسهيل قب
أثناء اخلالفات بني  ١٩٦٥واملدهش يف األمر أن اإلطار الواقعة مستعار من قصة حقيقية جرت سنة 

وذلك أنـه يف   ٤٨٠مصر والواليات املتحدة على اتفاقيات توريد القمح مبقتضى القانون رقم ب. ل، 
طلبت مصر شراء قمح سوفييت، ومل اية صيف ذلك العام أوقفت واشنطن شحنات القمح إىل مصر، و

يكن لدى االحتاد السوفييت فائض، لكن رئيس الوزراء "اليكسي كوسيجني" بعث يقول: "إن احملصول 
السوفييت من احلبوب هذه السنة جاء أقل من املتوقع، مما اضطر االحتاد السوفييت أن يدخل سوق القمح 

مصر لضغوط أمريكية، فإن القيادة السوفيتية أمرت  مشترياً من السوق الكندية، لكنه بالنظر إىل تعرض
بتحويل شحنات قمح مشتراة لالحتاد السوفييت إىل مصر، وسوف تتوجه البواخر احلاملة للقمح وهـي  
اآلن يف احمليط األطلسي إىل ميناء اإلسكندرية على البحر األبيض بدالً من الذهاب إىل ميناء "أوديسـا"  

  على البحر األسود!"
واقعة منشورة يف وقتها ـ معلنة ومسجلة "الصفحة األوىل من األهرام، العدد الصادر صباح  وهذه ال

  ".١٩٦٥يونية  ٢٥
ويظهر أن الرئيس "السادات" يف رغبته ملساعدة شاه إيران، استعار له مشهداً من قصـة العالقـات   

  املصرية ـ السوفيتية وأعاد صياغته مبا يناسب هواه يف ظرف خمتلف.
يستطيع علم النفس تفسريه يف "حالة" تقوم فيها "الرغبة" باستعارة مشهد من واقعـة   وذلك مسلك

حقيقية وتقوم بـ: "تلبيسه" على واقعة أخرى ـ وهو نوع من إعادة تركيب الصور وتوظيف قدرا  
  على خلق االنطباع "حىت وإن كانت الصورة مركبة!"]

…………….  
…………….. 

لس األمن القومي األمريكي برئاسة "جيمي كارتر" صـباح  وعلى أي حال فقد انتهت مداوالت جم
  بتوجيه رئاسي يقضي بـ: ١٩٧٩ديسمرب  ٢٧

أن يتوجه مستشار الرئيس لألمن القومي "زجبنيو برجينسكي" إىل منطقة الشرق األوسـط بادئـاً   "
قاومـة  بالقاهرة ملقابلة الرئيس "أنور السادات" والبحث معه يف تنظيم جهد إسالمي شامل يسـاند امل 

اإلسالمية األفغانية يف مواجهتها جليش االحتالل السوفييت، مث يتوجه مستشار األمن القومي بعد القاهرة 
إىل الرياض ملقابلة امللك خالد وويل العهد األمري "فهد" ووزير الدفاع األمري "سلطان" وجيري معهـم  
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" ضد الشيوعية يف أفغانسـتان،  حمادثات تضمن حشد موارد السعودية ونفوذها لقيادة "جهاد اسالمي
وإذا جنح "برجينسكي" يف مهمته مع الرئيس السادات فإنه يستطيع أن ينقل إىل القادة السعوديني مـا  

 يطمئنهم إىل أم ليسوا وحدهم "يف ساحة اجلهاد"".
وأخريا يتوجه مستشار األمن القومي إىل باكستان ليقوى موقف احلكومة فيها مبـوارد السـعودية   "
وذها ـ وبثقل مصر ووسائلها ـ وحىت تثق هذه احلكومة يف إسالم آباد أا سوف تكون وسـط    ونف

 عمل إسالمي يلتف فيه من حوهلا وجيمع على أرضها قوى اإلسالم وإمكانياا".
  وكان ذلك حلم باكستان الذي بدا بعيد املنال ـ واآلن أصبح يف متناول اليد!

كان "زجبنيو برجينسكي" مستشار الرئيس "جيمـي   ١٩٨٠وطوال األسبوع األول من شهر يناير 
  كارتر" لألمن القومي يف زيارة سرية ممتدة للشرق األوسط.

 ٤يناير قابل الرئيس "أنور السادات" ملدة ثالث ساعات ونصف الساعة، ويف اليوم التـايل   ٣يوم 
ل "برجينسكي" إىل إسـالم  يناير وص ٥يناير كان يف جدة يقابل األمري "فهد" واألمري "سلطان"، ويوم 

  آباد لريتب األرضية للجهاد باسم اإلسالم ضد اإلحلاد.
                                           **  

لكن العملية كما اتضح اآلن كان وراءها أكثر مما ظهر منها ـ ألن اجلهاد اإلسالمي الذي أعلـن   
اجليش السوفييت، وإمنا كان: خطوة وسط سـياق  ضد االحتاد السوفييت مل يكن رد فعل طبيعياً لدخول 

  جرى قبلهما واستمر بعدها:
ـ كانت اخلطوة األوىل قراراً أمريكياً بإزعاج السوفييت يف مجهوريام اجلنوبية مـن قواعـد يف   

  أفغانستان.
  ـ واخلطوة الثانية تصعيد هذا النشاط وتكثيفه إىل درجة تضطر السوفييت إىل التدخل العسكري.

  ريا جتيء اخلطوة الثالثة وهي إعالن اجلهاد عندما يقع الدخول السوفييت املأمول واملطلوب.ـ وأخ
وذلك سياق احلقائق اليت تكشف أخرياً أن "برجينسكي" كان يتستر عليها بأسـتار مسيكـة مـن    
الغموض، لكنه أخريا فتح خزائن ذاكرته "وأوراقه" واعترف يف حديث طويل مع الة الفرنسـية "ال  

  وفيل أوبسرفاتور" اعترافا كامالً وافياً ـ وقد جرى احلديث بالنص التايل: ن
[سؤال: إن املدير السابق لوكالة املخابرات األمريكية "روبرت جيتس" كتب يف مذكراتـه الـيت   
صدرت أخرياً بعنوان "من الظالل" أن املخابرات األمريكية بدأت تساعد "ااهـدين" يف أفغانسـتان   

بل ستة شهور من دخول اجليش السوفييت إىل ذلك البلد، وقد كنت أنت يف تلك األيام بشكل مكثف ق
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مستشاراً لألمن القومي لرئيس الواليات املتحدة، ومعىن ذلك أنك تعرف وأنه كان لك دور، فهل مـا  
 ذكره "جيتس" صحيح؟

تـدخل بثقلـها يف   برجينسكي: نعم. طبقا ملا تقول به السجالت الرمسية، فإن الواليات املتحدة مل 
بعد أسابيع من دخول القوات السوفيتية إىل كابول، لكنه يف التاريخ احلقيقي  ١٩٨٠أفغانستان إال سنة 

"بصرف النظر عما تقول به السجالت" فإن التدخل األمريكي ملساندة "ااهدين" بدأ قبل ذلك بستة 
  شهور.

ي من "كارتر" بتقدمي كل املساعدات عملت على إصدار توجيه رئاس ١٩٧٩يولية سنة  ٣إنين يوم 
املمكنة إىل العناصر املعادية للسوفييت يف كابول، ويف ذلك اليوم كتبت للرئيس مذكرة قلت فيها: "إن 
موقف السوفييت يزداد صعوبة يف أفغانستان مع كل يوم، وأعتقد أننا إذا رفعنا الضغط درجة، فاعتقادي 

  دخل عسكرياً ومباشرة يف أفغانستان".أن االحتاد السوفييت سوف يرغم على الت
  سؤال: معىن ذلك أنك فعلت ذلك عامداً االستفزاز السوفييت؟

برجينسكي: ليس بالضبط، حنن مل نقم بـ "زق" الروس حىت يتدخلوا، ولكننا عارفني مبا نفعل ـ  
  رفعنا درجة احتمال تدخلهم ـ وقد حصل.

ير دخوهلم إىل أفغانستان على أساس أـم  سؤال: هل معىن ذلك أن الروس كانوا على حق يف ترب
اضطروا إليه ملواجهة عملية سرية تقوم ا الواليات املتحدة ضدهم؟ كانوا يقولون ذلك ومل يكن أحد 

  يصدقهم واآلن يظهر أن فيما قالوه شيئاً من احلقيقة، وذلك أمر يدعو إىل األسف!
منا ا كانت فكرة رائعـة، لقـد أدت إىل   برجينسكي: األسف على ماذا؟ إن العملية السرية اليت ق

دخول السوفييت يف فخ متنينا أن يدخلوا يف مثله وقد دخلوا، فهل تريدون أن أقول لكم أنين آسف على 
  خمطط وضعناه ونفذناه وجنح بامتياز؟

يوم تدخل الروس جبيشهم يف أفغانستان كتبت للرئيس "كارتر" مذكرة قلت له فيهـا: "إن أمامنـا   
آلن لكي جنعل االحتاد السوفييت يذوق مرارة الكأس اليت شربناها يف فيتنام، واحلقيقة أننا وملدة الفرصة ا

عشر سنوات جعلنا الروس يرتفون دماً وال يسترتفون جهدا فقط؛ فهم حني دخلوا أضروا باقتصـادهم  
متـزق  وأرهقوا سالحهم وأضعفوا معنويات جنودهم وأضروا يبتهم، وذلـك أدى يف النهايـة إىل   

  اإلمرباطورية السوفيتية.
 …سؤال: هل تعرف أن ذلك معناه أنكم أعطيتم السالح لإلرهابيني الذين أصبحوا أعداًء لكـم؟ 

  أنكم خلقتم بذلك صورة اإلسالم اإلرهايب.
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برجينسكي: أيهما أفضل للغرب: ايار االحتاد السوفييت، أو ممارسة اإلرهـاب بواسـطة بعـض    
  ما أخطر على الغرب: طالبان أو االحتاد السوفييت؟اجلماعات اإلسالمية؟ أيه

  سؤال: لكن اإلرهاب اإلسالمي ميكن أن يتحول إىل موجة عاملية؟
برجينسكي: هذا كالم فارغ، خيلط بني اإلسالم وبني ظواهر العوملة، لننظر إىل األحوال اإلسـالمية  

نصف املليار من الناس، لكن الدين ال بدون ييج، هناك دين له احترامه وله أتباع يقدر عددهم مبليار و
جيمع هؤالء سياسياً يف التحليل األخري. ما الذي جيمع مسلماً أصولياً من السعودية، أو مسلماً عسكرياً 
من باكستان، أو مسلماً معتدالً من املغرب، أو مسلماً متعلماً من مصر، أو مسلماً قبلياً من وسط آسيا؟ 

  ، ال جيمعهم إال ما جيمع املسيحيني يف العامل وهو يف الواقع ال شيء!]ـ ال شيء جيمع هؤالء إطالقاً
هكذا تكلم الرجل الذي "صمم" و"هندس" مشروع اجلهاد اإلسالمي يف أفغانستان" ـ متواصالً فيه 
مع استراتيجية أمريكية ثابتة جرى وضعها من قبل زمنه وزمن رئيسه "جيمي كارتر" ـ دف كسب  

تدور يف أفكار الناس وعقوهلم، واهلدف تتفوق الرأمسالية األمريكية ومثاهلـا ـ    معركة كان عليها أن
  اإلمرباطوري.

                                           ** 
وتلك معركة بدأها "دوايت أيزاور" "ومعه األخوان فوستر وآالن داالس" ـ وواصلها "جيمـي   

ـ وأخريا وصلت املعركة إىل "جورج بـوش" "ومعـه   كارتر" "ومعه برجينسكي وستانسفيلد ترينر"  
دونالد رامسفيلد وكونداليزا رايس"، وكان وصوهلا إىل "بوش" يف ظروف متغرية ذابت فيها ثلوج كثرية 

  فوق جبال أفغانستان، وذابت قرا إمرباطوريات.
لى بقية ملعركة وكان الدفتر األول من دفاتر األزمة قد بلغ آخره وانطوى، وانفتح غالف دفتر ثان ع

  إطالق األفكار قبل إطالق النار ـ على أن إطالق النار يف الدفتر اجلديد جاء أكثر من إطالق األفكار!
وكان الدفتر األول تسجيالً لتطور العمليات ـ لكن الدفتر الثاين جييء ومعه نتائج احلسابات وهي  

اخلسائر حني يريد "بعضهم" إخفاء  خسائر على طول اخلط وحريق "يف املخازن" ـ كما هي العادة مع 
مسئوليته عنها ـ باإلمهال أو باجلرمية ـ وحتويل الدفاتر واألوراق من شاهد صادق وأمني إىل رمـاد    

  صامت وحزين ينتظر هبة ريح تطويه يف النسيان!

  واشنطن تؤذن للجھاد في كابول!
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اسبة، تطلب التحقيق يف شأن السياسات الـيت  يف يوم قادم من املستقبل سوف تقف األمة العربية حم
ساقتها إىل تلك املغامرة على جبال أفغانستان ويف أعماق كهوفها. ومع أين تابعـت معظـم فصـول    
ومشاهد هذه املغامرة، فإين أوثر اآلن أن أترك روايتها لغريي، طلباً ألقصى قدر متاح من املوضـوعية،  

ن مسألة له فيها وجهة نظر، فاخلشية دائمـا أن وجهـة   ذلك أنه عندما يتحدث طرف من األطراف ع
  نظره تنعكس على رؤيته، وبالتايل على روايته!

ومن حسن احلظ أن هناك وفرة يف املصادر الدولية اليت تعرضت بالتقصي والبحث يف دخائل وخفايا 
تـرت أن  ما جرى على جبال أفغانستان ويف كهوفها وضمنه دور السياسة العربية هناك. وكذلك اخ

أستند يف هذا احلديث على ثالثة مصادر ـ بني عشرات غريها ـ أعرف أن وراءها جهـدا دءوبـا،     
وصالت وثيقة، ومصداقية تقنع أي باحث عن احلقيقة بأنه وجد جواباً لسؤاله ـ كي يبدأ من هنا حقه  

  العام أن يعرف وأن يتخذ لنفسه ولو بالضمري موقفاً! 
  اً هلذا احلديث ثالثة كتب:واملصادر اليت اخترا عماد

ـ كتاب "طالبان: اإلسالم والنفط والصراع الكبري يف وسط آسيا" ومؤلفه عميـد الصـحفيني   1
، مث أعيد نشره ٢٠٠٠الباكستانيني "أمحد رشيد"، وقد ظهر هذا الكتاب ونشر يف لندن ألول مرة سنة 

لرئيس األمريكي جورج بوش "وأعرف أن هذا الكتاب كان أمام ا ٢٠٠١من جديد ثالث طبعات سنة 
 ورئيس الوزراء الربيطاين توين بلري يف نفس الوقت من أواخر شهر سبتمرب املاضي".

ـ كتاب: "احلروب غري املقدسة: أفغانستان، أمريكا، واإلرهاب الدويل"، ومؤلفـه الصـحفي   2
لكـربى  األمريكي املخضرم "جون كويل" الذي قام بتغطية منطقة الشرق األوسط سـنوات طويلـة   

، وأعيدت طباعته مرة ثانية ١٩٩٩، وقد نشر الكتاب ألول مرة عام A B Cوكاالت األنباء األمريكية 
 .٢٠٠١، ومرة ثالثة سنة ٢٠٠٠سنة 
"، White Outـ كتاب: "غسيل الواقع" "وتلك هي الترمجة األقرب إىل معىن العنوان اإلجنليـزي  3

خابرات املركزية األمريكية واملخدرات والصحافة"، وقد والسطر الثاين من هذا العنوان هو: "وكالة امل
اشترك يف تأليف الكتاب اثنان من جنوم التحقيق بالعمق، أوهلما "ألكسندر كوكبرين" وهو اآلن حمـرر  
جملة"ذي نيشن"، وكاتب جمموعة من أكثر الكتب رواجاً. والثاين "جيفري سان كلري" وهو صـحفي  

يف لندن، وكانت  ١٩٩٨املخابرات الدولية ـ وقد نشر الكتاب عام  مشهود له يف متابعة نشاط أجهزة 
 هناك جهود ملحة جنحت فيما سعت له، ومل يطبع الكتاب يف نيويورك كما كان مقدرا.





  ١٨٨


ألساسية ـ تتصـل   تتفق الكتب الثالثة ـ عشرات من املصادر غريها ـ على جمموعة من احلقائق ا  

بإدارة الواليات املتحدة حلرا الباردة ضد االحتاد السوفييت "وهي احلرب اليت بدأت أول اخلمسينات من 
القرن العشرين، واستراتيجيتها إطالق األفكار قبل إطالق النار، وخطف العقائد واألديان واستخدامها 

األساسية تظهر يف مصـادرها مترابطـة    ضد اخلصم الشيوعي األخطر" ـ وهذه اموعة من احلقائق 
  ومتكاملة:

ـ إن املخابرات املركزية األمريكية متعاونة مع املخابرات العسكرية الباكستانية، سبقت إىل إدارة 1
عمليات "حرب نفسية"، هدفها إثارة املشاعر املعادية لالحتاد السوفييت داخل مجهورياته اجلنوبية وفيهـا  

يف ذلك فجوة أو جفوة طبيعية بني النظام السوفييت "املادي" يف فلسفته، وبـني  غالبية إسالمية، مستغلة 
اإلسالم "الروحاين" يف مبادئه وبالطبع فإن دافع املخابرات األمريكية مل يكن "احلرص على الـدعوة أو  

 صدق اإلميان"، وإمنا "إقالق وإزعاج" االحتاد السوفييت يف أكثر املواقع إثارة للمواجع!
ستعمال أفغانستان قاعدة إلدارة وتوجيه عمليات إقالق وإزعاج االحتاد السوفييت، بدأ على ـ إن ا2

استحياء أوائل اخلمسينات، واشتد يف الستينات، وبلغ الذروة أواخر السبعينات ـ حني أصبح هـدف   
تر جملس األمن القومي األمريكي وعلى رأسه يف ذلك الوقت "زجبنيو برجينسكي" "مستشار الرئيس كار

لألمن القومي" ـ استفزاز االحتاد السوفييت بتصعيد النشاط املعادي له يف أفغانستان من املستوى النفسي  
إىل املستوى العملي والوصول يف ذلك إىل درجة ترغمه ـ ولو كارها ـ على التدخل عسـكرياً يف    

يتية تؤثر عليه مبقدار مـا  أفغانستان، فإذا حتقق ذلك فهذه هي الفرصة لتحويل ذلك البلد إىل فيتنام سوف
 أثرت فيتنام األمريكية على أصحاا!

