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مدخل
الرحيم الرحمن الله بسم

ًا يقوـلـوا أمريكا أعداء أن نذكر نبدأ أن قأبل وللمجاـهـدين أـسـامة ـسـيدي ـلـك ـشـكر
فـاـي جـأـذراي تغـيـر ـمـن ونيوـيـوراك واـشـنطن غزوـتـي أـحـدثته ما بسبب وذلك معك،
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بـإذن لمريكـا انهيـارا مـن عنهـا سينتج وما والسياسي، العالمي القأتصادي الميزان
تعالى. الله

راكـبـه عـلـى يجـثـوا أن أمريـكـا الـعـالم ـطـاغوت جأـمـادى أـحـداث أجـأـبرت لـقـد نـعـم
ملتوية بأساليب جأاء للعالم استجداءه ولكن فايه، هو مما لتخليصه العالم ليستجدي

ً يـدوما لن هذا أن إل ومؤتمرات، تحالفات شكل على الـوقأت يـأتي فاـسـوف طـويل
بـكـل الـعـون ـسـواء ـحـد عـلـى وأـعـدائه حلـفـائه من صراحة أمريكا فايه تطلب الذي

السوفايتي للتحاد حصل كما السقوط، من ويحموها انهياراها ليوقأفوا وذل استجداء
المسلمين. صدورا به الله أشفى الذي المروع النهيارا ذلك انهارا عندما

القأوى أمريكا سلحا هو الدولرا
كل وإقأصاء العالم على للسيطرة تسعى وهي العالمية الحرب من أمريكا خرجأت لقد

ذلك إثر على العالم وانقسم أنفسهم، حلفاؤها فايهم بما الصراع حلبة عن منافاسيها
وأنشأ (واراسو)، السوفايتي التحاد (ناتو) ومعسكر أمريكا معسكر معسكرين إلى

وخشي غربي، أو شرقأي العالم وأصبح العالم، مناطق كل فاي تحالفات المعسكران
لوجأود ضده مباشرة حرب فاي يدخل أن وتجنب الخر، فاعل رادة من معسكر كل

بين عسكرية حروب لشن بارادة حرب فابدأت الطرفاان، لدى النووي الرادع
توجأهوا خاصة وأمريكا الناتو حلف أن إل اقأتصادية، حروب أو بالوكالة المعسكرين

تحرص أمريكا جأعل مما وهذا القأتصادي، الميدان فاي الحرب خوض على للتركيز
حساب وعلى بل العملت، جأميع حساب على الرئيس سلحها الدولرا تقوية على

حيث للصناعات، الساسية والمعادن والنفط كالذهب العالم فاي الرئيسية السلع
ًا31 منذ اعتبرت العالم فاي الرئيسية السلع مصاف فاي يصّف كأصل الدولرا  عام
وتنامت الذهب، من غطاء إلى بحاجأة كان أن بعد الخرى العملت غطاء هو وأصبح

العسكرية أمريكا معاراك تحسم التي الضارابة القوة هي أصبحت حتى الدولرا قأوة
عمل أي قأبل لعدوها القأتصادي الحصارا تستخدما أمريكا فاكانت لصالحها، والسياسية

ًا كان سواء عسكري فاي تكمن أمريكا قأوة أن المراقأبون فاعرف بالوكالة، أو مباشر
مركز لضرب المجاهدين دوافاع أحد - وهذا العسكرية قأوتها فاي ل اقأتصادها قأوة

ضعفهم بسبب الحداث دائرة عن إقأصاؤهم يكن لم الناتو معسكر وأعداء -، التجاراة
بل البايلوجأية، السلحة من وغيرها والكيميائي النووي السلحا يملكون فاهم العسكري

أزال السوفايتي التحاد انهيارا أن إل الناتو، اقأتصاد أماما اقأتصادهم لضعف ذلك كان
أي دون مطلق أحادي بفكر العالم على نفوذها لبسط فاسعت أمريكا أماما من الخطر
دون خلفها يسيروا أن حلفائها على يجب أنه ترى فاكانت لحلفائها، حتى لحد اعتبارا