ـ وكان تقدير "برجينسكي" ـ كما عرضه على الرئيس جيمي كارتر "وباالعتماد على روايات  ٣
كارتر وبرجينسكي قبل أي مصدر غريمها" ـ أن الواليات املتحدة ال يصح هلا أن تظهـر عالنيـة يف    

يتنام سوفيتية"، وإمنا األفضل أن تظل بعيدة مبسافة كافيـة، وأن تتـرك   أفغانستان "عندما تتحول إىل ف
املعركة للمسلمني خيوضوا بإسم "اجلهاد اإلسالمي" ضد "اإلحلاد املادي". وأهم من ذلك يتكفلـون  
بتمويلها ألن العبء أثقل مما تستطيع وكالة املخابرات املركزية أن حتمله على ميزانيتها، كما أنه أكرب مما 
يقبل به الكوجنرس يف املوافقة على اعتمادات لعملية سرية تقدم إليه "مستقلة لوحدها"، زيادة على ذلك 
فإن الذهاب إىل "جلنة األمن" "املتفرعة من جلنة الشئون اخلارجية" لطلب املوافقة على مبالغ ذا احلجم 

ح خارجه"، وذلـك حيـرج   يؤدي إىل كشف العملية "ألن الكوجنرس "مبىن من الفخار"، ما فيه يرش
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السياسة األمريكية، واإلحراج يف مثل هذه احلالة خطر؛ ألنه قد يؤدى لتعقيدات دولية مـن األفضـل   
 جتنبها!

  وكان معىن ذلك يف تقدير "برجينسكي" "كما عرضه يف مذكرة للرئيس "جيمي كارتر"":
رض"، والصرف على العمل ـ إن الواليات املتحدة ال بد هلا من ترتيب ميكنها من "العمل على األ

  وإدارته حتت إشرافها، دون أن يظهر دليل يثبت عليها شيئاً تتورط بسببه فيما ال ضرورة له!
ـ يتداعى من ذلك أن الواليات املتحدة وهي ختوض معركة استرتاف االحتاد السوفييت يف أفغانستان 

املسئولية على األرض ـ وتـدفع    بـ: "سالح اجلهاد"، عليها أن جتد "وكالة إسالمية" معتمدة حتمل
  تكاليف العمل ـ وتتلقى التوجيهات بشأن خططه وتوقيتاا من األجهزة األمريكية املعنية.

ومع أن هذه املواصفات ملا هو مطلوب أمريكيا يف أفغانستان بدت شبه املستحيل يف معادالـا ـ   
  فإن "برجينسكي" عرض تصورات رآها قادرة على شبه املستحيل!

وقد كان يف حسابات "برجينسكي" أن "الوكالة اإلسالمية اجلهادية" املرغوب فيها واملطلوبـة   ـ 
مبواصفاا قائمة الفعل وعاملة يف الواقع، وكل ما يلزمها اآلن: إثارة مهتها، وتطوير وسائلها، وتنشيط 

ـ  وفييت "الـذي  خططها وتركيز فعلها وتعبئته يف إطار "جهاد إسالمي" صريح ومعلن ضد االحتاد الس
 اعتدى على ديار اإلسالم"!
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وجتمع الكتب الثالثة اليت يستند إليها هذا احلديث ـ على أن "برجينسكي" خطا بعد ذلك خطوة   

قتراح يف عرض تصوراته على الرئيس "كارتر" وعلى جملس األمن القومي يف البيت األبيض فتقـدم بـا  
  لتوزيع مسئوليات "اجلهاد اإلسالمي" املبتغى يف مرحلة جديدة على أدوار رئيسية ثالثة:

أوالً: دور لباكستان تصبح به "دولة اإلسالم األنقى" قاعدة للعمليات يف أفغانستان كما كانت  ○
  تية اجلنوبية".باكستان يف مرحلة سابقة قاعدة للعمليات عرب أفغانستان "جسراً إىل اجلمهوريات السوفي

وكان تقدير "برجينسكي" أن "إسالم آباد" مهيأة نفسيا وسياسيا لتطوير عملها يف أفغانستان، فهناك 
مصاحل قامت بالفعل وترسخت خالل املرحلة السابقة من العمل يف اجلمهوريـات اجلنوبيـة لالحتـاد    

مل اجلهادي" داخل أفغانستان السوفييت، وهناك دواع سياسية تغري باكستان بقبول مسئوليتها يف "الع
إذا ضمنت تأييداً إسالميا أوسع يلتف حوهلا. واجليش الباكستاين ـ وهو السلطة األقـوى يف "دولـة    
اإلسالم األنقى" ـ متحفز. وحىت إذا قامت يف "إسالم آباد" حكومة مدنية ترى يف قضية "اجلهاد" رأياً  

رب نفسها ملزمة بطاعة ساسة "إسالم آباد" ألن رأيهـا  آخر، فإن املخابرات العسكرية الباكستانية ال تعت
فيهم بالغ السوء من كثرة ما تعرفه عن دخائلهم، وإذن فإن تعاون املخابرات العسكرية يف باكسـتان  

  على هذا األساس مضمون، وذلك املطلوب األهم.
وكـان تقـدير   ثانياً: دور للمملكة العربية السعودية تصطف به اململكة وراء باكستان مباشرة  ○

"برجينسكي" أن الرياض جاهزة بدليل أن اململكة ساعدت من قبل ـ وال تزال تساعد ـ يف عمليـة    
إحراج السوفييت عرب أفغانستان، فإذا أصبح اإلحراج "جهاداً إسالميا" داخل أفغانستان ذاـا، فـإن   

قيادة العاملني العريب  اململكة سوف تكون أكثر من مستعدة، خصوصاً أن الرياض مهتمة بدور متميز يف
واإلسالمي؛ ألن غياب مصر ـ بعد صلحها مع إسرائيل ـ ترك الساحة العربية خالية ـ وبالتايل مهيأة 
لدور تستطيع اململكة أن تقوم به، فإذا مجعته إىل دورها القيادي يف منظمة املؤمتر اإلسالمي وزادت عليه 

ك ـ فقد أصبحت اململكة رمسيا وفعليا دولة الرجاء  وضعها داخل منظمة الدول املصدرة للبترول األوب
واألمل ـ عربيا وإسالميا. فإذا أضافت الرياض إىل هذه القائمة دعوة جهاد مقدس ضد اإلحلاد، فـإن   
ذلك يوفر هلا ظروفاً مثالية؛ ألنه يعطيها القيادة العربية اإلسالمية دون أن يفرض عليها بالضـرورة أن  

مع إسرائيل، وهي مسئولية ختشاها وحتاذر يوماً أن جتد نفسها وجهاً لوجـه   تتحمل مبسئولية املواجهة
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أمامها. ويف ظروف عادية فقد كان شبه مؤكد ـ إذا أصبحت اململكة هي القيادة املعترف ا يف العامل  
العريب واإلسالمي ـ أنه سوف يقع استدعاؤها ذه الصفة إىل فلسطني، لكنها حني تستبق اسـتدعاء   

بدعوة إىل أفغانستان جهاداً من أجل اإلسالم ـ فإا بذلك تضع نفسها يف موقف إسـالمي    فلسطني
  يصعب على أحد أن يطلب منها زيادة عليه.

  وكذلك كان تقدير برجينسكي، أن السعودية سوف تتحمس.
 وثالثاً: دور ملصر على أساس أن الرئيس "أنور السادات" ميكن إقناعه ـ أن "يتعاون" حىت يقوى  ○

عزمية باكستان "املنقسمة على نفسها"، ويطمئن وساوس السعودية "وهي حاضرة كل وقت"، وكـان  
ظن "برجينسكي" أن الرئيس السادات تواق إىل إرضاء الواليات املتحدة اليت متلك يف حساباته املُعلنـة  

نشاط  % من أوراق حل قضية الشرق األوسط، وهو مبشاعره كاره للسوفييت ومنغمس بالفعل يف ٩٩
معاد هلم يف أفريقيا ضمن التنظيم الذي أقترحه الكونت، "ألكسندر دي مريانش" الرئيس األسـطوري  
للمخابرات الفرنسية وأطلق عليه وصف "نادى السفارى" "وذلك التنظيم يضم كال مـن السـعودية   

يف غـرب   وإيران واملغرب ومصر" ويقوم بالفعل بنشاط معاد للسوفييت يف القرن األفريقي ـ "أيضـاً  
  أفريقيا ـ أجنوال والكوجنو".

والراجح ـ وذلك تقدير "برجينسكي" ـ أن السياسة املصرية النشيطة ضد السوفييت يف أفريقيا لن   
جتد مانعاً من حتويل نشاطها أو جزء منه إىل أفغانستان، خصوصا أن الرئيس السادات بـذلك يسـابق   

لوي" "وفقاً ملا الثورة اإلسالمية يف إيران وهو ال يغفر هلا أ ا أسقطت حكم صديقه الشاه "حممد رضا
  يقوله ويعلنه"!

                                          ** 
"، فإن "زجبنيو برجينسكي" مستشار الـرئيس  ٣١وطبقاً لكتاب "احلروب غري املقدوسة" "صفحة 

، ١٩٨٠يناير  ٣يس السادات يوم األمريكي "جيمي كارتر" لشئون األمن القومي كان جالساً أمام الرئ
ينقل له رسالة من "جيمي كارتر" تدعو "مصر اإلسالمية" أن تقوم بدور يف "جهاد إسـالمي" ضـد   

  اإلحلاد السوفييت الذي غزا جبيوشه بلدا إسالمياً.
وطبقاً لتعبري "برجينسكي" فإن الدعوة اليت محلها للرئيس املصري طلبت إليه أن "يدخل يف الفريق" 

"، وكانت احلجج اليت عرضها إلقنـاع الـرئيس   Join The Teamادي اإلسالمي يف أفغانستان "اجله
  السادات:

 ـ "إن مصر مبكانتها اخلاصة يف العامل اإلسالمي مؤهلة لدور يف الدفاع عن العقيدة اإلسالمية"!1
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أو لإلسـالم   ـ "إنه ال يصح ترك "شعارات اإلسالم العظيمة"  حيتكرها "آية اهللا اخلميين" لنفسه2
 الشيعي"!

ـ "إن دخول مصر يف هذا "العمل اجلهادي" يعطي الرئيس السادات نفوذا أوسع يف املنطقـة إزاء  3
 أطراف عربية تعارض سياسته يف السالم مع إسرائيل، ومنها سوريا والعراق وليبيا".

لذين يتهمونـه  ـ "إن قيام الرئيس السادات بدور يف "اجلهاد اإلسالمي" يرد بشدة على أولئك ا4
 "بالتفريط" يف فلسطني، ويهيئ له قاعدة إسالمية أوسع من "احليز احملدود" لدول اجلامعة العربية".

ـ "إن مصر متلك مؤهالت تيسر هلا العمل يف أفغانستان بينها أا بلد األزهر الذي يقبل املسلمون 5
 ا موطن مجاعة اإلخوان املسلمني اليت تأثرتا أو تفرعت منها مجاعـات إسـالمية    مرجعيته، كما أ

عاملة يف باكستان وأفغانستان، والرئيس السادات كرئيس ملصر ميلك سلطاناً على األزهر، وكسياسي 
فهو حيتفظ بعالقات طيبة مع بعض زعماء اإلخوان، وبرغم حساسيات "يعرف ا برجينسكي"، فـإن  

ألزهر، واإلخوان املسلمون على عمل مشترك ميدان اجلهاد اإلسالمي يستطيع مجع السلطة املصرية، وا
يواجه شرور اإلحلاد من ناحية، ومن ناحية أخرى تذوب به حساسيات ـ مع اإلسالم السياسـي ـ    

 مترسبة من ظروف سابقة أو تلني معه مفاصل يف العالقات بني الطرفني متصلبة ـ يف الوقت الراهن"!
دة سوف تنشيء صـندوقاً خاصـاً للجهـاد يف    ـ "إن مصر لن تتكلف شيئاً ألن الواليات املتح6

أفغانستان تشارك بنفسها يف متويله وتدعو للمشاركة عددا من دول اخلليج، أوهلـا اململكـة العربيـة    
السعودية. وهو حيمل رسالة حول هذا املوضوع من الرئيس "كارتر" إىل امللك واألمراء يف السـعودية،  

 تستجيب سياسياً ومالياً"! وهو "برجينسكي" على ثقة بأن اململكة سوف
ـ "إن مصر تستطيع أن تستفيد "بأكثر من أجر اجلهاد وثوابه"؛ ألن اجلهاد يف أفغانستان يضـمن  7

عقوداً سخية للصناعات العسكرية املصرية؛ ألن ذلك اجلهاد ـ بالذات! يلزمه سالح سوفييت الصـنع   
 والنوع".

ات" بأن "اجلهاد اإلسالمي" سوف حيتاج أن وكان "برجينسكي" يقصد بذلك إغراء الرئيس "الساد"
يشتري من مصر أسلحة سوفيتية الصنع مل تعد تريدها، أو أسلحة سوفيتية النوع ـ قامت بتصنيعها يف  
منشآا "الصناعات احلربية"، وال جتد مشتريا هلا، ألن املنطقة تشـهد حتـوالً ظـاهرا إىل األسـلحة     

 األمريكية!"
جينسكي" كاملعتاد "أن مشاركة مصر يف "اجلهاد اإلسالمي" ضـد  ـ وكان اخلتام يف حجج "بر8

االحتاد السوفييت يف أفغانستان تساعد الرئيس "كارتر" على مواجهة أصدقاء إسرائيل يف الكـوجنرس ـ   
ألا ترد على دعايات يقوم ا "مناحم بيجن" "رئيس وزراء إسرائيل وقتها" تزعم "أن مصر ليسـت  
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دة إال مبقدار ما تريد منها أن تضغط على إسرائيل" وتلك حجة سـوف تبطـل   صديقاً للواليات املتح
 عندما يظهر أن مصر على رأس التصدي اإلسالمي للسوفييت يف أفغانستان".

وجتمع الكتب الثالثة "وغريها من املصادر وضمها مذكرات برجينسكي نفسه" أن "برجينسـكي"  
رسوالً مكلفاً من الرئيس "السادات" "أيضاً"، إىل  خرج من مصر متوجها إىل السعودية وقد وجد نفسه

جانب تكليفه من الرئيس "كارتر"، ألن الرئيس املصري خوله إبالغ امللك وويل العهد ووزير الدفاع يف 
السعودية عندما يلقاهم أن ينقل إليهم رسالة إضافية منه مؤداها أنه "جاهز ومستعد للعمل، والتعـاون  

  عمل جهادي ضد اإلحلاد!"   معهم "اليوم قبل غد" يف
……………… 

يوليو وهو السـيد   ٢٣ومن مفارقات السياسية املصرية أن أحد الرجال الظاهرين يف صفوف ثوار ]
"جمدي حسنني" الذي أشرف على أول مشروع كبري الستصالح أراضي الصحراء يف مصـر باسـم   

عث إىل "مجال عبـد الناصـر"   مديرية التحرير ـ وقد أصبح بعد ذلك سفرياً يف تشيكوسلوفاكيا ـ ب  
 مذكرة شهرية حول الفوائد احملتملة "لإلحلاد يف العامل الشيوعي"!

وكان رأي "جمدي حسنني" يف مذكرة خبط يده إىل "مجال عبد الناصر": أن وجود االحتاد السوفييت 
وجودهم "وبقية حلفائه" بغري دين ـ أي ملحدين ـ باب مفتوح لدعوة تقنعهم باإلسالم، باعتبار أن   

بال دين جيعلهم أكثر تقبالً من آخرين هلم دين ورثوه ويتمسكون به. وكانت رؤية "جمدي حسنني" أن 
  "اإلحلاد الشيوعي" "منطقة حمايدة" إميانيا، وبالتايل فإن الدعوة لإلسالم فيها ممكنة.

يت والصـني  ويف ختام مذكرته، قال "جمدي حسنني": "تصور يا سيادة الرئيس لو أن االحتاد السوفي
  وشعوب الكتلة الشرقية دخلت اإلسالم، وقتها لن تصبح إسرائيل مشكلة وال حىت أمريكا وبريطانيا"!

وقد قرأ "مجال عبد الناصر" هذه املذكرة، مث كتب على هامشها خبط يده تأشرية موجهة إىل املشري 
  "عبد احلكيم عامر" نصها باحلرف:

 حكيم"
  هذه اخلزعبالت"! اتصل مبجدي واطلب منه أن يكف عن

  مجال
ويف احلقيقة فإن هؤالء الذين وجدوا يف "اإلحلاد" فرصة ساحنة لدعوة اإلسالم يف منطقة حمايدة إميانياً 
ـ مل يكونوا أكثر شططاً من الذين وجدوا يف اإلحلاد فرصة ساحنة للجهاد باسم اإلسالم مبقتضى فتوى 

  من "زجبنيو برجينسكي"!]
…………………... 
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كان "زجبنيو برجينسكي" يف السعودية، ومع أن امللك "خالد" كـان ال يـزال    ١٩٨٠يناير  ٥يوم 

رمسياً على العرش، إال أن السلطة انتقلت منه إىل ويل العهد األمري "فهد" "الذي كان حريصاً أن يكون 
املستوى الرمسي أيضاً، ولعله من هنا كـان يتعمـد يف كـل     انتقال السلطة الفعلي إليه حمسوساً على

االحتفاالت واالجتماعات العامة اليت حيضرها مع امللك أن يكون وصوله الحقاً لوصـول اآلخـرين،   
  وحىت يقوم اجلميع وفيهم امللك ليصافحوا ويل العهد مبا يؤكد أنه الرجل القوي يف النظام فعلياً"!

ن امللك "خالد" أحال ضيفه إىل أخيه األمري "فهد"، وقد أبدى امللـك  والذي حدث "وهو املتوقع" أ
لربجينسكي قبوله للمبدأ؛ من منطق أن العمل اإلسالمي ضد االحتاد السوفييت ـ ومن أفغانسـتان ـ    
كان موضع اتفاق سابق معتمد من امللك فيصل. واآلن وقد حتول األمر إىل جهاد مقدس يف أفغانستان 

  اململكة طبيعي ومؤكد، وأما التفاصيل املستجدة فهي "عند ويل العهد".ذاا فإن تعاون 
وأبدى األمري "فهد" رضاه عندما مسع من "برجينسكي" أن الرئيس "السادات" تعهد بوضع الثقـل  
املصري بكامله وراء السعودية يف "ساحة اجلهاد"، على أن ويل العهد مل يكن يريد قصر دور اململكـة  

فقط، وإمنا كان يريد هلا دوراً أكرب يف اجلهاد. وكان رأيه ـ وأَيده فيه بعض إخوتـه   على تقدمي املال 
وبالذات األمري "سلطان" ـ أن إدارة اجلهاد ينبغي أن تكون للمملكة، وقيادته من فوق أرضها، وبعد  

  ذلك تكون ترتيبات التنفيذ كما هو "مناسب"!
  ى خطوط سياسية عريضة:ويف الترتيب العملي فإن ذلك اقتضى االتفاق عل

ـ التمويل مشترك وبالتساوي بني الواليات املتحدة األمريكية واململكة العربية السعودية عن طريق 1
 صندوق دوار، يتأسس يف "جنيف" مببلغ قدره ألف مليون دوالر تتجدد تلقائياً مبقدار ما يصرف منه.

مريكي ـ وكالة املخابرات املركزية ـ   ـ واجلهات املكلفة باإلشراف على التنفيذ من اجلانب األ2
"وفيها األمريال ستانسفيلد ترينر يف ذلك الوقت"، ومن جلانب السعودي: هيئة املخابرات العامة "وفيها 

 األمري "تركي بن فيصل" الذي جاء إىل هذا املنصب خلفاً خلاله السيد "كمال أدهم" مؤسس اهليئة".
قيادات اجلهاد اإلسالمي من اختصاص اململكـة جتنبـاً   ـ التوجيهات واالتصاالت السياسية مع 3

للحرج، مع العلم بأن وكالة املخابرات املركزية األمريكية هلا مكتب معروف يف "بيشاور". ومـع أن  
اجليل األول من الزعماء األفغان الكبار مثل رباين ـ حكمتيار ـ مسعود، "على اختالف ما بينـهم"    

ملخابرات املركزية ـ حينما كان نشاطهم داخل اجلمهوريات اإلسالمية  تعاملوا من البداية مع وكالة ا
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لالحتاد السوفييت ـ فإم اآلن وامليدان على أرض بالدهم ـ يفضلون أن يكون التعامل مع السـعودية    
 "لتكون الوسائط إسالمية"!

ومن غرائب ما حدث باسم اإلسالم يف تلك الفترة ـ علـى حـد روايـة عميـد الصـحفيني       "
اكستانيني ـ أن زعماء القبائل واملليشيات األفغانية الذين جرى اعتمادهم قادة للجهاد، وقع تنصيبهم الب

"للحرب املقدسة" بإجراءات اقترحها أحد "اخلرباء" "من مستشرقي وكالة املخابرات املركزيـة علـى   
، مث يدخل الرجل األرجح"، وكانت مراسم هذه اإلجراءات تقضي بأن يفتح باب الكعبة للقائد املرشح

منه إىل قدس األقداس، فيؤدي الصالة أمام كل جدار من جدران الكعبة، باعتبار أن كل ناحيـة مـن   
 داخل الكعبة "قبلة"، مث خيرج الرجل وقد وقع ترسيمه "أمرياً" للجهاد ضد اإلحلاد!".

: سوفيتية الصنع ـ ختتص مصر بتوريد األسلحة واملعدات والذخائر مما لديها "من أسلحة سوفيتية4
وسوفيتية النوع"، وعليها أيضاً أن توفر للجهاد اإلسالمي دعما دينياً وسياسيا وإعالمياً، ويف إطار ذلك 
املطلب فإن بعضا من أهم املؤسسات الدينية يف مصر صدرت هلا التعليمات بأن تتقـدم باجتـهادات   

سائل اإلعالم الشهرية فتحت أبوابـا  وفتاوى تؤيد وتزكى أسبقية اجلهاد ضد اإلحلاد، كما أن بعض و
 ثابتة تدعو للجهاد يف أفغانستان وجتمع األموال له.

                                            ** 
ويف تلك األوقات كان التقدير املشترك للطرفني األمريكي والسعودي أن دخول مصر "بثقلها" إىل 

يشجع عناصر قومية وإسالمية شديدة اإلخالص ملعتقداا ساحة "اجلهاد اإلسالمي" يف أفغانستان سوف 
على أن رع إىل الساحة. وحبيث يظهر فعال أن هناك أهدافا عربية وإسالمية تستحق العزم والبذل، وأن 

  العمل يف سبيلها ثواب يسعى إليه تقربا وزلفى!
 ٤٣إىل صفحة  ٢٩ويروى "جون كويل" يف كتابه: "حروب غري مقدسة" "الفصل الثاين من صفحة 

وعنوان الفصل كله: أنور السادات" ـ أن الرئيس "السادات" كلف نائب الرئيس "حسين مبارك" وهو  
املسئول وقتها عن أجهزة األمن الداخلي واخلارجي، باإلشراف على اهـود املصـري يف "اجلهـاد    

املشري "عبد احلليم أبو غزالة"،  األفغاين" . "لكن "مبارك" مل يلبث إال شهورا حىت ترك املهمة وأحاهلا إىل
  وبدوره أحاهلا املشري أبو غزالة إىل غريه".

"، أنه بعد أيام من لقاء الرئيس "السـادات" مـع "زجبنيـو    ٣٢مث يعود " جون كويل" ليقول "ص
ـ أعطى الرئيس املصري إذنا باستعمال مطار "قنا العسـكري" قاعـدة     ١٩٨٠برجينسكي" يف يناير 

خلدمة "العمل اجلهادي" يف أفغانستان، وكانت طائرات الشحن األمريكية العمالقة  للتخزين والتشوين
بط يف هذا املطار كل مساء وجيري حتميلها باألسلحة والذخائر لكي تطري قبل منتصف الليل، وبط 
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قبل الفجر يف املطارات العسكرية الباكستانية. ويف بعض املرات كان هناك "أفراد" مصريون يصحبون 
هذه الشحنات إلمتام إجراءات التسليم والتسلم، كما أن ميناء "بورسعيد" حتول إىل قاعـدة خلفيـة   

  للتخزين والشحن إىل "كاراتشي".
وكانت الشحنات من مصر بالدرجة األوىل أسلحة وذخائر ومعدات سوفيتية الصـنع أو سـوفيتية   

  النوع ويقول "جون كويل":
أفرغت ما كان فيها من أسلحة، بعضها مما كان مستخدماً يف  إن املخازن العسكرية املصرية كلها"

اجليش املصري وجرى االستغناء عنه، وبعضها ما أنتجته املصانع العسكرية املصرية وفيهـا مصـنع يف   
 حلوان وهو الذي جرى تعديل بعض آالته لكي ينتج رشاشات سوفيتية التصميم".

ثر فصول: كانت احلركة على اجلسر اجلـوي بـني   وبعده فصوالً متوالية إ ١٩٨٠وابتداء من ربيع 
مطار "قنا" العسكري وبني مطار "بيشاور العسكري" ـ وبني بور سعيد وكاراتشي ـ فيضاً يتـدفق    

  ليال واراً ودون توقف!
………………  
……………… 

[وفيما يظهر يف عدد من الروايات فإن بعض محاسة اإلدارة املصرية يف شحن األسلحة إىل اجلهـاد  
اين، كان دافعها الرغبة يف التخلص من السالح السوفييت؛ ألن تغري األحوال قضى أن يكون تسليح األفغ

اجليش املصري أمريكيا يعتمد على مساعدة عسكرية أمريكية ملحقة باتفاقية كامب دافيد، ومبقتضاها 
 بليون دوالر سنوياً ملشتريات سالح أمريكي يتفق عليه]. ١،١جيري ختصيص مبلغ 
……………… 

ومن املفارقات أن السالح األمريكي الوحيد الذي وصل إىل أيدي ااهدين يف أفغانسـتان هـو   
الصاروخ املتقدم ضد الطائرات من طراز "ستنجر"، وقد "باعت" منه وزارة الـدفاع األمريكيـة إىل   

صاروخ ـ مث راجت شائعات بأن جمموعة مـن هـذه     ٩٠٠صندوق اجلهاد اإلسالمي يف أفغانستان 
اريخ وقعت يف يد إيران أو على األقل معروضة عليها للبيع. وسارعت وكالة املخابرات املركزيـة  الصو

تشتري من قادة اجلهاد ما وصل إىل أيدي رجاهلم من صواريخ "ستنجر"، وكانت الوكالة اآلن تطلب 
 ٢٦٠ة استعادة كل صاروخ منها مبا يوازي مخس مرات سعر بيعه األصلي. ومتكنت الوكالة من استعاد

صاروخا، وما بقي منها يف ساحة اجلهاد بعد ذلك جرى اعتباره مفقودا مع تعهدات من القادة بأنه إذا 
ظهر من هذه الصواريخ شيء، فاالستعداد لشرائها ـ وبالسعر األعلى ـ ما زال قائما، والظـاهر أن    

"أسـواق  إيران كانت قد حصلت بالفعل على بضع عشرات من صواريخ "سـتنجر"، والـراجح يف   
  السالح" أا قامت بتصنيع منوذج إيراين له، دخل إىل اخلدمة العاملة يف قوات احلرس الثوري!
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أعلن الرئيس "السادات" يف حديث صحفي نشرته وسائل اإلعالم يف مصر ما  ١٩٨٠ويف أول أبريل 
  دات" يف ذلك الصدد:ميكن اعتباره "قراراً رمسياً بالتدخل يف أفغانستان" وكان نص ما قاله الرئيس "السا

إننا على استعداد بأسرع ما ميكن لكي نساعد يف أفغانستان وأن نتدخل لنصرة إخواننا ااهـدين  "
 هناك سواء طلبوا منا املساعدة أو مل يطلبوها".

وحني سئل متحدث رمسي من إدارة االستعالمات املصرية عن تصريح الرئيس "السادات"، وهـل  
فغانستان شحنات أسلحة؟ كان رده "باإلجياب". مث أضاف: "أن ما سوف تتضمن مساعدته اهدي أ

نعطيه إلخواننا من األسلحة هو بعض ما كان عندنا ومل نعد يف حاجة إليه وذلك أبسط واجب نؤديـه  
  حنو إخواننا يف اإلسالم".

………………  
……………… 

حلـق باخلطـاب   [وقد أدى "هذا الواجب البسيط حنو إخواننا يف اإلسالم" ـ إىل خلط شـديد   
 اإلسالمي يف مصر ومل حيسن إليه وال صان مكانته.

  والشاهد أن اإلسالم عرف دائماً أربعة ألوان من اخلطاب الديين:
  ـ خطاب تقليدي "ميثله األزهر ودار اإلفتاء".

ـ وخطاب جتديدي "محل لواءه جمتهدون كبار ابتداًء من اإلمام "حممد عبده" إىل العالمة "حسـني  
  " ".فضل اهللا

ـ وخطاب شيعي "متثل مرات يف نشاط الطرق الصوفية ومرات يف مجاعات مثل اإلخوان املسلمني، 
  خصوصاً يف سنوات نشأا األوىل".

ـ وخطاب وطين "منوذجه األصدق نضال "حزب اهللا" بقيادة السيد حسن نصر اهللا لتحرير جنوب 
  لبنان من االحتالل اإلسرائيلي".
ـ مع اجلهاد ضد االحتاد السوفييت ـ فقدت امتألت الساحة بـأنواع   ـ ويف الظروف املستجدة  

  طارئة من اخلطاب اإلسالمي، فيها:
ـ اخلطاب الدعائي: حيرض على القتال يف أفغانستان غافال أو عارفاً! أنه "حتت توجيه وإشـراف  

  قيادة الوكالة املخابرات املركزية األمريكية".
ناس حني حتولت الفتوى إىل صورة ولون وأداء، اسـتغنت  ـ واخلطاب الفضائي: وقد طلع على ال

  مجيعها عن االجتهاد احلق ومقتضياته وأوهلا الرسوخ يف العلم! 
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ـ واخلطاب "املرائي": وذلك نوع طارئ من اخلطاب الديين يتحرك سياسياً بتوجيه غامض وحيمل 
تبقى من الصراع العـريب ـ   يف ظاهره ويف باطنه ما يريب، ألن هدفه كما يتضح من حركته تصفية ما 

اإلسرائيلي نفسياً ومعنوياً مبقوالت من نوع "حوار األديان" و"جمموع األديان" والدم املشترك بني "أبناء 
العم" من نسل إبراهيم ـ وغري ذلك من مقوالت، وكان هذا "اخلطاب املرائي" هو الذي أوقع اخلطاب 

ءت إىل دوره التارخيي وإىل وزنه العلمي وإىل قيمـة  اإلسالمي التقليدي يف ورطة اخلوض يف مزالق أسا
  مرجعيته!]

…………… 
مث كان األغرب "يف أبسط واجب نؤديه إلخواننا يف اإلسالم" ما سجله "جون كويل" يف "صـفحة  

"، وهو أن إسرائيل عرضت على وكالة املخابرات املركزية األمريكية كمية من السالح السوفييت، ٣٢
ه أثناء حروا مع اجليوش العربية، وقبضت إسرائيل مثن هـذه األسـلحة مـن    قالت إا استولت علي

  الصندوق املشترك لدعم اجلهاد اإلسالمي يف أفغانستان"!




ـ     ر ويف السنة الباقية من إدارة الرئيس "كارتر" وهي آخر إقامته يف البيـت األبـيض بعـد أن خس

، مل تدفع املخابرات األمريكية حصتها بالكامل ١٩٨٠االنتخابات أمام (رونالد رجيان)، من توفمرب عام 
يف الصندوق املشترك مع السعودية لدعم اجلهاد األفغاين، بل كان ما دفعته أقل من نصف ما تعهـدت  

السـعودية. وأمـا    به، مع أا هي اليت اقترحت حجم الصندوق شراكة متساوية مع اململكة العربيـة 
"الرياض" فقد دفعت نصيبها وزيادة، سواء يف مبالغ جرة إنفاقها داخل اململكة وبينها الصرف علـى  
زعماء سياسيني أفغان زاروها لبحث "أمور اجلهاد"، أو طلبوا مساعدات عاجلة يصعب عليهم انتظار 

أت ما أسمي بـ: "مكتب صندوق جنيف عندما يقررها. وكانت السعودية باإلضافة إىل ذلك قد أنش
اخلدمات العامة" حبيث يكون ـ وليس املخابرات ـ واجهة الترتيب والتنظيم واملتابعة. وكانت مهمة   
هذا املكتب أن ينظم الدعوة ويستقبل املتطوعني ويرتب إقامتهم يف السعودية، حـىت تـتم إجـراءات    

ـ  فرهم األصـلية وتزويـدهم   إحلاقهم بصفوف ااهدين، وأهم هذه اإلجراءات، سحب جوازات س
"ببطاقات خدمة" معها تصرحيات "مرور خاصة" متكنهم من السـفر إىل باكسـتان والوصـول إىل    
"بيشاور"، حيث يتوالّهم هناك فرع أمامي "ملكتب اخلدمات العامة" مهمته توزيعهم علـى "مواقـع   

  اجلهاد" اليت تكون قيادا يف حاجة إليهم.



  ١٩٩

، كان مكتب اخلدمات العامة يف ١٩٨٠تاريخ اجلهاد األفغاين وهي سنة وقبل اية السنة األوىل يف 
السعودية وفرعه املتقدم يف "بيشاور" قد نشطا حتت قيادة الشيخ "عبد اهللا عزام" وهو أستاذ أردين مـن  

  أصل فلسطيين، كان عصوا يف "حزب التحرير اإلسالمي" الذي تعاون يف اخلمسينات مع حلف بغداد.
  السنة كان الرئيس "كارتر" ومستشاره لألمن القومي قد غادرا البيت األبيض. ومع اية هذه

                                           ** 
" لرئاسة الواليات املتحدة، وفتحت أمامه مسـألة  ١٩٨٠وعندما انتخب "رونالد رجيان" "نوفمرب 

األبيض ـ جاءته ملفاا ومعها مطالبات   اجلهاد اإلسالمي يف أفغانستان ـ حىت قبل دخوله إىل البيت 
من املخابرات األمريكية تلح يف السماح هلا باعتمادات إضافية تسد تعهدات واشـنطن يف الصـندوق   
املشترك مع الرياض ـ وقد حتمس "رونالد رجيان" للعملية بعد أن أقنعه مستشـاروه، ويف مقدمتـهم    

سة وكالة املخابرات املركزية األمريكيـة" ـ بأمهيـة    صديقه األعز "ويليام كايسي" "الذي اختاره لرئا
اصطياد اجليش السوفييت يف أفغانستان باعتبارها "األكرب" بني كل عمليات احلرب الباردة "وكان ذلك 

  صحيحا".
ومعىن ذلك أن "رونالد رجيان" ومن قبل أن يتوىل مقاليد السلطة ويفكر يف خطـوط أول ميزانيـة   

وفر مبالغ طائلة للجهاد األفغاين تسدد احلصة األمريكية عن السـنة األوىل يف  إلدارته ـ كان عليه أن ي 
الصندوق املشترك مع السعودية، وتعتمد املقرر للسنة الثانية وتدفعه، وتزيد فوقه ما يتناسب مع املستوى 

  الذي بلغته العملية واحتماالا غري احملدودة.
ل شهر ديسمرب التقى الرئيس املنتخـب "رونالـد   ويروى كتاب "احلرب غري املقدسة" أنه يف أوائ

رجيان" يف لوس أجنلوس بنائب مدير وكالة املخابرات املركزية األمريكية يف ذلك الوقـت: اجلنـرال   
"فرينون والترز" وهو جندي منت حتت السالح بدأ حياته يف املخابرات العسكرية أيام احلرب العامليـة  

أوربا بطريقة الفتة لألنظار محلته إىل أرقى املناصب يف مؤسسـات   الثانية، مث برز يف العمل السري يف
  األمن وأوصلته نائباً ملدير املخابرات املركزية.

ـ كان "فرينون والترز" يريد أن   ١٩٨٠ويف هذا االجتماع يف لوس أجنلوس ـ أوائل شهر ديسمرب  
يام كايسي" املرشح مـدير  يشرح للرئيس املنتخب ـ ويف حضور عدد من أقطاب إداراته وبينهم "ويل 

الوكالة املخابرات املركزية األمريكية "وهو صديق قدمي لوالتز" ـ كافة االحتماالت الواعدة للجهـاد   
  األفغاين ـ وكذلك مشكالته!

  وأمهها حسب ما طرحه اجلنرال والترز:
  إن تكاليف العملية تتزايد على حنو متصاعد بسبب النجاح وليس بسبب الفشل.  ○
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وكالة ال تقدر من ميزانيتها العادية أن تفي بالنصيب األمريكي يف الصندوق املشـترك مـع   أن ال ○
  السعودية ألن ميزانيتها ال حتتمل! 