لمصادرا (العظمى) لحاجأتهم بريطانيا من وخاصة بالفعل منهم حصل ما وهذا سؤال،
حلفها أعضاء فاكان نقلها، طرق وعلى منابعها على أمريكا تسيطر التي الطاقأة

وعجزهم بهم، الدولرا بطش مواجأهة عن لعجزهم اعتراض أدنى دون ورااءها يركضون
ًا على المريكية الهيمنة على اعتراضهم يسببها سوف التي القأتصادية الثارا عن أيض

العالم.

الصومال     وغزو     الخليج     غزو
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مباشــرة ذلك بعد ودخلت السوفايتي التحاد انهارا عندما كبريائها أوج أمريكا وبلغت
منتـصـرة وخرجـأـت الظلما فـاـي فاـصـولها أغـلـب هي خططت التي الخليج حرب فاي
حقيقية. حرب خوض دون منها

وجـأـّرت مقاـبـل، دون أـهـدافاها لخدـمـة أصدقأائها على بالضغط صلف بكل قأامت ثم
ـاء ـومال الحلـف ـق للـص ًا لتحـق ـدفا ـر ـه ـيطر آـخ ـى لتـس ـرن عـل ـي الـق ـي الفاريـق الغـن

ـبـاب مـضـيق عـلـى الـسـيطرة ـمـن ـسـيمكنها مـمـا الساـسـية، والمعادن باليوراانيوما
أن بـعـد ـسـيطرتها أوراوـبـا) تـحـت حـيـاة (ـشـريان النـفـط مـمـرات لتجـعـل المـنـدب
عن ولتستطيع الخليج، حرب بعد منافاس ودون كامل بشكل المنابع على سيطرت

ـمـن لتمكينـهـم الـسـودان لنـصـاراى خلـفـي ـخـط تـكـوين ـمـن أيـضـا الغزو هذا طريق
وفارنـسـا إيطاليا راأسهم وعلى حلفاءها أن إل الهداف، من ذلك غير إلى الستقلل

أن بـعـد أعـنـاقأهم ـحـول المـشـنقة حـبـل ـلـف عـلـى أمريكا ليعينوا يكونوا لم وألمانيا
وجـأـاءت خيراتـهـا ـكـل علـى ـهـي واسـتحوذت الفاريقـيـة مـسـتعمراتهم من طردتهم

أوراوـبـا دول أغـلـب تـبـد فالم أفاريقيا، من الباقأية البقية على لتكمل الصومال بحرب
فاـي حـضـوراها راـغـم أمريكـا ـمـع عمـلـي تـعـاون أي الثلث اـلـدول هذه راأسها وعلى

تحركات عن الطرف تغض الدول هذه جأيوش وكانت التدخل، فاي وتأخرها الميدان
ـعـدما عرفـاـوا أن بـعـد الـصـومال فاي المريكان الغزاة ضد عملياتهم فاي المجاهدين
وفـاـرحا الهزيـمـة أذيال تجر ذلك إثر على أمريكا فاخرجأت لهم، المجاهدين استهداف

لهم. القاتل المخطط هذا لفشل فارحتهم وأخفوا بذلك الوراوبيون

بعد     مشترك     كعدو     السلما     إبراز
الشيوعية     سقوط

الـعـالم، عـلـى وهيمنتها نفوذها لبسط ميدان كل فاي تناورا وأمريكا الحداث وتوالت
عن تبحث بدأت لها، حلفاء عداوته مظلة تحت من جأمعت الذي الحمر العدو فابعد

مجـلـس طرـيـق عن فاأعلنت أموراهم، زماما لها ليسلموا الخرين به تقنع آخر مخدرا
ي الطلسـي شمال لحلف العاما المين سولنا خفير لسان على الطلسي حلفها فا