إن الوكالة أمامها مشروعات مهمة يف تضييق اخلناق على االحتاد السوفييت يف أوربا الشـرقية،   ○
ا يف الوقت نفسه ـ وبالذات من بولندا  وحبيث يتم حصر االحتاد السوفييت بني غرب آسيا وشرق أورب

مع جميء "بابا" جديداً لروما "جون بول الثاين" من مواطين ذلك البلد الذي تتحرك فيـه اآلن منظمـة   
علنية معادية للشيوعية حتت اسم التضامن يتزعمها "ليخ فاليسا" رئيس نقابات عمال بنـاء السـفن يف   

ما هو الزم ألفغانستان ـ من ميزانيتـها احلاليـة ـ أن     جدانسك ـ ومعىن أن تتكفل الوكالة بتدبري  
  يسقط مشروع بولندا على األرض كطائرة تعطلت حمركاا ووقعت أجنحتها!

وبدا أن الرئيس رجيان حائر إزاء ما طرح عليه؛ ألن أهم بند يف محلته االنتخابية كان التوقف عـن  
دين العام، وعليه فهو مطالـب أن يضـغط   التمويل بالعجز، وترحيل ذلك العجز سنة بعد سنة إىل ال
  اإلنفاق وال يزيد منه، لكنه يف الوقت نفسه على حد قوله:

وقع يف غرام عملية أفغانستان"، ألا بدت له ـ وهو "العدو الشرس" للشيوعية، حيث تكون ـ   "
 نام"!متوذجاً مثالياً لسفح دم السوفييت، جزاء ما تسببوا فيه "من سفح دم أمريكي غزير يف فيت

ولعل أهم ما جتمع عليه املصادر مما حدث يف ذلك الوقت "وكله ظاهر يف الكتب الثالثة اليت يستند 
إليها هذا احلديث" هو الطريقة اليت متكنت ا إدارة الرئيس رجيان عندما تولت السـلطة مـن تـدبري    

  مريكي بسنت واحد!االعتمادات الالزمة "للجهاد يف أفغانستان" دون أن يتكلف دافع الضرائب األ
                                           ** 

ويركز كتاب "احلروب غري املقدسة" بالتحديد "واستنادا إىل وثائق اطلع عليها مؤلفه إىل جانـب  
شهادات سجلها ـ ومنها أقوال مخسة من رؤساء أجهزة املخابرات األمريكية واألوربية ـ إىل جانب   

لى جلنة املخابرات يف جملس الشيوخ األمريكي لثماين سنوات متعاقبة" ـ علـى   تقارير سرية عرضت ع
رواية تفاصيل وافية عن الطريقة اليت متكنت ا إدارة رجيان من دفع نصـيبها يف صـندوق "اجلهـاد    

  األفغاين".
من كتاب " احلروب غري املقدسة" تتدفق تفاصيل هذه الطريقـة "وهـي    ١٢٨وابتداًء من صفحة 

  على النحو التايل:  مزعجة"
بعد حفل تنصيب "رونالد رجيان" بثالثة أيام، استقبل رئيس الواليات املتحدة يف مكتبه البيضـاوي  
شخصية أحيط وصوهلا إىل البيت األبيض جبو من السرية شديد، زاد منه أن أجتماع "رجيـان" ـذه   

الواليات املتحدة للمهام اخلاصـة  الشخصية حضره اجلنرال "فرينون والترز" الذي عني مستشاراً لرئيس 
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اليت يشرف عليها جملس األمن القومي، كذلك حضره وزير الدفاع اجلديد "كاسرب واينربجر"، واجلنرال 
"روبرت ماكفرلني" مساعد مستشار األمن القومي للرئيس، الذي كان عليه أن يسجل وقائع االجتماع 

  سنة!ملكتب الرئيس يف "حمضر خمتوم" ال يفض قبل مخسني 
" ذائع الصيت الكونت "ألكسـندر  SDECEوكان الزائر هو رئيس املخابرات الفرنسية اخلارجية "

  دي مريانش" وهو صديق وثيق الصلة بـ "كايسي" وبـ "والترز" من تعاون ورفقة عمليات سابقة.
 أشار "دي مريانش" فيما بعد إىل ذلك اللقاء مع "رجيان" يف حديث صحفي نشرته جملـة تـامي يف  "

 ".١٩٩٢يونية  ١٣عددها بتاريخ 
وطبقاً جلون كويل و"حملرر جملة "تامي" " فإن "دي مريانش" عرف من صديقيه "كايسي ـ ووالترز"  
أن الرئيس األمريكي مشغول بتوفري نصيب أمريكا يف اجلهاد األفغاين، وكان لديه احلل ـ مث إن لديـه   

   املوضوع مباشرة قائالً:الفرصة اآلن ليعرضه على "رجيان" بنفسه، وقد دخل يف
، هل أستطيع أن اسأل ما الذي تفعلونه باملضبوطات اليت تصـادرها  Mr Presidentالسيد الرئيس "

أو هيئـة   FBIأو مكتب التحقيقات الفيدرايل إىل  DEAالوكالة املختصة بتنفيذ قانون مكافحة اإلدمان 
 ؟!FCAاجلمارك 

ه يفترض أن هذه املضبوطات جيري حرقها حتت رقابة وقال الرئيس "رجيان": "إنه ال يعرف ـ لكن 
  مشددة"، وقاطعه "دي مريانش": "هذه غلطة يا سيادة الرئيس"!

واستطرد "دي مريانش" يقول لرئيس الواليات املتحدة ـ "ويف مكتبه البيضـاوي داخـل البيـت     
ذا حترقوـا"،  األبيض" ـ "إنين أفهم أن تصادروا هذه الشحنات من املخدرات ولكين ال أفهـم ملـا   

واقتراحي ـ سيادة الرئيس ـ أن تعملوا على توصيل جزء منها إىل معسكرات اجلـيش السـوفييت يف     
أفغانستان لنشر اإلدمان يف صفوف رجاله؛ ألن ذلك يتكفل بإاك القوى القتالية جلنـوده. أضـاف   

فعلـه "الفيـت    الكونت "دي مريانش"، و"رجيان" يسمع مأخوذا: أليس ذلك ـ سيادة الرئيس ـ ما  
كونج" "املقاومة الوطنية" يف فيتنام؟ وأليس ذلك ـ سيادة الرئيس ـ ما أدى إىل هبوط معنويات اجلنود 

  األمريكيني يف تلك احلرب"؟
" ١٩٩٢أقر "دي مريانش" ذه النصيحة فعالً وحتمل مسئوليتهايف مذكراته اليت نشرها "ديسـمرب  “

فعال ـ لكن "دي مريانش" مل يشـر يف كتابـه إىل بقيـة     " رؤى وأPerception et Actionبعنوان "
 النصيحة".

كانت بقية نصيحة "دي مريانش" تدعو "سيادة الرئيس" إىل ختصيص باقي مضبوطات املخدرات ـ  
بعدما جيري تسريبه إىل معسكرات اجليش السوفييت يف أفغانستان ـ حبيث جيد طريقـه إىل األسـواق    
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"شبكات أهلية"، ويكون من عائده فائضاً يدفع نصيب الواليات املتحدة  "العاملية" ويعاد بيعه عن طريق
  يف "اجلهاد األفغاين".

"، أن الرئيس رجيان أطرق مفكراً بضع ثوان مث ١٢٩ويسجل كتاب "حروب غري مقدسة" "صفحة 
مـع  " مث التفت إىل معاونيه املشاركني يف اجتماعه A Great Ideaرفع رأسه قائالً: "هذه فكرة عظيمة 

  مدير املخابرات اخلارجية الفرنسية وقال: "إن أحداً مل يقترح علي فكرة على هذا املستوى من قبـل" 
ورفع الرئيس "رجيان" مساعة التليفون وطلب توصيله بـ "ويليام كايسي" "الذي مل متكنه مهمة عاجلة 

ألن لديه اقتراحـات   من حضور اجتماع البيت األبيض"، وقال له: "أريدك أن تقابل صديقنا الفرنسي؛
  أراها بديعة وأريدك أن تسمعها منه".

وكان "كايسي" قد مسعها من صاحبها قبال، ولعله مل حيرص على حضور االجتمـاع يف البيـت   
األبيض حىت ال يشارك يف إقناع "رجيان" بتلك الفكرة البديعة، ومن مث يتحمل مسئوليتها القانونيـة يف  

  وقد رأى األفضل له أن يأتيه ا أمر من رئيس الواليات املتحدة. ! يوم من األيام إذا تسرب سرها
وكذلك التقى "دي مريانش" يف اليوم التايل بـ "ويليام كايسي" وحبث معه تفاصيل فكرته وحتويلها 

  إىل خطة!




ن مجاعات ااهدين الذين يقاتلون "اإلحلـاد"  مل تكن املخدرات بعيدة عن أفغانستان، وال غريبة ع

  متمثال يف القوات السوفيتية اليت دخلت أفغانستان.
والشاهد أن أفغانستان كانت من األصل واحداً من بلدين هلما النصيب األكرب عامليـا يف زراعـة   

  وصناعة "األفيون" "بورما هي البلد الثاين".
" فإن إنتاج أفغانستان من األفيون "وقتها" كان ١١٩ة وطبقاً لكتاب "طالبان" "ألمحد رشيد صفح

  طن، وذلك تقدير األمم املتحدة. ٢٤٠٠ـ  ٢٢٠٠يصل سنوياً إىل ما بني 
وقد زاد هذا اإلنتاج عدة مرات حتت ضغط "مطالب اجلهاد" حىت أصبح يضخ يف اقتصاد أفغانستان "

 البلد، وأهم مورد للثروة فيه". سنويا ما يزيد على ستة باليني دوالر سنويا، هي عماد اقتصاد
وكانت زراعة اخلشخاش وصناعة وتقطري األفيون من زهرها ومثرها هي شاغل معظم زعماء القبائل 
والعشائر األفغانية، وعندما أصبح هؤالء الزعماء يف مقدمة صفوف اجلهاد، فإن كل واحد منهم حاول 



  ٢٠٣

يف طلب نصيبه من الصندوق املشترك ملسـاعدة  أن يبين مليشيا مسلحة تتناسب مع مقامه قبل أن يتقدم 
  ااهدين يف أفغانستان.

ويف مرحلة الحقة "مرحلة طالبان" وعندما أصبح للحرف يف أفغانستان قادة للجهاد ال ميلكون أرضا 
وال زرعا وال معامل تقطري، فإن هؤالء القادة وجدوا ألنفسهم مكانا على اخلريطة حني أمسك كـل  

أو تقاطع طرق، مث أقام هناك حاجزا ينظم مرور شحنات األفيون ويسمح ا مقابل منهم مبدخل طريق 
  رسوم.

ويستعني "حممد رشيد" "كتاب طالبان" بتقارير ملنظمة مكافحة املخدرات التابعة لألمم املتحدة وفيها 
  " صفحة تقرير يقول:١٢٠"

% من  ٧٠تان، ألن ما متوسطه لقد حدث ما يشبه االنفجار يف جتارة املخدرات القادمة من أفغانس"
حجم املخدرات املتداولة يف العامل أصبح جييء من هذه املنطقة، وهناك أدلة قاطعة على وجود صلة بني 

 القائمني ذه العمليات وبني عناصر نافذة يف اإلدارات الرمسية ألكثر من حكومة".
ة األمريكية واملخابرات العسكرية ويرى "حممد رشيد" أن اإلشارة واضحة هنا إىل املخابرات املركزي

الباكستانية، ويورد مناذج واقعية اضطرت فيها السلطات الباكستانية ـ حتت ضغوط دولية ـ إىل التربؤ 
من عمليات األفيون ونقل بعض ضباطها الذين أشارت إليهم تقارير األمم املتحدة باالسم إىل مواقـع  

  أخرى.
" ـ بالوقائع واألمساء كيف أن بعض ضباط مكاتب  ١٢١ويزيد كتاب "طالبان" إىل ذلك "صفحة 

مكافحة املخدرات التابعة لألمم املتحدة يف "بيشاور" اضطروا إىل االستقالة من وظائفهم كنوع مـن  
االحتجاج؛ ألم اكتشفوا أن املخابرات املركزية األمريكية واملخابرات العسكرية الباكستانية تعرقـل  

  جهودهم.
                                           ** 

وطوال حقبة الثمانينات كانت أموال اجلهاد ضد اإلحلاد يف أفغانستان تتدفق سيال يف العامل العريب، 
  فاملصادر أصبحت سخية واحلسابات طرية الفرص مفتوحة على اآلخر ملن يستطيع الوصول والدخول!

ومئات املاليني" حتققت ألصحاا يف هـذه  والشاهد أن ثروات هائلة "باملاليني وعشرات املاليني 
الفترة يف السعودية ولبنان واألردن واملغرب ومصر، واألساس فيها فيض اخلري من أمـوال اجلهـاد يف   

  أفغانستان.
ويف مصر على سبيل املثال فإن هذه األموال أغرت كثريين تواجدوا يف ميدان األعمال أصالً ـ أو  

  هناك فرصة متاحة للغىن الفورى!سعوا إليه "خفافا" باعتقاد أن 
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وتظهر التقارير أن عددا من "رجال األعمال" ـ القدامى واجلدد، عرفوا باتصاالم أن هناك طلبـا   
على أنواع من األسلحة بالذات مل يعد منها كفاية يف املخازن العسكرية املصرية، وقد سارعوا ـ خفافا 

ربا الشرقية وبالذات بلغاريا وار وتشيكوسلوفاكيا أيضا ـ إىل توريدها، وقصد بعضهم إىل بلدان أو 
  يشترون من هناك بسرعة ما أصبح نادراً هنا.

  وكانت فوارق األسعار يف بعض األوقات خرافية لكن االحتياجات كانت ملحة والطلبات عاجلة!
……………… 

بال واكتسبت ومن غرائب تلك األيام أن "اجلهاد" يف أفغانستان احتاج إىل بغال ألفت مسالك اجل]
مهارات صعودها، وأفىت أحد العارفني بأن البغال املصرية ال تصلح للغرض وأن أنسب البغال للمطلوب 
ما هو موجود يف جزيرة قربص، ألن طبيعة اجلزيرة جبلية، والبغال فيها مـن أيـام ثـورة األسـقف     

مي اآلن "كما نفعت "مكاريوس" ضد بريطانيا، تعودت وحصلت باملران خصائص تنفع اجلهاد اإلسال
 البطريرك األرثوذكسي من قبل!".

" ألفي بغل قربصي قادرة على احلياة ٢٠٠٠وكذلك توجه أحد رجال األعمال إىل قربص يشتري "
  والعمل على سفوح وقمم اجلبال يف أفغانستان.

ومن الغريب وكان بادياً مرة أخرى أن إغراء الربح وفرياً وسريعاً يرفع األسعار بطريقة مبالغا فيها. 
أن وكالة املخابرات املركزية األمريكية حتوطت لذلك ووضعت ضمن هيئة السـفارة األمريكيـة يف   
القاهرة ـ يف ذلك الوقت ـ ممثال لس األمن القومي يف البيت األبيض برتبة وزيـر مفـوض امسـه      

ال يقل نفاذا  "جوكس كويف" وكان جمتمع القاهرة حيس بقرون استشعار مرهفة لديه أن مركز "جوك"
عن مركز "فرانك ويزنر" السفري املعتمد للواليات املتحدة األمريكية يف القاهرة أيامها، ولعله مل خيطـر  
ببال أحد أن "كويف"  الذي كان معروفاً "وذلك صحيح" أنه ميثل البيت األبيض وليس وزارة اخلارجية 

" مبا حيتاجه من مصر أو عـن طريقهـا.   ـ هو املسئول املكلف باإلشراف على تزويد "اجلهاد األفغاين
وكذلك كان "كويف" يطلب، وكان يوافق، وكان يأذن بالصرف من اعتمادات الصندوق املشترك يف 
جنيف، وكان الرجل بالتأكيد يالحظ أن "رجال األعمال"" املشتغلني باحتياجات اجلهاد "يبالغون" ـ  

كان أصدقاؤه ينادونه اختصارا أو تـدليالً" ـ   لكن الضرورات هلا اعتباراا، وكانت لـ "جوك "كما 
  كلمة مشهورة تقول: "إن اجلهاد أيضا حيتاج إىل حوافز"!]

………………  
……………… 
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وجتمع الكتب الثالثة: "طالبان" و"احلروب غري املقدسة" و"غسيل الواقـع" علـى أن اجلهـاد يف    

بليون دوالر، وذلك حساب الصندوق املشترك الـدوار الـذي    ١٤إىل  ١٢ أفغانستان تكلف ما بني
كانت السعودية واملخابرات املركزية األمريكية تصرفان منه. لكن املوارد اإلضافية الطارئة أضافت إىل 

أن ما صرف يف هذه احلـرب   ١٨ذلك املبلغ أضعافه، إذ يقدر كتاب "طالبان" "ألمحد رشيد" صفحة 
مليار دوالر" وتلك ثروة عصية حىت على القانون، وبالفعل فإن هـذه الثـروة فلكيـة     ٤٥يقدر مببلغ 

أطاحت ببنك "االعتماد والتجارة" بعد أن قام لسنوات طويلة بدور "املمر املايل" الظاهر ألموال "اجلهاد 
  اإلسالمي" يف أفغانستان.