العععدو بعععد حضععاراتنا ويهععدد جميعععا يهددنا الذي العدو أن ”هـ1412 عاما
والتحععاد التعاون من بد - ول السلمي - أي الخأضر العدو هو الحمر

ـاولت“ المشععترك العععدو هععذا ضد وحلفائهم الحلف دول بين ـا وـح أمريـك
دول ولـكـن مـشـترك، عدو ضد العمل بحجة أنفسهم ضد معها ليعملوا حلفائها جأمع

من الذي العدو هذا إبراز معنى وتعي المريكية المخططات هذه تفهم كانت أوراوبا
أنما الحلف دول وتحريك أوراوبا فاي قأواعدها توسيع استمرارا لمريكا يتيح أن شأنه
الجديد.  العدو هذا لحرب شاءت وكيفما تريد

الستقلل     أوراوبا     دول     محاولة
الموحدة     للعملة     أمريكا     وحرب
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الجدـيـد الـسـتقلل قأـبـل قأررات فاقد عليها أمريكا سيطرة سر أوراوبا دول ولمعرفاة
ًا، تنـهـض أن معـهـا المـصـالح وتقاسم نفوذها مناطق على أمريكا ومنافاسة اقأتـصـادي
ً أوراوبية عملة أي أمامه تقف أن يمكن ل فاالدولرا والقأتـصـاد منافاـسـته، ـعـن فاضل

عـلـى الحـيـة تلـتـوي كـمـا الطاقـأـة مـصـادرا وعـلـى أوراوـبـا عـلـى الـتـوى قـأـد المريكي
ًا فاريـسـتها عمـلـة طرـيـق ـعـن للمنافاـسـة أوراوـبـا دول فـاـاتجهت لعـصـرها، اـسـتعداد
ًا كان الذي الخيارا وهو موحدة، نـحـو العملية الخطوات وبدأت سنوات، منذ مطروح

أوراوـبـا ـلـدول الجدـيـدة العمـلـة بـسـندات بالتعاـمـل الـقـرارا إـصـدارا فاـتـم الخيارا، هذا
ـا وراأت ما1999 لعاما يناير لول الموافاق هـ1419 لعاما رامضان (اليوراو) فاي أمريـك

طاعتها عن للخروج لها الرئيس والمنفذ لوراوبا الول المتنفس سيشكل اليوراو أن
ًا ومنافاستها مرتبطة عملة ليس اليوراو لن الوراوبية، السوق من وإخراجأها اقأتصادي
ًا أوراوـبـا دول لقـأـوى عملت ـسـلة ـعـن عـبـاراة هو بل واحد، بلد بإمكانيات اقأتـصـادي

ـا وهولـنـدا وإيطاليا وفانلندا وفارنسا ويرلندا والبرتغال (أسبانيا وهي وليوـنـان وألمانـي
أن إل واـلـدينماراك)، والـسـويد (بريطانـيـا باـسـتثناء وبليـجـا)، والنمـسـا ولوكسمبوراغ

قأـبـل ـمـن بـهـا الثـقـة فاـقـدان أو لـضـعافاها مـشـاكل ـعـدة العملة لهذه خلقت أمريكا
ـا وسط فاي أشعلت أن اليوراو لسقاط أمريكا حيل أهم من وكان المستثمر، أوراوـب

ـتراض راغم أشهر بثلثة باليوراو التعامل تدشين بعد يوغسلفايا ضد البلقان حرب اـع
ًا البلقان حرب تكن فالم وألمانيا، فارنسا زعـمـت كـمـا كوـسـوفاا مـسـلمي ـعـن دفااع

ًا كانت بل أمريكا، ن دفااع دولرا، مكاسـب ع ًا الحـرب هـذه تكـن ولـم ال ضـد أيض
ـال اـلـذي مليـسـوفاتش ـسـلوبدان ـادته خلل ـن اـلـدعم أقـأـوى البوـسـنة لمـسـلمي إـب
لحتلل الخلـيـج ـحـرب ـكـانت كـمـا الـيـوراو، ـضـد كانت الحرب هذه إن بل المريكي

ًا ل النفط منابع حرب أفاقدت وبالفعل أمريكا، تقول كما الكويتي الشعب عن دفااع
ًا سبعين فاي البلقان منطـقـة وـسـط الناشئة العملة بهذه الغربي المستثمر ثقة يوم
إـلـى اليوراو منطقة من المستثمر ليهرب البلقان، حرب صوراتها كما قأادمة نزاعات
مـهـده، فـاـي أوـلـى ـضـربة الـيـوراو وـضـربت أراادت ـمـا لمريـكـا وـتـم الدولرا، منطقة
ًا، قأيمـتـه رابع أفاقدته خـمـس خلل تنهـيـه ـبـأن كفيـلـة ـضـعيفة ببداـيـة فـاـانطلق تقريـبـ

سنوات.

أول فـاـي قأيمـتـه % ـمـن15 اـسـتعاد ـحـتى اليوراو صعود فارص تزايدت الحرب وبعد
مشكلة وكانت ما،2000 أكتوبر فاي له مستوى أدنى بلغ أن  بعد2001 عاما ماراس
% أي9.2 بلـغـت والـتي اليوراو لضعف العوامل أكثر هي اليوراو منطقة فاي البطالة

تنمـيـة جأاـهـدة تـحـاول أمريـكـا وـكـانت أمريـكـا، فـاـي البطاـلـة نـسـبة ضعف يعادل ما
الـيـوراو ليواـصـل منـهـا الـمـوال راؤوس إخراج طريق عن اليوراو منطقة فاي البطالة

الدولرا. أماما النخفاض فاي

والمنافاـسـة، للـسـتقلل لـهـم محاولة أول بدءوا أن بعد حلفائه أمريكا عاملت هكذا
ًا اتحادهم عقب ًا سياسي أوراوبا. (شنجن) لدول اتحاد طريق عن وجأغرافاي
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اليابعان     حلعف     علعى     القأتصعادية     أمريكا     حرب
السيوية     النمورا     ودول     والصين

نـمـوهم مـخـاطر أدراـكـت أن بـعـد لحلفائـهـا أمريـكـا كـيـد ـمـن واـحـدة ـصـوراة قـأـدمنا
ًا، الـصـين بـيـن القأتـصـادي الحـلـف عـلـى أجأهزت أن بعد هذا كيدها جأاء وقأد اقأتصادي
نجم صعود الثمانينات بداية مع يشهد العالم بدأ أن فابعد السيوية، والنمورا واليابان

ضراوة، أكثر بطابع تتسم القأتصادية الحرب أخذت اليابان راأسها وعلى الحلف هذا
والياـبـان، المتـحـدة الولـيـات بين الصراع فاي القأتصادية الحروب مظاهر أهم لتبرز
فـاـي الياـبـان تحقـقـه اـلـذي الهائل الفائض قأضية حول بينهما تجاراي خلف دارا حيث

اـلـتي القأتـصـادية القـضـايا ـكـل فاأـصـبحت المتـحـدة، الولـيـات مع التجاراية تعاملتها
الملـحـة ومطالباتـهـا المتحدة الوليات راغبة على النهاية فاي تتوقأف الطرفاان يبحثها

المتـحـدة الولـيـات تعـتـبره واـلـذي التـجـاراي، لفائـضـها الياـبـان تخفيض على بالعمل
الوـلـى الـفـترة فاي المريكي التجاراة وزير دفاع والذي القأتصادي، أمنها على خطرا
ول مرفاوض الياباني التجاراي الفائض أما الكبير بلده عجز ليقول: بأن الول لبوش
ًا باـسـتمراراه تـسـمح أن المتـحـدة للوليات يمكن المتـحـدة الولـيـات أن ـمـن مـحـذرا