وهو السـيد "أغـا حسـن     كان هذا البنك مشروع رجال عال جنمة مرة واحدة أوائل الثمانينات
العابدي" مؤسس ورئيس جملس إدارة بنك االعتماد والتجارة ـ والرجل باكستاين خرب أعمال البنـوك   
وملح فرصته حني رأى الطوارئ اجلديدة، وقدر حاجتها إىل بنك أكثر مرونة من غريه. وقد حصل على 

شركاء واصلني من أبـرزهم السـيد    الترخيص بتأسيس البنك يف اإلمارات العربية املتحدة، مث ضم إليه
"كمال أدهم" مدير املخابرات السعودية ومستشار امللك فيصل "وخال األمري تركي الذي خلفه علـى  

  إدارة املخابرات السعودية".
ويف سنوات قليلة أصبح هذا البنك ومقره مدينة أبو ظيب عاصمة اإلمارات العربية املتحدة ـ واحد  

سط وأظهرها يف األسواق املالية، كما أن مؤسسه "أغا حسـن العابـدي"   من أقوى بنوك الشرق األو
أصبح شخصية مرموقة يف عواصم املال واألعمال يف العامل كله، بل وقد حاول الرجل أن يعطي نفسه 

  مكانة جتعله أكثر من جمرد رئيس جملس إدارة بنك!
………………  
……………… 

رة مع "أغا حسن عابدي"، "وأمهية التجربـة  [وقد شاءت املصادفات أن أكون طرفا يف جتربة مباش
داللتها على أن حكومات أوربية أو هيئات نافذة يف أوربا ـ عرفت مبكرا عن "دور" األفيون يف متويل  

أن صديقاً قدمياً هو  ١٩٨٦النصيب األمريكي يف عمليات أفغانستان"، فقد حدث يف شهر مارس سنة 
العادة للهند يف القاهرة سنوات اخلمسـينات بعـث إيلّ    السفري "عظيم حسني" الذي كان ممثالً فوق

خبطاب وقعه معه صديق مشترك لنا هو السري "ساين رامفال" الذي كان وقتها سكرترياً عاماً ملنظمـة  
الكومنولث. وكان خطاب االثنني دعوة لكي أنضم عضوا يف مؤسسة باسم "العامل الثالث" ـ ضـمن   

ية باسم "جائزة العامل الثالث" لشخصية عاملية هلا إسهام مرموق يف نشاطها أن تقوم على منح جائزة سنو
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احلياة الدولية. وقد أضاف الصديقان يف خطاما أن جائزة العامل الثالث سوف تكون يف إطار األمـم  
املتحدة. وبالفعل وقع بينما كنت أفكر يف العرض أن اتصل يب من نيويورك الصديق السـفري "علـي   

مدير املكتب اخلاص للسكرتري العام لألمم املتحدة "برييز دي كويالر" وكان "علي  تيمور" وهو وقتها
تيمور" ينقل إىل رسالة مؤداها أن السكرتري العام يضم صوته إىل أصوات أخرى سبقته يف إقناعي بقبول 

اجلائزة عضوية مؤسسة العامل الثالث وجلنة اجلائزة التابعة هلا، مث عرفت من السفري  "عظيم حسني" أن 
حتددت قيمتها مببلغ مائة ألف دوالر، وأن هذا املبلغ سنوي وكذلك تكاليف مراسم االحتفاالت سوف 
تقدم هدية من "مؤسسة العامل الثالث" وهي مؤسسة ال تستهدف الربح، مسجلة يف نيويورك ويرأسها 

 جارة. "أغا حسن العابدي" الذي هو يف نفس الوقت رئيس جملس إدارة بنك االعتماد والت
ونظرت يف القائمة املقترحة لعضوية جلنة اجلائزة بالتحديد ووجدت سبعة من أملع األمساء بينهم العامل 
الباكستاين الذائع الصيت الدكتور "أمري عبد السالم" "احلاصل على جائزة نوبل يف الطبيعة النووية عام 

ريستا" مشال إيطاليا يكون أكادمييـة  ، والذي تربع بقيمة جائزته إلنشاء معهد دويل يف مدينة "ت١٩٧٩
لتدريس العلوم النووية لشباب من أبناء العامل الثالث، وكان الدكتور "أمري عبد السالم" يعترب أسـتاذا  

  لكل مهندسي املشروعات النووية الكربى يف آسيا".
يهـا:  وبينما كنت أفكر جديا يف املوضوع حلقتين رسالة جديدة من السفري "عظيم حسني" يقول ف

"إنه تلقى اقتراحا بأن تكون اجلائزة يف املرة األوىل من نصيب "ويلي برانت" مستشار أملانيـا الغربيـة   
  السابق"، ويسألين رأيي؟ 

………… .  
………….. 

[كان "ويلي" عمدة برلني الغربية يف ذروة احلرب الباردة، وحني كانت أملانيا مقسومة إىل شـرق  
 وضعت حتت إدارة دولية مشتركة حتميها قـوات الواليـات   وغرب، وكذلك عاصمتها "برلني" اليت

املتحدة وبريطانيا وفرنسا، مث إن "ويلي برانت" أصبح فيما بعد مستشارا "أي رئـيس وزراء" ألملانيـا   
" مع بداية الوفاق ـ مث أصـبح   Ostpolitikالغربية، وكان هو الذي ابتدع سياسة التوجه إىل الشرق "

ذا الوفاق واآلمال اليت تعلقت به لتفادى صدام ـ نووي ـ بني القوتني   بشخصه ودوره أكرب رموز ه
 األعظم].

……………… 
ورمبا أن ترشيح "ويلي برانت" هلذه اجلائزة كان العامل احلاسم يف قبويل مبا عرض علي "من عضوية 

ائزة ـ يف  جملس العامل الثالث وعضوية جلنة جائزته"، وتقرر أن نتقابل مجيعا ـ بالذات أعضاء جلنة اجل 
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نيويورك وأن نرتل معا يف فندق بالزا األمم املتحدة، ومبناه يف مواجهة مبىن األمم املتحـدة مباشـرة،   
واالنتقال بني االثنني ال يقتضي غري عبور  الشارع من الرصيف إىل الرصيف. وكان السكرتري العـام  

يكون احتفاهلا مبـنح جائزـا    لألمم املتحدة قد خصص قاعة الجتماعات جلنة اجلائزة، كما ارتأى أن
  للمرة األوىل ـ إىل "ويلي برانت" يف قاعة اجتماعات اجلمعية العامة.

وسارت أعمال اللجنة على ما يرام، ومل يكن هناك اعتراض من أي عضو فيها على اختيار "برانت"، 
نفس الفندق "بـالزا   وقامت أمانة اللجنة بإبالغه، ورد عليها بقبوله، وجاء إىل نيويورك فعال، ونزل يف

  األمم املتحدة" مع أعضاء جلنة اجلائزة.
مث حضر "ويلي برانت" اجتماعا للجنة "أبلغناه" فيه بقرارها وحيثياته، ومل يبق من مراسم اجلائزة غري 
احتفاهلا الرمسي املقرر عقدة يف قاعة اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة، واملتحدث الرئيسي فيه هو 

  تري العام للمنظمة الدولية "برييز دي كويالر".السكر
وفيما بني اللقاء الصباحي للجنة اجلائزة واالجتماع املسائي االحتفايل، فوجئت بـ "ويلي برانـت"  

  يطلبين على التليفون ليسألين هل يستطيع أن جييء ويلقاين يف غرفيت ـ واآلن؟!
                                         ** 

ما دخل "ويلي برانت" إىل غرفيت يف فندق بالزا األمم املتحدة، أحسست أن الرجل مشـغول  وعند
إىل درجة اهلم بشيء يثقل عليه، وألين أعرفه منذ سنوات طويلة، تكررت خالهلـا لقاءاتنـا وطالـت    
أحاديثنا، خصوصا عندما كنت ضيفا على صديقي القدمي الذي كان أحد رؤساء حترير جملـة "ديـر   

األملانية ذائعة الصيت وقد قبل اآلن أن يعمل مستشاراً صحفيا وعضو جملس وزرائـه وهـو    شبيجل"
، "و"برانت" وقتها مستشـار  ١٩٧٢"كونراد آللرز" ـ أثناء دورة األلعاب األوليمبية يف ميونيخ سنة  

  أملانيا الغربية" ـ فقد كنت أستطيع أن أحكم على حالته بالنظر إىل مالحمه. 
نت" على مقعد مث بادرين بسؤال: هل تعرف ما فيه الكفاية عن "حسـن أغـا"   وجلس "ويلي برا

وأدهشين السؤال، وقلت: "إنين مل أتعرف عليه قبل هذه املرة يف نيويورك، لكنين أعرف اثـنني مـن   
مساعديه ""عظيم حسني" سفري اهلند يف مصر سابقاً و"ساين رامفال" سكرتري عام الكومنولث حاليـا،  

  على منظمة العامل الثالث اليت مجعتنا يف هذه املناسبة". ومها القائمان
وقال "برانت": "إنين تلقيت اليوم من بون "عاصمة أملانيا الغربية أيامها" ما جيعلين أعاود النظـر يف  
قبويل للجائزة اليت أعطيتموها يل اليوم ـ وال أعرف كيف أتصرف؟ ليس عندي شيء حمدد أستند عليه  

غري حمددة ختص "حسن أغا" و"بنك االعتماد والتجـارة"، وسـكت قلـيال مث    وإمنا عندي هواجس 
  استطرد:
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يعلم اهللا أنين يف حاجة إىل كل "مارك" من هذه املائة ألف دوالر اليت أعطيتموها إىل هذا الصباح، "
  لكين اآلن غري مستريح إىل قبوهلا ـ أنت تعرف كم أحتاجها".

…………… 
…………… 

يوم السابق قد قدم يل زوجته الشابة اجلديدة واليت كانت من قبل سكرترية [كان "ويلي برانت" يف ال
له، وكان "ويلي" ظاهر البهجة وهو يقدمها قائالً "إا غريت حياته وإن سـعادته ال توصـف وهـو    
يستيقظ كل صباح يف كوخ صغري يف "بافاريا" يتخذانه اآلن عشاً للزوجية، مث يذهب بنفسه إىل املطبخ 

  البيض املقلّى ويعد الشاي واخلبز املقدد والعسل إلفطار الصباح له وهليلدا.]ويصنع طبق 
…………… 

…………….. 
وحاولت أن أستوضح من "ويلي برانت" إذا كان لديه أكثر مما استثار هواجسه، ومل يكن لديه شيء 

بشـيء أو   حمدد، لكن الشكوك يف مثل هذه احلاالت تكفي ألا تنبه إىل تناقض يف الضمري بني القبول
  رفضه حىت دون حتديد لألسباب!

وقلت لـ "ويلي برانت" أنين أفهمه ولكن املشكلة احلساسة هي كيف يتصرف دون أن يسيء إىل 
شخص "عظيم حسني وساين رامفال مثالً" أو إىل جهة "األمم املتحدة وسكرتريها العام، واحتفال املساء 

ضوره العشاء بعدها وذلك تكرمي خاص موجه إىل برانت هذه الليلة جيري مبشاركته يف تقدمي اجلائزة وحب
  شخصياً".

  وملدة نصف ساعة رحنا نقلب خمتلف االحتماالت حىت توصلنا إىل حد وسط:
يقف "ويلي برانت" يف احتفال املساء ويقبل اجلائزة، ويتسلم الشيك بقيمتها، مث يعلن أن يتربع به "

 ، ويكون ذلك حل اإلشكال".إىل أحد الصناديق االجتماعية لألمم املتحدة
مبعىن أنه يقبل اجلائزة معنويا ويعتذر عن قيمتها ماديا، وهو بذلك يتسق مع شعوره وال حيرج "برييز 
دي كويالر" السكرتري العام لألمم املتحدة، ويف نفس الوقت ال جيرح أحدا من القائمني على منظمـة  

  ـ إىل حسن أغا العابدي.العامل الثالث وجائزته، وال يسيء ـ بدون سبب واضح 
……………. 

وفيما بعد "عندما قارب "اجلهاد" يف أفغانستان مرحلته األوىل"، وارتفع درع احلماية عن "حسـن  
آغا" مؤسس بنك االعتماد والتجارة ـ جلأ الرجل إىل باكستان، مث بان إىل أي مدى كان البنك غارقاً  

  منها إىل عمليات اجلهاد اإلسالمي يف أفغانستان.يف أموال جتارة األفيون ويف حتويل مسار جزء كبري 
ويف التحقيقات اليت أعقبت افالس البنك مع بداية التسعينات، تبني أن عمليات االحتيال واالختالس 

  اليت جرت يف البنك جاوزت خسائرها أكثر من عشرين بليون دوالر!
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قات أن بعضها جرى يف الواليات وأثناء التحقيقات واحملاكمات اخلاصة بإفالس البنك ـ ومن املفار 
املتحدة "بعد انتهاء مرحلة اجلهاد األوىل" ـ تعرض عدد كبري من املشاركني يف إدارة بنك االعتمـاد   
والتجارة ـ ورمبا كانوا أبرياء ـ إىل املساءلة، واستدعوا للتحقيق معهم، ومنع بعضهم مـن دخـول     

 ٨٠م" الذي اضطر اىل توقيع تسوية دفع مبقتضاها الواليات املتحدة "وكان من بينهم السيد "كمال أده
  مليون دوالر ليسوى مسئوليته كعضو يف جملس إدارة بالبنك!".




لكن حروب العقائد حتتاج إىل اإلميان قبل أن حتتاج إىل املال، وترضى بالتضحية وال تنتظر الثـروة،  

 ال حيرصون على املال؛ ألنه إذا كان ذلك ـ فهو احلرص على احلياة، وإال ملـا   وااهدون يف سبيل اهللا
كانت للمال فائدة. فإذا كان احلرص على املال هو املقصود إذن فالتعرض للخطر غـري وارد وإيثـار   

  السالمة يصبح "القاعدة الذهبية" لسلوك ااهدين.
ي حوهلم أار، سواء من صـندوق "اجلهـاد   وعندما أصبح أمراء احلرب األفغانية طالب ثروة جتر

اإلسالمي" املشترك بني الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية "يف جنيف"، أو من فوائض زراعة 
وجتارة األفيون، أو من رسوم السماح مبروره عند حواجز الطرق بني أمراء احلرب ـ فـإن مجاعـات    

  ة"."اجلهاد اإلسالمي" حتولت إىل "قوات مرتزق
واحلقيقة أن "جون كويل" مؤلف كتاب "حروب غري مقدسة" كان موفقا إىل أبعد حد يف اختياره 
للقول املأثور الذي استعاره من قائله األصلي ليصدر به كتابه، فقد اختار "كويل" لتصدير كتابه فقـرة  

عظيم" أمري فلورنسا، كاملة من كتاب "األمري" الذي ألفه "ماكيافيللي" "على شكل رسالة إىل "لورنزو ال
وقد حتول هذا الكتاب إىل عمل تأسيسي يف بناء علوم وفنون السياسة". ويف تلك الفقرة اليت اختارهـا  

  "جون كويل" من كتاب "األمري " يقول ماكيافيللي:
 إن اجلنود املرتزقة بال فائدة "لألمري" وهم خطر عليه"."

، عطشى للقوة، وغري منضبطني برباط أي نوع مـن  ألن اجلنود املرتزقة دائما منقسمون فيما بينهم
الوالء، وهم شجعان فيما بينهم ألم يتنازعون على الغنائم، جبناء أمام العدو ألم ال يريدون املوت، 
وليست لديهم خشية من اهللا، وال عهد مع الناس، وهم حياذرون اهلزمية؛ ألا تفسد وظيفتهم وهلـذا  

ة املرتزقة نوعان: إما رجال يتقنون احلرب أو ال يتقنوا. ويف احلالة األوىل يتجنبون القتال أساسا. وقاد
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فإن األمري ال يستطيع أن يثق م ألن إتقام للحرب يغريهم بقوم، فيأخذون يف ابتزاز أسيادهم، أمـا  
  سيادهم!إذا كانوا ال يتقنون احلرب فإم يصبحون سببا للخسارة واهلزمية بينما تقع املسئولية على أ

وقد أظهرت التجربة أن املمالك واجلمهوريات ال بد أن تكون هلا جيوشها النظامية، تدافع عن أمنها 
ومصاحلها، باعتباره اخلري املشترك للجميع يف توفري األمن واملصلحة، وهنا فإن اجلنود املرتزقة وضباطهم 

  ال مكان هلم وال عمل".
اطق أفغانستان املختلفة ومن عصبياا القبلية املتصارعة ما وكان ذلك متاما حال زعماء اجلهاد يف من

  بني "البشتون" و"الطاجيك" واألوزبك" و"اهلازارا" ـ مشال أفغانستان وجنوا ـ شرقها وغرا!
                                          ** 

ناطق يف أفغانستان على ورمبا أنه من القسوة وتصنيف كل من خرجوا للجهاد من زعماء القبائل وامل
أم مليشيات من املرتزقة، لكن اجلميع ـ وبغري استثناء ـ أدركوا حقيقة بالغة األمهيـة، مؤداهـا أن     
مستقبل أفغانستان لن يتضح شكله ولن تتقرر صورته إال بعد أن خيرج اجليش السوفييت من بالدهم "ومل 

عركة  أن االحتاد السوفييت سوف خيرج مـن  يكن لديهم شك وقد بلغت األمور ما بلغته على أرض امل
أفغانستان كيدا ـ سواء كان خروجه م أو بغريهم ـ وهنا فإن الشعور الذي ساد بينـهم وأصـبح     
معيارا لتصرفام هو "أن كل طرف سوف يتحدد مستقبله مبقدار ما ادخر لنفسه من اإلمكانيات املتاحة 

ذه اإلمكانيات حىت يبلغ اجلهاد غايته وجتـيء سـاعة   له اآلن كي جياهد، وليس بكمية ما بذل من ه
  احلقيقة".

وهكذا أصبحت استراتيجية مجاعات اجلهاد بغري استثناء هي: االنتظار واالحتفاظ بالقوة حىت تكون 
  هذه القوة أداة للسلطة عندما تنتهي احلرب.