الهائل التجاراي فاائضها لتخفيض اليابان على للضغط الخياراات كل لتجربة مستعدة
الول ـبـوش المريـكـي الرئـيـس إن بل المتحدة، الوليات حساب على تحققه الذي
ًا هذا من أبعد إلى ذهب تجاراـيـة حـرب نشـوب المسـتبعد غـيـر مـن أـنـه على مؤكد

ًا اليابان مع شاملة والذي اليابان، ضد انتقامية إجأراءات اتخاذ تنوي إداراته أن مؤكد
اتخـاذ سـلطة المريكـي الرئيـس يمنـح ) الـذي301 (سـوبر عقـاب أشرسـها مـن

ـمـع تجاراتـهـا فـاـي عادـلـة غـيـر مماراـسـات ترتـكـب اـلـتي الدول ضد عقابية إجأراءات
الياـبـان أذعـنـت والتهدـيـدات الـضـغوط ـهـذه وتـحـت المريكـيـة، المتـحـدة الولـيـات

أخف بشروط المريكيين للمستثمرين وكذلك المريكية للمنتجات أسواقأها وفاتحت
ً يـكـن ـلـم هذا ولكن السابق، من ـحـتى للياـبـان، المريكـيـة التهدـيـدات بوقـأـف كفيل

تفردت التي السيوية النمورا ودول كالصين حلفائها عن التخلي على اليابان أجأبرت
ًا وأسقطتها بعد فايما بها المتحدة الوليات ًا سقوط قـأـذراة خـطـة طرـيـق ـعـن شرس

والقـصـة كلينـتـون إداراة ـمـع بالتـعـاون ـسـوراس اليـهـودي العـمـال راجـأـل لـهـا نـفـذها
مشهوراة.

ـهـذا عـلـى الـعـالم فـاـي القأتـصـادية الـقـوى كل مع المتحدة الوليات صراع واستمر
الـقـوة والكيد والضغوط والتهديد القوة طريق عن لتكون الغاشم، البربري المنوال

السياـسـية بالـسـيطرة التـفـرد إـلـى خلـلـه ـمـن لتصل العالم، فاي الولى القأتصادية
العالم. على والعسكرية

وتزايد     المريكية     العولمة     غول     ظهورا
أمريكا     مع     أوراوبا     خألفاات

والكـيـد والبـطـش التهديد طريق عن وأصبحت القأتصادي الجو لمريكا خل أن وبعد
كل من الجأنبية الستثماراات عليها تدفاقت العالم، فاي الولى القأتصادية القوة هي

يـفـوق مـصـارافاها ـلـدى الـسـيولة فـاـي فـاـائض ـمـن تـعـاني وأـصـبحت وـصـوب، ـحـدب
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القأتـصـادية العولـمـة لنـظـاما التروـيـج إلى دعاها الفائض وهذا الداخلية، استثمارااتها
ّدرا شرط أو قأيد بل أمامها العالم أسواق لتفتح ـة والسلعة المال راأس فاتص المريكـي

ـمـن تأـمـل ـكـانت اـلـتي الخـطـة لـهـذه بالترويج وبدأت أمريكا، إلى أراباحها لتستوراد
بأكمله. العالم تأكل أن وراائها

ًا ًا، العالم على للسيطرة الجديدة المريكية الخطة لهذه ونظر أوراوبا بدأت اقأتصادي
ات، مـن أكـثر تعطيهـا لن التي الخفية المريكية المناوراات من بالخوف تشعر الفت
التجاراية العلقأات بدأت المكشوفاة المريكية القأتصادية المناوراات بعض إثر وعلى

ـان، حرب بعد قأضايا عدة إثر على وأوراوبا أمريكا بين تتوتر والسياسية ـان البلـق وـك
دول ـتـرى اـلـذي للـصـوارايخ المـضـاد المريـكـي الدفااع نظاما الخلف مواضيع محورا
ويعـيـد المنطـقـة فاي التسلح سباق سيعيد أنه أمريكا) بريطانيا (ذيل باستثناء أوراوبا
ـهـذا أن كـمـا بالدولتين، أوراوبا علقأات على يؤثر مما والصين الشمالية كورايا تهديد
إما) ـبـي (أي معاـهـدة تعديل ترفاض لنها التسلح فاي مشارايعها لتعيد موسكو سيثير

الـصـوارايخ، ـمـن الـنـوع ـهـذا نـشـر تحـظـر والتي ما1972 عاما الحلفين بين الموقأعة
واـلـتي الوراـبـي للتـحـاد العـسـكرية الـسـتثماراات كفاـيـة عدما الخلف مواضيع ومن

وـمـن (الـنـاتو)، الطلـسـي ـشـمال حـلـف تلـحـم وـحـدة ـخـرق إـلـى ـتـؤدي أن يمـكـن
ـن مجلس عن التدخل بقراراات واستقلله الناتو سياسة إعادة الخلف مواضيع الـم

الخلف مواـضـيع وـمـن الدوليـة، للقـراراات الرجأـوع دون عالميـة ـصـراعات أي فاي
وـمـن المتـحـدة، الـمـم قـأـراراات ـمـن ـشـيئا تطـبـق ـلـم التي لسرائيل أمريكا انحياز

العراقأي الشعب كاراثة من زاد مما وقأصفها العراق حصارا مواصلة الخلف مواضيع
منتهـكـة دكتاتوراـيـة ـلـدول دعمـهـا للـعـراق حـصـاراها ومقاـبـل والـمـراض، والمجاـعـة

اـضـطهاد عـلـى تـقـوما دول وتـسـليح الـعـالم فـاـي للنقلبات ودعمها النسان لحقوق
الـمـوز ـحـرب الخلف مواـضـيع ومن السوداء، أفاريقيا فاي سيما ل وإبادتها الشعوب

ـصـالح فـاـي للقـضـية العالمـيـة التـجـاراة منظـمـة حـسـم بعد حتى عالقة تزال ل التي
الخلف مواـضـيع وـمـن ما،4/1999 الموافـاـق هـــ12/1419 فـاـي المتـحـدة الولـيـات

فاـي أوراوبـا ـمـن الصـلب ـمـن واراداتهـا % علـى30 إـلـى تصل راسوما أمريكا فارض
300 إـلـى تـصـل عقابـيـة راـسـوما فارض على العزما أوراوبا دعا مما الماضي، ماراس
ل أـنـه الوراوـبـي التحاد ويقول المريكية، المنتجات من مجموعة على دولرا مليون
ـمـن تـنـازلت تـقـديم على واشنطن وافاقت إذا إل أمريكا على العقوبات من مناص
ـذي الصراع الخلف مواضيع ومن والصلب، راسوما من الوراوبية الشركات إعفاء اـل

ًا يزال ل ًا المعدـلـة المحاـصـيل بسبب محتدم ـيـزداد ) حـيـثGMبـــ( المعروفـاـة جأينـيـ
ًا المريكية المحاصيل من العديد لستيراد الوراوبيين رافاض ـات خرقأ ـا للتفاقأـي بينهـم

ًا معدلة أنها بدعوى التـحـاد وجـأـه ـمـا وـسـرعان البـشـر، بـصـحة يـضـر ذلك وأن جأيني
عندما بأسبوع الحرب هذه اندلع بعد المريكية القمح لسوق كبيرة ضربة الوراوبي

ً الراجأنتين من القمح باستيراد لسبانيا سمح ـم المتحدة، الوليات من بدل ـاينت ـث تـب
والبيـئـة والزرااـعـة القأتـصـادية التـجـاراة وتحرـيـر العولمة مفهوما تجاه أكثر المواقأف
وأمريـكـا الوراـبـي التـحـاد بـيـن الحاد الخلف ليظهر والمنافاسة، والستثمارا والعمل