عمـل يزكـي   وعندما كانت ضرورات احلصول على الدعم املادي والعسكري تقتضي قدراً من ال
أصحابه ويرفع بالتايل خمصصام من املال والسالح واملؤن، فإن بعضهم كان "جياهد" بالقدر الضروري 
ـ وليس أكثر ـ ورد حفظ احلق يف املستقبل عندما جييء حسابه! ويف الواقع وعلـى األرض فـإن    

ن جنود اجليش "خصوصا القدر األكرب واألصعب من "اجلهاد" كان من نصيب املتطوعني الباكستانيني م
من مناطق البشتون يف والية الشمال الغريب من باكستان ـ وعاصمتها "بيشاور"ـ وهـي مالصـقة    
إلقليم "قندهار" وامتداد بشرى ألهلها". وكذلك من نصيب املتطوعني العرب الذي أرسلوا تكليفاً أو 

  لوقت ثالث مجاعات:قصدوا تطوعاً إىل مقر قيادة اجلهاد يف السعودية، وكانوا يف ذلك ا
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مجاعة من أفضل الرماة املسرحني من اجليش الباكستاين واجليش املصري وغريمها من اجليـوش   ○
اإلسالمية والعربية، وقد جرى جتنيدهم عندما وصلوا إىل اية خدمتهم، وعرضت عليهم مرتبـات مل  

  دوالر يف الشهر". ٧٠٠ـ  ٥٠٠يكن يف مقدورهم رفضها "ما بني 
املنتمني إىل تنظيمات إسالمية قصدوا إىل أفغانستان إثر ضربات أمنيـة وجهـت إىل    مجاعة من ○

  تنظيمام؛ ألن هذه التنظيمات مارست بالعنف أشكاالً من األعمال اإلرهابية يف أوطاا.
مث مجاعة من املتطوعني اإلسالميني حلت هلم فكرة اجلهاد يف سبيل اإلسالم، وقد زينها هلم إعالم  ○

  ثار محيتهم أو أثار طموحهم إىل "ذكر جهادي" يناهلم ثوابه!كثيف أ
وعلى طول سنوات "اجلهاد ضد اإلحلاد" وصل عدد املتطوعني العرب من اجلماعات الثالثة إىل بضع 
عشرات من األلوف، ضمنهم ما بني مخسة إىل سبعة آالف شاب مصري محلتهم مقـادير خمتلفـة إىل   

  جبال أفغانستان!
………………  

………………. 
أدى وجود هذه اجلماعات مـن الشـباب    ١٩٨٧ـ   ١٩٨٤[ويف وقت من األوقات ما بني سنة 

املصري وغريهم من السعوديني واجلزائريني والسوريني والسودانيني والفلسطينيني إىل تزايد واضـح يف  
 عمليات اهلجوم وترتيب الكمائن وبث األلغام ضد القوات السوفيتية، لكن جزءا من هذه العمليات مل
يكن جهاداً خالصا "لثوابه"، والشاهد واقعة شديدة األمهية جرت يف ذلك الوقت، فقد حدث أن جناح 
بعض العمليات ضد السوفييت دعا عناصر من اجلهاد إىل طلبات تقدموا ا إىل قادم، وفيها ما يتعلق 

نوع من اإلضراب "توقفوا مبستقبلهم بعد انتهاء مهمتهم يف أفغانستان، وعندما تأخر الرد عليهم قاموا ب
فيه عن اجلهاد"، حىت حضر إليهم ممثل رمسي للمخابرات املركزية األمريكية، وعقد اجتماعاً مع بعض 

موافقة على منح اجلنسية األمريكية "بكل  ٢٠٠٠قادة الفصائل، وأعلن أمامهم باسم حكومته أن هناك 
فعل فإن مندوب الوكالة يف هذه املناسبة أعلن عـن  امتيازاا" ألكفأ العناصر يف تأدية مهام اجلهاد، وبال

ـ وهي البطاقة اليت متهد للمواطنة األمريكية  Green Cardقرب تسليم أول دفعة من البطاقات اخلضراء 
الكاملة ـ لألكثر استحقاقاً بني ااهدين. ومن املفارقات أن واحداً من الذين حصلوا علـى البطاقـة    

كان الشيخ "عمر عبد الرمحن" مفيت مجاعات اجلهاد املصرية، الذي تكـررت  اخلضراء يف هذه املناسبة 
زياراته لبيشاور وعال صوته فيها كثرياً حيث وحيرض على اجلهاد ـ وذلك الشيخ الضرير اآلن سـجني   
نيويورك إىل األبد بطريقة جمافية لروح ونص القانون األمريكي، والغريب أن التهم املوجهة للشـيخ مل  
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كامل على املأل، لكن السلطات األمريكية تستبقي الشيخ يف زنزانته وهو فيما يظهر سجن إىل تعلن بال
 األبد يف حمبسني: فقدان البصر وفقدان احلرية].

……………. 
                                            ** 

إن زعمـاء  ويف كل األحوال وبصرف النظر عما قام به املتطوعون العرب يف ساحات اجلهاد ـ ف 
القبائل والعشائر وقادة املليشيات من أمراء احلرب كانوا على ثقة أن ساعة احلقيقة قادمة؛ ألن االحتـاد  
السوفييت جرى بالفعل استرتافه يف حرب مل تقتنع ا قياداته ال يف موسكو حيث القيادة العليا للجيوش 

  ات متورطة.السوفيتية، وال على األرض األفغانية اليت دخلت إليها القو
كان البلد قاسياً ـ على عكس بلدان أوربا الشرقية مثل بولندا وار ورومانيا وتشيكوسـلوفاكيا   
وأملانيا الشرقية ـ فقد كانت القوات السوفيتية اليت ختدم يف أوربا الشرقية تعيش أحوال عز ورفاهيـة   

، وجمتمع فقري ومغلق ـ وإغارات نسبية، بينما كانت الظروف يف أفغانستان قاسية ما بني طبيعة موحشة
تعترض خطوط املواصالت وحتصر القوات السوفيتية يف مواقعها، كأن هذه املواقع حتولـت أقفاصـاً   

  حديدية جلنودها!
وكان اعتماد القيادة السوفيتية كالعادة يف مثل تلك الظروف على الطريان، ولكن الطبيعة اجلبليـة  

  ، إذا مل يكن على األرض حليف حملى يعتمد عليه.ألفغانستان جتعل الضرب اجلوي عقيماً
ومل يكن اجليش السوفييت مطمئناً لالعتماد على حكومة أفغانية؛ ألن النظام الشيوعي ـ كما هـي   

  العادة! ـ جنح يف شرذمة قواته وبعثرا فرقاً ومجاعات متناحرة داخل البلد.
ا، مبا اضطر اجليش السـوفييت إىل  وكانت ساعة احلقيقة تقترب وعندما جاءت فإا فرضت نفسه

اإلنسحاب من أفغانستان، تاركاً مقاليد السلطة فيها حلكومة شيوعية يرأسها "جنيب اهللا". وكان التقدير 
السوفييت أن حكومة "جنيب اهللا" لن تستطيع البقاء طويالً يف "كابول"، وقصارى املطلـوب منـها أن   

ن أفغانستان وسقوط احلكم الشيوعي يف هذا البلد، وبذلك تكون فاصالً زمنياً بني اخلروج السوفييت م
تبتعد وصمة اهلزمية عن اجليش السوفييت وتلحق بشيوعيني أفغان وصـلوا بـاالنقالب إىل السـلطة،    

  وساعدهم االحتاد السوفييت بقوته وسقطوا بعجزهم الذايت عن االحتفاظ مبا عندهم!
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، وعبور دباباته فوق "جسر الصـداقة"  ١٩٨٩يف السنوات الثالثة ما بني انسحاب اجليش السوفييت 
الذي يربط ضفيت "ر خورس" عائدة من أفغانستان إىل مجهورية أوزبكسـتان السـوفيتية "يف ذلـك    

 "كابول" وجلوء رئيسها الوقت"، وحىت سقطت احلكومة الشيوعية اليت تركها اجليش السوفييت وراءه يف
" إىل مقر األمم املتحدة طالباً محايته ـ كانت السياسة األمريكية قد حققت انتصارها كـامالً   ١٩٩٢"

يف احلرب الباردة وكان االحتاد السوفييت قد خسر معركة "األفكار" رغم أوهام ساورته بأن النصر فيها 
  حتمية تارخيية من نصيبه.

………………  
……………… 

ميات التارخيية ليست صواباً يف معظم األحيان، ألن ثقتها الزائدة يف مقوالا املُعلَّبة تعزهلا [لكن احلت
عن حركة التغيري مث تترسخ هذه العزلة حني تتوىل املسئولية عنها بريوقراطيات دولة تـزعم أن الـزمن   

فسها قـوة القـانون   معها، وأن احلقيقة ملكها ـ باستنادها كما حتسب إىل عقيدة يف التطور تزعم لن 
 الطبيعي!]

…………….. 
…………….. 

مث حدث بعد النصر أن الواليات املتحدة تصرفت إزاء "اجلهاد اإلسالمي" يف أفغانسـتان بسـرعة   
  متناهية وإذا هي جر الساحة األفغانية وكأا مل تكن هناك:

هداف سياسـية ـ   ولعل الواليات املتحدة تصرفت بفهم الطبيعة العقائد حني يقع استخدامها أل ○
بينما املنطق يعلم أصحابه أن عوامل السياسة متحولة والعقائد ثابتة. ومعىن ذلك أن هناك تناقضاً قادماً 

  بالضرورة بني املتحول والثابت.
أو أا تصرفت عن حس استراتيجي يدرك مىت بداية األشياء ومىت ايتها. أي حبساب الواقعية:  ○

هي حني تنتهي احلاجة إىل استعماهلا! ـ وأيا كان السـبب فـإن الواليـات     يقدر أن قيمة األشياء تنت
  املتحدة: 

ـ سارعت فور سقوط االحتاد السوفييت باالنسحاب من إدارة اجلهاد ضد اإلحلاد يف أفغانستان ـ  
وأوقفت دورها يف التمويل، خصوصا أن قضية جتارة املخدارت تفجرت كواحدة من أظهر القضايا يف 

بعد انتهاء احلرب الباردة ـ كما سحبت كل أثر لوجودها على أرض الصراع، إىل درجة أن  مرحلة ما 
مكتب وكالة املخابرات املركزية األمريكية يف "بيشاور" مجع أوراقه يف ليلة واحدة وطلع الفجـر وإذا  

  مقره مبين خال من أي مسئول.
  ققت:ومن وجهة نظر "اإلستراتيجية األمريكية" فإن األهداف كانت حت
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ـ ما رمسه "أيزاور" و"داالس" "إطالق األفكار قبل إطالق النار مبا يف ذلك "اجلهاد ضد اإلحلاد"" 
ـ وقع تنفيذه وبلغ مطلبه بالتزام إدارات مجهورية ودميقراطية واصلت نفس املطالـب االسـتراتيجية   

  أربعني سنة.
مرباطورية أن البقاء يف أي موقع ـ وفضالً عن حتقيق اهلدف فإن الواليات املتحدة أدركت حبس اإل

بعيد ـ مثل أفغانستان ـ بعد حتقيق اهلدف، حيمل مسئوليات قد يطول أمرها مثل إقامة نظام حكم أو   
  حيمل أعباء مثل إعادة التعمري، وكله مما ال تريد الواليات املتحدة أن تتحمله.

نتظر أفغانستان "بعد التحرير"، ويف الواقع فإن السياسة األمريكية قدرت حجم املشكالت اليت ت ○
واختارت أن تبتعد مبنطق أنه ليس لديها وقت تضيعه مع أمراء احلرب وشيوخ القبائل والعشائر وقـادة  
املليشيات وزراع وجتار األفيون، خصوصا أن الشعب األفغاين العادي راح يتطلع بعد انتهاء احلرب إىل 

  والسياسة األمريكية أول من يقدر أنه األمل املستحيل.عهد من السالم والرخاء يعوضه عما قاسى منه، 
وكذلك فإن القرار األمريكي ترك "املعمعان" ألهلة وخرج من أفغانستان جبوائز النصر دون االنتظار 

  حىت تستحق ضرائبه!
مث كان بعد اخلروج األمريكي من أفغانستان أن معظم احلشد الذي مجعته الواليات املتحدة للجهاد 

  اد انفض سامره وتفرق مجعه.ضد اإلحل
ويستحق املالحظة هنا أن دوال عربية أرادت أن خترج من املغامرة األفغانية وتقطع كل صلة ـا،  "

لكن احلقائق اليت نشأت ومنت يف أفغانستان راحت تطارد هذه الدول، ذلك أن العناصر الـيت جـرى   
 ظن أنه مل يعد أمامها اآلن غري أن تعود شحنها وتعبئتها وحتريضها على اجلهاد ضد اإلحلاد جنحت إىل

 "كي جتاهد يف أوطاا" ـ وكانت هلذه الظنون نتائج مأساوية بالذات يف أوطان مثل اجلزائر ومصر"!
                                           ** 

السوفييت لكنه بقي على الساحة األفغانية ـ عدد من أمراء احلرب يتابعون ما انتظروه بعد خروج  
وبعد جناح اجلهاد يف هزمية اإلحلاد، وكان وراء هؤالء األمراء بلدان ليس يف مقدور أيهما أن ينسحب 

  وينسى:
  أوهلما، بسبب اجلوار اجلغرايف وتبعاته: أي باكستان. ○
  وثانيهما، بسبب عمق وتشعب التزاماته: أي اململكة العربية السعودية. ○

بت اخلروج السوفييت من أفغانستان والسقوط الشيوعي يف "كابول"، وهكذا فإن يف الفترة اليت أعق
ـ مل يكن أمام البلدين املربوطني بـ "العمل اإلسالمي" يف   ١٩٩٤إىل عام  ١٩٩٢وهي الفترة ما بني 
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أفغانستان "باكستان والسعودية" ـ غري الوقوف وراء خليط من أمراء اجلهاد األفغان ينتظرون الغنـائم   
  بقايا من تنظيمات اجلهاد وشراذم شبابه الذين وجدوا أنفسهم بال غطاء!بالقرب منهم 

أصبحت أفغانستان أرضا موحشة لنـوع خميـف مـن     ١٩٩٤إىل  ١٩٩٢وخالل تلك الفترة من 
الفوضى الدموية حركته نزعات الكراهية القدمية، وغرائز األنتقام املستجدة ـ والطمع يف بقايا الذهب  

  ـ وقبل ذلك السباق احملموم إىل زراعة وجتارة األفيون.على قاع صناديق اجلهاد 
ورمبا أن شخصية رجل مثل اجلنرال "عبد الرشيد دوستم" "نائب وزير الدفاع األفغاين اليـوم" ـ   
وكما صور مالحمها "أمحد رشيد" يف كتابه عن "طالبان" ـ ترسم لوحة حملنة أفغانستان مـن خـالل    

  تلك اللحظة! شخصية رجلها القوى "األوزبكي" يف
ويروى "أمحد رشيد" يف كتابه "طالبان" أنه وصل إىل لقاء مع اجلنرال "دوستم" يف عاصمته مـزار  

، مث دخل إىل ساحة قلعة "كاالي جاجني" ـ وهي مقر القيادة ـ يف انتظار دعوته   ١٩٩٣شريف عام 
ة "عنزة" أعدت طعاما ملقابلة "دوستم"، ولفت نظره أن حائط أحد اجلدران ملطخ بدم تصوره دم ذبيح

للمقاتلني، لكن عميد الصحفيني الباكستاين الحظ إىل جوار الدماء بقايا عظام، دعته إىل سؤال مرافقه، 
  وكان الرد الذي تلقاه:

 إن جنديا ام بعصيان األوامر، وحكم عليه اجلنرال "دوستم" باإلعدام "هرسا"."
ن اإلعدام رميا بالرصاص، وعن اإلعدام علـى  وكان "أمحد رشيد" قد مسع عن اإلعدام شنقا، وع

الكرسي على الكهربائي "يف أمريكا"، لكنه مل يسمع من قبل عن اإلعدام "هرسا" واستوضح، وجـاءه  
  الشرح:

وضعناه أمام دبابة متر فوقه جيئة وذهابا وعدة مرات حىت نتأكد أن جسمه أصبح حلما مفروما ال "
 من يأكلها!".يصلح إال لعمل "كفتة" إذا كان هناك 

وكان اجلنرال "دوستم" يف تلك الفترة "وهو اآلن مرة أخرى" صاحب أقوى جيش يف حتالف مشال 
أفغانستان، وكانت قاعدته "وهي اآلن مرة أخرى" "مزار شريف" عاصمة الشمال األوزبكي، وحـني  

اً حلكومة "جنيـب  عال جنم اجلنرال "دوستم"، فقد ظهر مواليا للشيوعية وحليفاً للجيش السوفييت وسند
اهللا" وظل كذلك طوال الثمانينات، وفجأة انقلب على األصدقاء واحللفاء وانضم إىل حتالف الشمال، مث 
انشق على حتالف الشمال ووصل االنشقاق إىل صدام بالدبابات خسر فيه "دوسـتم" وخـرج مـن    

ع حتالف الشمال، وكـان  أفغانستان ـ لكنه عاد إليها بعد سنوات من الغيبة ليعقد صلحا من جديد م 
بني أطراف هذا احللف عندما بدأ الضرب األمريكي اجلوي الكثيف يف شهر أكتوبر األخري، ويف محـي  
الضرب الكثيف تقدم "دوستم" وسبق اجلميع إىل احتالل "مزار شريف" مث دفـع جيوشـه "حـوايل    
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ر) وهناك طلبت إليه طائرة" حىت وصلت طالئعها إىل (قندها ١٥دبابة و ٣٠٠مقاتل ومعهم  ٤٠٠٠٠
القيادة األمريكية أن يلتزم باتفاقه ويتراجع بقواته حىت ال يثري حرباً أهلية بني "األوزبك" و"البشتون" يف 

  "قندهار" ـ ليس هذا مكاا وال زماا.
وكان اجلنرال "دوستم" بطل مذابح رهيبة قدرت جريدة "اإلندبندنت" الربيطانيـة ضـحاياها "يف   

  قتيل وبضع مئات ألوف من اجلرحى"! حدود مائة ألف
ولسنوات ممتدة كان اجلنرال وضابطه كلما سنحت هلم الفرص ـ "وقد عادت الفرص وسـنحت   
هلم" ـ من أكرب القوى املسيطرة على زراعة وجتارة املخدرات، وقد حتول اجلنرال "دوستم" ورجالـه   

فون واملغتصبون للزوجـات والبنـات   باجلرمية إىل أكرب مالك لألراضي والعقارات، وكانوا هم اخلاط
والصبيان يف "املناطق احملررة"، وأخرياً كان "دوستم" صانع مذحبة قلعة "كاالي جاجني" حيث جرى قتل 
مئات األسرى من جنود طالبان بعد أن حصلوا على عهد أمان عندما اقتربت قوات "دوسـتم" مـن   

ا لعهد األمان أمر "دوستم" بقتل ستمائة أسـري  "قندهار" لبضعة أيام أواخر شهر نوفمرب املاضي. وخالف
وهم مقيدون باحلبال من أرجلهم وأيديهم، وبعضهم بالرصاص، وبعضهم بالسكاكني وبعضهم هرساً. 
"وكانت القوات اجلوية األمريكية حتمي من اجلو وتغطي، وهذه مذحبة سوف تكون يوما من األيـام  

  "موضع حتقيق؛ بوصفها جرمية حرب بكل املعايري!
ويبقى أن "دوستم" جمرد منوذج لقادة سياسيني وعسكريني حولتهم القوى وحروـا ـ خارجيـة    
وداخلية ـ حتريرية وجهادية ـ إىل جتار يف األرواح والدماء والسالح واألفيون. وكان هـؤالء هـم     

  .١٩٩٢وحىت  ١٩٧٩أبطال الكابوس الذي عاشته أفغانستان ما بني 
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كانت الواليات املتحدة متلك أن تبتعد عن الساحة األفغانية وتترك كابوسها ألهله ـ وكذلك كان  
يف وسع دول أخرى عربية وغري عربية أن تلملم حوائجها وخترج ـ أو حتـاول، لكـن باكسـتان      

كلتيهما هلا فيها استثمارات وأرصدة سياسية ال  والسعودية كان مكتوباً عليهما البقاء يف أفغانستان؛ ألن
  تستطيع االستغناء عنها، وكذلك ديون ال تستطيع جبرة قلم أن تشطبها من الدفاتر وتنساها.