فـاـي المريكـيـة ـسـياتل فـاـي الدولـيـة التـجـاراة منظـمـة ـلـدول اـلـوزاراي الجأتماع فاي
أخلقأـيـة قأـضـية إلى تجاراية قأضية من ليتحول ما1999 أواخر هـ1420 عاما منتصف

ًا أفـاـرحا مـمـا تفاهـمـات ـمـن ـسـبق ما كل معها يفشل بحتة، التـحـاد دول ـمـن ـكـثير
ـرأي عليها ألب الذي المريكي الكاسح المد بتوقأف شعرت التي الوراوبي ـاما اـل الـع
اـلـتي الجوهرـيـة القـضـايا ـمـن ذـلـك غـيـر إلى الزرااعي، القطاع فاي خاصة الوراوبي

ـاد بإنشاء أوراوبا تمسك وعززت وأمريكا أوراوبا بين الخلف تفاقأم من عززت اقأتـص
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تـلـك بـعـد أمريـكـا يـصـفون المراقأبون بدأ حتى ذلك، كل مقابل حرة وعملة منافاس
القأتـصـادية الـسـتراتيجية خيارااتـهـا تـصـادما بعد المقيد بالعملق أوراوبا مع الخلفاات

حلفائها. مع

اقأتصادها     على     أمريكا     خأوف     بداية
الـبـالغ ـبـالخطر أمريـكـا أشعرت وحلفائها، أمريكا بين خلفاية قأضايا من سبق ما إن

ّفزتها عولمــة تجاه علني بشكل حلفائها مصالح ضد الحيان من كثير فاي لتعمل وح
العولمـة نحـو المريكـي الهـوج سـعارا ألهـب ممـا وكـان الجـانب، أحادية اقأتصادية
ذي فـاـي الـعـالم دول ـمـع التـجـاراي المـيـزان فـاـي العـجـز إجأـمـالي اراتـفـاع المريكية

ـى ليصل ما2000 عاما من ماراس الموافاق هـ1420 عاما من القعدة ـارا30.2 إـل ملـي
العاما. نفس من لفبراير الموافاق شوال شهر % عن5.1 قأدراها زيادة بمعدل دولرا

ًا لعبت التي السباب أهم ومن مـعـدلت فـاـي المتـكـرراة الزـيـادات العـجـز لـهـذا دورا
ـق مما المريكي الحتياطي مجلس عليها يقبل التي المريكية الفائدة ًا خـل ـ انكماـش

ًا العـجـز اراتـفـاع أـسـباب وـمـن الفائدة، رافاع نتيجة الموال راؤوس تدفاق مع اقأتصادي
ًا بـضـائع ـمـع الـحـرة المنافاـسـة ـعـن ذاتـهـا المريكـيـة البضائع عجز الميزان فاي أيض

اراتـفـاع الـسـباب وأـهـم وخاراجأـهـا، المتـحـدة الوليات داخل الخرى الصناعية الدول
تكــاليف واراتفاع الفائدة معدلت واراتفاع المتحدة الوليات فاي العمل عنصر تكلفة

السياـسـة فـاـإن وـبـالطبع المـصـرفاية، والـخـدمات والتأمين والتخزين والنقل الشحن
فـاـي العـجـز بـهـذا لـهـا علقـأـة ل عواـمـل علـى الـضـوء سلطت المريكية الستبدادية

علـى كلـه ـهـذا فاعلقـت المـسـتهلك، ثقـة تفقد ول المستثمر يهرب ل حتى الميزان
عـلـى أوـبـك ـخـاراج المـصـدراة واـلـدول أوـبـك وأجـأـبرت والغاز النفط أسعارا مشجب