وكان مشروع "املدارس الشرعية" أهم االستثمارات املشتركة بني بلدين حاول كالمهـا ألسـبابه   
المية" تقدم سياساته الدوليـة واإلقليميـة واحملليـة    ودواعيه أن يتخذ لنفسه نوعا من "الشخصية اإلس

  وختدمها.
ويف الظروف املستجدة بعد اخلروج السوفييت من أفغانستان، كان مشروع "املدارس الشرعية" ملتقى 

  السعودية وباكستان ولكل من البلدين دوافعه:
تارخييـة ودينيـة    كانت دوافع باكستان يف املشروع املشترك "للمدارس الشرعية" ترجع إىل جذور

معظمها من القرن التاسع عشر مع يقظة مسلمي اهلند، وقد توافق املشروع مع بروز السلفية اإلسالمية 
"الوهابية واملهدية والسنوسية" أوائل ذلك القرن، وكلها تدعو املسلمني بأسلوب أو آخـر إىل عـودة   

يف نظر أئمة السلفية "خصوصاً حممـد  ألصول العقيدة تطهر نفسها من البدع الطارئة، باعتبار أن ذلك 
بن عبد الوهاب" طريق النهوض "وكانت دعوة ابن عبد الوهاب رد فعل طبيعياً على حتركات يف اخلليج 
العريب أمام شواطئ شبه اجلزيرة العربية تومئ إىل سباق إمرباطوري عنيف تشارك فيه بريطانيا وإسـبانيا  

  مواقعها يف آسيا".والربتغال وفرنسا، وحتاول كلها أن تعزز 
وعلى هذا السياق ظهرت يف شبه القارة اهلندية تيارات ودعوات جياشة ومجاعات منظمة وفاعلة، 
واملهم ـ يف هذا احلديث ـ أنه مع قيام دولة باكستان، ومع الدور اخلاص فيها للجيش الباكستاين ـ    

إلسالم بني املسلمني الذين بقوا نشطت الدعوة إىل إنشاء مدارس شرعية تساعد يف احملافظة على رباط ا
مليوناً واآلن أكثر من ضعف هذا العدد"، وبني باكستان دولة اإلسالم البازغة  ٦٠يف اهلند "وهم وقتها 

يف غرب اهلند وشرقها وفيها أعظم أقاليمه: "البنغال" وقتها و"بالبنجاب" و"السند" ومقاطعات الشمال 
  يا".الغريب "األسطورة على مداخل جبال اهلمال
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وكانت املدارس الشرعية أقرب إىل نوع من الكتاتيب يدخلها الصبيان من سن اخلامسة حىت سـن  
اخلامسة عشرة، وفيها يتعلمون "القرآن" "وهم ال يعرفون لغته"، ويدرسون الشـريعة "وقـد تـأثرت    

داخل أو قـرب   برواسب ثقافية مما ترسخ يف شبه القارة اهلندية"، ويعبئون حبمية اجلهاد "ألم يعيشون
  جمتمعات جهل وجاهلية تعبد األصنام وتقدس احليوانات"!

ويف الواقع فإن أكثر انتشار املدارس الشرعية وأوسع نشاطها جرى يف مناطق تكدس الالجئني بعـد  
  تقسيم اهلند وعقب موجات اهلجرة اإلسالمية اليت حتركت حنو باكستان دون إعداد وبغري استعداد!

تالميذ هذه املدارس" أصبحوا منوذجا من "جند اهللا" "كما أطلق عليهم" غريبـا  ونتيجة لذلك فإن "
كما هو فريد: فهم شباب بال جذور يف أرض، ولديهم تعليم ديين وشرعي بالتقليد ألن لغـة الـدين   
والشرع غائبة، مث إم حشد مقطوع الصلة بالتاريخ، مستغن عن الذاكرة، ورباطهم ووالؤهـم هـو   

بالبيعة ملعلم مل خيرج طول عمره من قريته أو من معسكر الالجئني الذي وجد نفسـه  السمع والطاعة 
فيه، إىل جانب أن حيام متقشفة خشنة بواقع الفقر وبأساس التربية، ويف احلالتني فكلهم "منـذور" هللا  

  وللدعوة واجلهاد عندما يرتفع صوت املؤذن يدعو جند اهللا إىل ساحته.
بية السعودية شريكا يف مشروع "املدارس الشرعية" "الذي سـاعد علـى   وكان دخول اململكة العر

  ألف مدرسة" خطوة هلا مقدمات مهدت هلا وأوصلت إليها: ٢٨وصول عددها زيادة على 
ـ إن ثورة أسعار النفط "يف بداية السبعينات" أحدثت زلزاالً اجتماعيا يف اململكة، فقد نزل عليها ١

رجة من التنمية ودرجة من املشاركة يف الثروة والسلطة ـ ولكن ذلك  غىن أيقظ لدى أهلها أمال يف د
 لسبب أو آخر مل يتحقق على النحو الذي متناه الناس.

ـ وأنه مع ثروة "زائدة" ومع توزيع هلذه الثروة مشوه، فقد ظهرت أشكال وألوان من االستهالك ٢
األصويل، وهكذا فإن املعارضة ضـد   والترف أثارت ردة فعل أخالقية ودينية يف بلد يسود فيه اخلطاب

 هذه األوضاع ـ انتقلت إىل عناصر متشددة يف فكرها، صارمة يف تعبريها.
ـ ومبا أن الدولة السعودية كانت شركة بني الفقيه "اإلمام حممد بن عبد الوهاب" وبني األمـري  ٣

دعوة وبـني "السـعودية"   "الشيخ سعود الكبري"، فإن اخلالف راح يظهر بني "الوهابية" التطهرية يف ال
 املهيمنة على احلكم.

" ـ فقـد   ١٩٧٩وسـنة   ١٩٧٨ـ وعندما هبت رياح الثورة اإلسالمية يف إيران "طوال سنة ٤
حركت مشاعر املواطنني الشيعة يف املنطقة الشرقية، وجرت مظاهرات تأييد هلا يف "القطيف" ـ لفتت  

 النظر إىل أن اجلبهة الداخلية للمملكة مكشوفة.
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ويف تلك األجواء قام شاب من غالة "املتطهرين" ومعه مجاعة من األنصار، بـاحتالل احلـرم   ـ ٥
"، ودعواهم أن النظام ليس مؤهال حلماية البيت احلرام، وكان ١٩٧٩الشريف يف مكة املكرمة "نوفمرب 

عتيبة" زعيم هذه اجلماعة وهو "حممد جهيمان العتييب" ينتمي ـ كما هو ظاهر من امسه ـ إىل قبائل "  
 مبكانتها يف شرق اجلزيرة العربية "موطن الوهابيني".

ويروى جون كويل يف كتابه "حروب غري مقدسة" أن احلكومة السعودية اليت فوجئت بـاحتالل  "
الكعبة ـ وظلت عاجزة أليام عن ختليصها، مث مل جتد يف النهاية بداً من استئجار فرقـة "كومانـدوز    

مت الكعبة وخلصت ورحلت دوء بعد حتصيل أتعاا، لكن حترير فرنسية" جاءت دون إعالن واقتح
 الكعبة ذه الطريقة ترك يف حلوق املؤمنني مرارة شديدة!"

ـ ومع ذلك كله ويف أعقابه ـ مبنطلق الدفاع أيضا ـ فإن اململكة زادت نشـاطها اإلسـالمي     ٦
كرية واقتصادية ـ واألهداف  وفتحت خزانتها متول وتساعد باكستان، يف كافة ااالت سياسية وعس

 إسالمية: أمنية وجهادية يف نفس الوقت!
ومل يكن مشروع املدارس جمرد تطوع ـ بل كان كذلك منفعة مباشرة، والسبب أن هذه املدارس  
ونشاطها فتح أمام الرياض بأكثر مما حسبت جماال ومتنفسا لعناصر إسالمية متشـددة أو متطهـرة أو   

ة، وكان األسلم للمملكة تسهيل خروج هذه العناصر إىل بعيد حيث متارس جماهدة ظهرت داخل اململك
  كل ما تشاء من تشدد وتطهر وجهاد.

وهكذا فإن اإلسالم الذي تعرض حملاولة توظيف ضد اإلحلاد "يف أواخر السبعينات"، تعرض "أوائل 
فه األمريكان كمـا  التسعينات" مرة أخرى حملاولة التوظيف مع اختالف الظروف، يف املرة األوىل خط

ختطف الطائرات، واستعملوه ضد االحتاد السوفييت، وقضوا غرضهم فيه مث تركوه ورحلوا. واآلن جاء 
  الدور على قوى حملية "باكستان والسعودية" وكلتامها ظهرت هلا اآلن أغراض مستجدة. 

تحـول شـباب   ـ اجليش الباكستاين "الذي تابع ما فعله اجلهاد بالسوفييت" حيلم وخيطط حىت ي
  املدارس الشرعية إىل جماهدين يف كشمري ضد اهلند.

ـ والنظام السعودي "الذي يريد تأمني اململكة من الداخل" جيدها فرصة مفتوحة لتصدير ااهدين، 
يبشرون ويعلمون يف املدارس الشرعية ويدرسون وحيرضون كما حيلو هلم، شريطة أن يكون جهـادهم  

  ة!وثوام بعيداً عن اململك
  وكذلك ظهرت على الساحة حركة "طالبان": مبعىن الدرس ومبعىن الطلب!



  ٢٢٠

جيش من التالميذ على استعداد للجهاد يف سبيل اإلسالم، ومعرفتهم بالدين هي ما تلقوه يف املدارس 
الشرعية اليت التحقوا ا يف قرى باكستان ويف معسكرات الالجئني قرب مدا، ويف مدارس" قندهار" 

  جغرافيا وتارخييا باملقاطعة الشمالية الغربية لباكستان وعاصمتها "بيشاور". املوصولة
                                           **   

وهكذا فإنه عندما تصارع أمراء اجلهاد األفغاين ضد اإلحلاد وأوقعوا أفغانستان يف كابوسها الرهيب 
األفغاين يف حاجة إىل خالص وكـان اخلـالص   ـ كان الوطن   ١٩٩٢بعد االنسحاب السوفييت عام 

اجلاهز املهيأ قرب الساحة هو: "طالبان" اليت أصبحت جيشا جرارا من "جند اهللا" "ما بني مخسـني إىل  
ستني ألفا غري عشرات ألوف أخر جاهزون ملطالب حفظ األمن وحراسة الطرق وعدد من األعمـال  

حممد عمر" وهو رجل عرف اجلهاد وأخلص فيـه   اإلدارية" حتت قيادة مدرس شرعي سابق هو "املال
وضحى حتىفقد عينا وقدما، ومع املال عمر مجع أحاط به من "رفاقه" وكلهم متشدد متطهر جماهـد  

  بايعه شبابه على السمع والطاعة حىت املوت.
 وبالطبع فإن التوجه السياسي وراء "جند اهللا" كان حبكم احلقائق على بلدين كُتب عليهما البقاء يف
أفغانستان بعد أن تفرق احلشد الكبري الذي تداعى للجهاد ضد اإلحلاد "على طريقة برجينسكي" ومها: 

  باكستان واململكة العربية السعودية.
  وهنا فإن كال من البلدين عهد إىل مسئول فيه أن يتوىل بامسه التوجيه السياسي:

  ة ممثال لبلده.ـ اجلنرال محيد غول رئيس املخابرات العسكرية الباكستاني
  ـ واألمري تركي بن فيصل رئيس املخابرات السعودية ممثال لبلده.

  وحتركت "طالبان" ولديها مهمتان:
ـ إزالة الشر من أفغانستان جتسده مجاعات اجلهاد اإلسالمي ضد اإلحلاد، وقد ضلّت طريقها بعد 

  ما انتهى خريها وتفاقم شرها.
شعوب األرض اليت كانت تتابع ـ مستغربة! كيف حتـول    ـ مث إنقاذ مسعة اجلهاد اإلسالمي بني
  اجلهاد يف سبيل اهللا إىل فساد يف األرض؟
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وخطوة بعد خطوة بدأت قوات طالبان تتقدم يف أفغانستان، وألن أجواء "طالبان" كانت "بشتونية" 

ر" جرى سهالً، كما أن انضباطها بعد احنالل مجاعات اجلهـاد  فإن دخوهلا ومتركزها يف إقليم "قندها
السابقة محل مسعة طالبان التطهرية إىل بعيد، ومن مث انفتحت أمامها واليات الوسط "اهلازارا"، وواليات 
الشمال "األوزبك والطاجيك" ومع أن دخول هذه الواليات مجيعا وتوطيد أركان السلطة فيها "حبـد  

 ـ إال أن املشكالت احلقيقية بدأت على الفور وكلها ممـا كـان منتظـرا إذا     السيف" مل يكن سهال
  استطاع النظر أن ميد رؤيته إىل ما هو أبعد من موقع قدميه:

ـ ذلك ان املدارس الشرعية ال تؤهل تالميذها لشأن دنيوي، خصوصا إذا وضعت الظروف بـني  
  أيديهم مسئولية شعب ودولة وسلطة.

ارس الشرعية ال يعرفون وطنا ينتمون إليه، فمعظمهم من معسكرات الجـئني  ـ مث إن تالميذ املد
ترسخت هويتهم فيما تلقوه عن شيوخ مدارسهم، ويف غيبة انتماء وهوية فإن فكرة الوطن أصبحت بال 

  حدود كما أن صورة العامل كانت بال شكل.
، فقد عاشوا بال أم وال زوجة ـ وتالميذ املدارس الشرعية ذكور مل خيتلطوا يف حيام باجلنس اآلخر

وال أخت وال صديقة، فإذا ظهرت إمرأة فهي "شبه جارية" مملوكة لسيدها "حمجوبة عن غريه" مث إن هلا 
  يف احلياة وظيفة واحدة!

ـ وأخرياً ومبنطق أن البشر يف هذه الدنيا للعبادة يف انتظار الثواب يف اآلخرة، فـإن فكـرة صـنع    
  تضغط على قيادات طالبان. مستقبل من نوع ما، مل تكن

وكذلك راحت شئون الدولة ومسئوليات احلكم وطموحات املستقبل تسير نفسها علـى حنـو ال   
يتناسب مع العصر ورمبا مع كل العصور. ويورد "أمحد رشيد" يف كتابه "طالبان" ملحقاً يضم بعـض  

   عليها بفتح كابول"!الوثائق بينها اإلعالن األول الذي صدر عن حركة طالبان عندما "يسر اهللا
  ونص اإلعالن كما يلي:

  ":١٩٩٦إعالن صادر عن رئاسة األمر باملعروف ـ كابول "ديسمرب 
ـ لصيانة النساء من الغواية فال بد هلن أن يرتدين احلجاب، كما أنه ال يسمح ألي سائق عربة أو ١

عية، ويف حالة املخالفة فإن السائق سيارة بنقل امرأة ترتدي احلجاب اإليراين؛ ألنه ال يكفي للتغطية الشر
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سوف حيكم عليه بالسجن، كما أنه إذا صادف البوليس الشرعي امرأة متشـي يف الطرقـات بـالربقع    
اإليراين وحده، فسوف يقبض عليها، وإذا تواجدت امرأة يف طريق دون رجل من أهلها فسوف يـتم  

 القبض عليها.
سيلة إعالمية عامة. كذلك حيظـر علـى احملـالت    ـ متنع املوسيقى وقد حيظر إذاعتها من أي و٢

والفنادق والسيارات والعربات أن تستعمل أجهزة تسجيل الغناء وإعادا ألن ذلك ممنوع، وهذا األمر 
ال بد أن يطبق خالل مخسة أيام، وإذا وجدت أي أدوات موسيقية يف حمل، فإن صاحب احملل سـوف  

 حالة تقدم مخسة أفراد لضمان أن صاحب احملل لن يعود يسجن واحملل سوف يغلق. ويفتح احملل فقط يف
إىل ارتكاب املخالفة مرة أخرى، وإذا وجدت شرائط موسيقية يف سيارة فإن السيارة سـوف تصـادر   
والسائق سوف يسجن وميكن اإلفراج عن االثنني يف حالة تقدم مخسة أفراد بضمانات بعـدم تكـرار   

 املخالفة.
ويف ظرف شهر ونصف شهر من اآلن، فإن أي رجل يضبط حالقاً  ـ مينع حلق اللحى أو قصها٣

 ذقنه أو قاصا شعرها، سوف يقبض عليه ويسجن حىت تكرب حليته إىل حدها الشرعي.
ـ مينع منعا االحتفاظ بأبراج احلمام واللعب بالطيور وخالل عشرة أيام، فإن هذه العادة أو اهلواية ٤

ي تفتيش يضمن تنفيذ هذا البند، وإذا ظهرت خمالفة له فإن ال بد أن توقف وبعد عشرة أيام سوف جير
 املسئول يقتل.

ـ مينع منعا باتاً اللعب بالطائرات الورقية وكل حمالت بيع مثل هذه الطـائرات الورقيـة جيـب    ٥
 إغالقها.

ـ ملنع الشرك باهللا فإن كل صور أو رسومات يف حجرات البيوت أو يف احملالت أو يف الفنادق أو ٦
مكان آخر، ال بد أن ترفع، وسوف يكلف املسئولون بالتفتيش للتأكد من تنفيذ ذلك األمـر يف   يف أي

 أي مكان.
ـ مينع القمار منعا باتا، ويطلب من كل من يعرف مبكان جيرى فيه اللعب أو بإفراد يشـاركون  ٧

 كان.فيه، أن يبلغ عن ذلك وسوف جيري سجن كل الالعبني واملتواطئني على السكوت وإغالق امل
ـ مينع اإلدمان واملدمن يوضع يف السجن وحيقق معه حىت يعترف باملكان الذي حصل منه علـى  ٨

 املادة اليت يستعملها لكي يتسىن عقاب صاحبه وسجنه.
ـ ملنع تصفيف الشعر على الطريقة اإلجنليزية أو األمريكية فإن من يضبط متلبساً بتصفيف شـعره  ٩

 س الشرعي حلق شعره وتغرميه أجر احلالق!على هذا النحو سوف يتوىل البولي
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ـ ملنع الفوائد على القروض وعلى تغيري العملة فإن هناك لوائح سوف تصدر للتطبيق يف هـذا  ١٠
 اال وسوف يسجن كل خمالف هلا ملدد طويلة.

ة ـ مينع غسيل املالبس يف ااري العامة للمياه يف املدينة بواسطة الشابات من النساء، وكل شاب١١
 تضبط متلبسة ذا الفعل سوف يقبض عليها وتعاد إىل بيتها ويعاقب زوجها باحلبس.

ـ متنع املوسيقى والرقص يف حفالت الزواج، ويف حالة املخالفة ذلك، فإن رئيس العائلة سوف ١٢
 يقبض عليه ويعاقب.

قـع عليـه   ـ مينع منعا باتا استعمال الطبول، وإذا ضبط أحد متلبسا مبخالفة ذلك، فسوف يو١٣
 العقاب املناسب.

ـ مينع منعا باتا أخذ مقاييس جسد أي امرأة بغرض تفصيل مالبس هلا حىت ولو كـان القـائم   ١٤
 بالعمل امرأة أخرى.

ـ مينع ممارسة أعمال السحر بقصد اإلضرار باآلخرين وكتب السحر مجيعا سـوف تصـادر   ١٥
 يوضع يف السجن. وحترق، كما أن كل من يشيع عنه استعمال ألعاب احلواة سوف

ـ توقف كل وسائل املواصالت وقت أداء الصالة وأي شخص يوجد يف شارع أو يف حمل يف ١٦
 هذا الوقت يقبض عليه فورا.




ذا اإلعالن للحقوق والواجبات ـ وغريه على مثاله ـ بدأ عهد "طالبان" يف أفغانستان ـ وسط    

 يعرب اية القرن العشرين إىل فاحتة القرن احلادي والعشرين، مث مضت "دولة املتطهـرين" تنشـيء   عامل
دولتها بعد أن أعلنت مواثيقها وأقامت سلطتها ومتكنت من إزاحة بقايا مليشيات ااهدين إىل ركن يف 

  الداخل بالكامل!مشال أفغانستان باندفاع ال تفسري له غري أن تلك املليشيات تآكلت وحتللت من 
وكانت عملية تنظيم دولة طالبان بسيطة: إعالن أفغانستان إمارة إسالمية ـ ومبايعة "املال حممـد   
عمر" أمري للمؤمنني له وحده السمع والطاعة ـ وإنشاء جملس الشورى إىل جانب أمري املؤمنني له حق  

ى على رأس وزارات الدولة، أو األمر باملعروف والنهي عن املنكر ـ وتوىل بعض أعضاء جملس الشور 
ما بقي منها "خصوصا وزارة للخارجية ألنه كان ال بد منها حلقة اتصال بني عامل طالبان وعامل بقيـة  

  الدول".
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على أن الصالت مع العامل كانت حتتاج إىل نصح، وذلك دور تفردت تقريبـا بـه: املخـابرات    
ة شخصية؛ ألن ارتباطهم باحلركة كان وثيقـا،  العسكرية الباكستانية، أو انفرد به بعض ضباطها بصف

وألن طالبان كانت "سالحا مأموال فيه" ملرحلة تالية عندما حيني وقت تنشيط العمل العسكري ضـد  
  اهلند يف كشمري.

ومل يكن للمملكة العربية السعودية اختصاص واسع يف تلك األحوال؛ ألن دورها احنسر يف تقـدمي  
عد أن أثبتت أفغانستان فائدا مرة أخرى جماال لـ: "نفايـات سياسـية"   املساعدات املالية، خصوصا ب

خطرة على األرض السعودية، يف حني أن أراضي أفغانستان وأحواهلا ومناخها ـ جمال واسع أمامهـا   
  يستوعب اجلهاد، وما يصاحبه من شحن ديين ـ جهادي ـ قد يفلت عياره!

                                             ** 
ومنذ بداية زماا تلقت طالبان من أصدقائها يف املخابرات العسكرية الباكستانية ما طمأـا إىل   ○

مواقف إسالم آباد حياهلا مهما تغريت هناك احلكومات. والشاهد أنه عندما حققت طالبان سـيطرا  
بوتو"، وفجأة وقع انقالب  على أفغانستان كانت رئاسة احلكومة يف إسالم آباد يف عهدة السيدة "بناظري

دستوري يف باكستان، وضع رئاسة احلكومة يف عهدة السيد "نواز شريف"، وفجأة ـ مرة أخرى ـ   
وقع انقالب عسكري، لكن اجليش احتفظ لنفسه برئاسة الدولة وأسندها للجنرال "برفيز مشـرف".  

كسـتانية، وبـدور املخـابرات    وبرغم هذه االنقالبات، فإن طالبان بصلتها باملخابرات العسكرية البا
العسكرية الباكستانية يف إدارة الصراع مع اهلند ـ ضمنت لنفسها وضعا جعلها "حالة خاصة" حتظـى   

  بدعم متواصل بسبب عالقتها مع مؤسسة األمن القومي يف باكستان.
………………  
……………… 

ـ  ان"، فعنـدما  [ولعل املخابرات العسكرية الباكستانية ساعدت دون قصد على سقوط دولة "طالب
وبعث اجلنـرال "برفيـز     …وجهت الواليات املتحدة إنذارها إىل "املال عمر" بتسليم "بن الدن" وإال

مشرف" إىل "مزار شريف" بوفد عسكري باكستاين يتوىل إقناع "املال عمر" وجملس شـوراه جبديـة   
"املال عمر" على الرفض التهديد األمريكي ـ فقد تبني فيما بعد أن الوفد العسكري الباكستاين حرض  

بدال من إقناعه بالقبول، وكان رئيس املخابرات العسكرية الباكستانية الذي رأس الوفد يرى أن التهديد 
األمريكي ليس جديا، وأن قبوله هو التهديد لطالبان؛ ألنه يفقدها احترامها بني املسـلمني! ورمبـا أن   

ءها من ااهدين القدامى واجلدد كرهوا إىل حـد  عناصر يف املخابرات العسكرية الباكستانية وأصدقا
املوت طرفا دوليا استعملهم مث تركهم يف العراء عندما مل تعد له فيهم مصلحة، وهو اآلن يوشـك أن  

  يرتع منهم سالحاً  أعدوه إلزعاج اهلند يف كشمري!]
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…………… 
……………. 

العبء راح يزيد، وأسعار البتـرول  وكانت اململكة العربية السعودية تواصل مساعداا املالية، لكن 
تتراجع واململكة تتأخر مدفوعاا، وجاءت جندة املقادير لدولة املتطهرين، حني أقبلت بعض شـركات  
البترول األمريكية املعنية مبوارد وسط آسيا الغنية "وهي املنطقة املرشحة ألن تكون إضافة مهمة تـوازن  

ان مشروع خطوط أنابيب ينقل النفط وسـط اجلبـال   نفط اخلليج العريب" ـ تبحث مع حكومة طالب 
  والوديان اليت تسيطر عليها دولة املتطهرين.

لكن العقود مع شركات البترول األمريكية طالت، ومدفوعات السعودية تعثـرت، وكـان علـى    
"طالبان" أن تبحث لنفسها عن مصادر إضافية للتمويل ال جتعلها رهينة لطرف، خصوصا أن أصدقاء هلا 

املتطهرين والوهابيني مل يكفوا عن نصح إمارة املؤمنني اجلديدة بأال تترك نفسها رهينة لعطايا اململكة من 
  وحدها أو شركات النفط األمريكية معها.

وكذلك مضت "طالبان" تبحث لنفسها عن موارد جديدة، تكون بديالً ملا يغنيها إذا دعا األمـر،  
فتح مزيد من املدارس سنداً ومدداً ال ينقطع من "جنـد   خصوصا أا كانت ـ أيضاً ـ يف حاجة إىل  

اهللا"، وباإلضافة إىل ذلك فقد كان هناك نوع من االتفاق الضروري إلصالح الطرق وجتديد وسـائط  
النقل، وإنشاء شبكة اتصال تربط مواقع السيطرة يف اإلمارة مع بعضها "ألن دولة املتطهـرين حتتـاج   

  توازي الصالبة يف صدق اإلميان".صالبة يف رقابتها على األمور 
وأمام االحتياج إىل املال يضغط كل يوم، فقد اكتشفت "طالبان" ما توصل إليه غريها من حكـام  

  أفغانستان قبلها أي "األفيون".
  وهنا أصدر أمري املؤمنني فتوى من أغرب ما صدر عن اتهدين يف التاريخ مؤداها أن:

عاً، وأما زراعة احلشيش وجتارته فهي حمرمة شرعا". والداعي أن زراعة األفيون وجتارته مباحة شر"
األفيون تقع زراعته وصناعته دف التصدير ولذلك يرتل ضرره على غري املؤمنني، وأما احلشيش فإنـه  

 يستهلك حملياً ولذلك يرتل ضرره على املؤمنني!
                                           ** 

  استجد عامالن: وعلى هذه األرضية
ـ العامل األول: إن "أسامة بن الدن" وجد يف إمارة أفغانستان اإلسالمية قاعدة لدور تصوره لنفسه 
وكان ((أسامة بن الدن))من األصل شابا من أسرة سعودية عملت يف جمال املقاوالت وحققت غـىن  

مخسون بليون دوالر "وهو فادحا حني أوكل إليها مشروع توسعة احلرم الشريف يف مكة بتكلفة قدرها 
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مشروع يستحق تقدير كل مسلم ولكن متويله ومالبسات هذا التمويل أثارت وما زالت تثري جـدالً  
  واسعا يف السعودية".

وكان "أسامة بن الدن" قد اتصل بعمليات ااهدين األوىل يف أفغانستان حني وقع استخدام مكتب 
ـ واجهة من واجهات متويل النشاط اجلهادي، وتفويت   املقاوالت الذي كان مسئوال عنه يف "كابول"

  األموال الالزمة هلذا النشاط من مصادرها األصلية إىل طالا يف امليدان. 
وفيما يظهر فإن "إسامة بن الدن" كان يف تلك األوقات صديقاً مقرباً من األمري "تركي بن فيصل" 

مجاعـات جهاديـة خمتلفـة يف أفغانسـتان      رئيس املخابرات السعودية، وكان حلقة وصل بينه وبني
  وخارجها!

لكن "أجواء اجلهاد" أخذت "أسامة بن الدن" فاندمج فيها، ومل يعد جمرد واجهة أو وسيط أو ممول، 
وإمنا حتول بدوره إىل فاعل قائم بذاته وصاحب أمر وي. وتلك ليست أول مرة يف التاريخ يصبح فيها 

  الوكيل أصيال أو التابع مستقال!
ويف النصف األول من تسعينات القرن العشرين، وكانت مرحلة اجلهاد األوىل قد انتهت، ومرحلـة  
طالبان مل تبدأ بعد ـ طاف "أسامة بن الدن" على بلدان عديدة من الصومال إىل السودان إىل الـيمن،   

جـه  وظهر له ظل على مواقع عمليات دموية تالحقت يف القرن األفريقي أو بالقرب منه ـ علـى و  
  التحديد.

وكذلك بدأت مطاردة "أسامة بن الدن"، وتبدي له ـ وهو معقـول ـ أن إمـارة املـؤمنني يف      
أفغانستان أنسب مالذ حيتمي به، وكانت اإلمارة من جانبها مستعدة. وبالفعل فإن "إسامة بـن الدن"  

ذلك مموالً لإلمـارة،  خالل سنوات إقامته يف ظل أمري املؤمنني أصبح مرافقاً للمال حممد عمر ومفتيا وك
قدم هلا ما يزيد على مائة مليون دوالر! وكانت اإلمارة تشعر جبميله، "وإن كان رد اجلميل يف النهايـة  

  قد كلف طالبان دولتها"!
ـ وأما العامل الثاين: الذي استجد فهو أن إمارة أفغانستان اإلسالمية، ووجود "بن الدن" فيهـا،  

سالمية أصولية مطاردة يف أوطاا ـ ومنها مجاعـة اجلهـاد    أصبحت عنصر جذب ينادي مجاعات إ
املصرية. كي تقصد إىل دولة املتطهرين اإلسالميني، والظن أم هناك يف أمان ولو بعزلة املكان وصعوبة 
تضاريسه وأجوائه اجلهادية املواتية، وأم من هناك يقدرون وميلكون فرصة إعداد وتنفيذ مشـروعات  

  بة"!وخطط جهادية "مطلو
………………  
……………… 
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[ومن اإلنصاف للحقيقة القول هنا أنه مل يكن صعبا يف هذه الظروف سواء على "بـن الدن" وال  
على "املال عمر" التقدم يف نقلة واحدة من اجلهاد ضد "اإلحلاد" إىل اجلهاد ضد "الكفـر" ـ أو مـا    

مل كله مبا فيه اإلسالم وغالبية يتصورونه كذلك ـ وكان ذلك لعبا بالنار، ألا أصبحت حربا على العا 
 أهله ال يعترفون بتفسري "طالبان" لروحه وشريعته ونصوصه.]

………………  
……………… 

                                         ** 
ومع بداية القرن احلادي والعشرين أصبحت إمارة أفغانستان اإلسالمية كتلة حرجة بذلك اخللـيط  

ووية"، وكانت هذه الكتلة احلرجة تتمدد داخل إمارة املؤمنني الطالبانيـة  الذي حتول إىل عجينة "شبه ن
ودر فيها ـ مث إن بلوغ درجة االنفجار زاد قرباً بوجود "بن الدن" وما يتحرك حولـه ـ ومجاعـة     

  اجلهاد املصرية وما وراءها!
  وكانت الواليات املتحدة األمريكية ترصد وتتابع وترتب.

ر والعقائد واألديان، وأوهلا اإلسالم يف عصر مضى حملاربة االحتاد السوفييت، كانت قد استغلت األفكا
بدعوى اجلهاد ضد اإلحلاد. واآلن فذلك ميدان فات زمانه، ألن الصراع اجلديد مل يعد حربا باألفكار. 

  وإمنا هو زمان األسواق وليس زمان العقائد.
……………  

…………….. 
أو تنظيم "بن الدن" "القاعدة" أو أن مجاعـة اجلهـاد    [ولست متأكدا ـ حىت اآلن ـ أن طالبان  

سبتمرب املاضي، ولعلهم كانوا هناك  ١١املصرية كانوا وراء صواعق النار فوق نيويورك وواشنطن يوم 
مع آخرين مل يظهر أثرهم بعد، لكن هؤالء اإلسالميني وضعوا أنفسهم "أو وضعتهم الظروف والقوى 

  يكية بنفسها" موضع الشبهة ورأس قائمة املطلوبني ـ وكذلك كان.وضمنها الواليات املتحدة األمر
……………  
…………… 

[وقد سألين سفري أوريب مرموق يف القاهرة: ملاذا تظهر فيما تكتب شكوك تستبعد أن تقوم مجاعات 
؟ مث استطرد السائل: أليس ذلك ـ يف  ٢٠٠١سبتمرب  ١١إسالمية وعربية ـ بتخطيط وتنفيذ عمليات  

زعا للثقة يف كفاءة أطراف إسالمية وعربية، وقدرا يف القيام بعمل على هذا املسـتوى  جزء منه ـ ن 
 املدهش من ناحية التخطيط واإلدارة والتكنولوجيا، بصرف النظر عن مقاصد الفعل ونتائجه املأساوية؟

 وكان ردى: إنين ال أنزع قدرة شباب مسلم وعريب على أعمال مدهشة ختطيطا وإدارة وتكنولوجيا
ـ لكين كنت وما زلت أتكلم بالتحديد عن تلك العناصر اليت نسبت إليها املسئولية فعال عما جرى يف 
نيويورك وواشنطن. وما زال تقديري ـ وقد عرضته على الناس نقالً عن مصادر يف بروكسل ـ وزاد   



  ٢٢٨

ـ    حف عليه فيما بعد تقرير صادر عن مركز دراسات إستراتيجية معتمد يف موسكو أشـارت أليـه ص
بريطانية كربى، وملخصه أن عناصر بلقانية كانت ضالعة يف تلك العمليات املدهشـة "ميكـن أيضـاً    
مراجعة تصريح لنائب الرئيس األمريكي ديك تشيين قال فيه بعد ساعات من صـواعق النـار فـوق    

  نيويورك وواشنطن : إن ما جرى حيمل توقيع جهاز دولة"
 ١١واإلسالمية اليت نسبت إليها املسئولية عن حـوادث   أضفت أيضا: إن مستوى العناصر العربية

سبتمرب كانت هلا من قبل سوابق فعل يف مواقع أكثر سهولة من نيويورك وواشنطن. وهنا يف مصر فقد 
رأينا امتحانا ملستواها يف جمزرة السياح يف األقصر قبل سنوات قليلة ـ وإذا كان ذلك هو املستوى، مث  

رة السياسية والعسكرية يف الدفاع عن دولة طالبان يف أفغانستان ذاـا ـ إذن   وضعنا معه أساليب اإلدا
  فنحن أمام تأكيد جديدة يؤكد مرة أخرى أن جمزرة السياح يف األقصر هي املستوى.

……………… 
 ولسوء احلظ فإن اإلسالم أسيء إليه مرة ثانية، كما أسيء إليه مرة أوىل: ]

  جهاد بواسطة املخابرات املركزية األمريكية.وكانت املرة األوىل باستدعائه لل ○
وكانت املرة الثانية بالطريان األمريكي يضرب "جند اهللا" ضرباً بال هوادة، حىت بدا وكأنه عقاب  ○

  للمسلمني مجيعاً حىت أولئك الذين مل يشاركوا يف اجلهاد اإلسالمي "على طريقة برجينسكي"!
ابت العرب يف أنفسهم وقضاياهم ومسـتقبلهم، مث إن  وكان املوضوع من أوله إىل آخره كارثة أص

الشظايا طالت أطرافا عربية وإسالمية بادرت وتطوعت للخدمة، ومسحت بأن يكون اجلهاد اإلسالمي 
مركبة جمانية للسيطرة األمريكية، مث تصورت خطا أن ما تطوعت به يوفر هلا حصانات وحقوقا، وذلك 

  القوى أو طبائع اإلمرباطوريات!]نسيان ـ ال يستحق الغفران ـ لطبائع 
……………… 

وكان الرئيس "داويت أيزاور" هو الذي خلص جتربته يف اخلطاب األخري من رئاسته قائالً: سـس  
  "إن السياسات الطيبة ليست ضماناً أكيداً للنجاح ولكن السياسات السيئة ضمان حمقق للفشل".

  وذلك صحيح!
ر" يف نفس هذا اخلطاب األخري استشهد أيضاً حبكمة إغريقية على أنه مما يستحق التأمل أن "أيزاو

  بليغة تقول:
 إن اآلهلة ال تعاقب البشر حني تغضب عليهم وإمنا هي تسلط عليهم أنفسهم وكفى"!"

  وذلك ما جرى!!
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