السعارا. لنزول النتاج زيادة

ـمـن يـعـاني ـبـوش ولـيـة ومطـلـع كلينـتـون ولـيـة آخر فاي المريكي القأتصاد وأصبح
ـسـوقأها وـضـخامة اـلـدولرا قـأـوة عـلـى تـعـول أمريكا وكانت مثيلً، له يشهد لم راكود

المركــزي البنك عمد بوش ولية من أشهر أرابعة أول وفاي المأزق، هذا من لتخرج
م الـذي وهـو الركـود، هـذا ليعالـج مـرات لسـت ورافاعها الفائدة خفض إلى يكـن ل

ًا. ثلث إلى مرتين بمعدل إل قأبل من ذلك ليفعل سنوي

أمريكا     لعقاب     الوقأت     وحان
ًا، الـعـالم لخـنـق الـحـثيث والسعي والتجبر والبطش الستبداد هذا كل وبعد اقأتـصـادي

أمريـكـا ترـعـب اـلـذي الـفـداء كـبـش وجأعلهم الراض بقاع كل فاي المسلمين وإذلل
المـسـلمين، غـيـر ـمـن أعدائها كل ومقدرااتهم أراضهم واستباحت وتشريدهم بقتلهم

منـهـا الثأرا بعض وأخذ المريكي بالقأتصاد القاصمة لنزال كله ذلك بعد الوقأت حان
أمريكـا عـلـى القاـصـمة ونزـلـت والمـنـة الحمد ولله ذلك فاتم بالمسلمين، تفعله لما

ـمـا وـهـو هـ1422 لعاما الخرة جأمادى من والعشرين الثالث صبيحة فاي واقأتصادها
ـحـد إلى أمريكا اقأتصاد ُدمر فاقد بحق، موفاقة الضربة فاكانت  سبتمبر،11 بـ يعرف
ـبـه فـاـإذا الـسـوق، لنـعـاش ويـسـعى الرـكـود من يعاني اقأتصادها كان أن فابعد كبير،
ـو المريكي، والقأتصاد البرجأين انهيارا من أعظم هو وما البرجأين، انهيارا مع ينهارا ـه
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ن يتحـدث مـن نسـمع البرجأين انهيارا بعد نعد فالم العولمة، سلحا انهيارا العولمـة ع
أحمق يكن ولم أمريكا، بطن فاي كلها العالم خيرات يلتهم أن كاد الذي الغول ذلك

راوحا عليـهـم فاسيطرت الحمد، ولله نظر بعد يملكون زبانيته ول بوش البيض البيت
ـلـم التجاـهـات ـكـل فاي عسكرية بعمليات الجريح اقأتصادهم كاهل وأثقلوا النتقاما،

ًا يثق بوش وكان لها، حددوه هدف أي اليوما حتى وراائها من يجنوا ـثير باقأتـصـاده، ـك
ًا ضخمة أهداف عن فاأعلن ًا، كلـهـا العالم دول طالت لحربه جأد توـصـل ـحـتى تقريـبـ
ثـقـة ذـلـك كـل وسـورايا، وإيـران والـعـراق الـشـمالية وكورايـا للصين النووي للتهديد

ـاني الـشـعب على لعضلته واستعراضه السياسي حمقه عن ناهيك باقأتصاده، الفاـغ
عـلـى فاـحـرص الـضـربات، نـفـذ ـمـن ـهـو الـعـزل الشعب أن ظن أنه ويبدو العزل،
المريكي. القأتصاد وهدما وتهوراه غطرسته فاي واستمر إبادته،

والتهدـيـدات الـحـرب داـئـرة توـسـيع ـمـن بوش بحمق المريكيون المراقأبون وأحس
ـية العوائق ووضع المريكي القأتصاد كاهل وإثقال التجاهات كل فاي ـاما السياـس أـم

منتـصـف فـاـي لهم بقوله لحلفائه بوش خاطب بعد وذلك لذلك، فاائدة أي دون بلده
ضــد حربها فاي خلفها يسيروا أن أمريكا حلفاء على الماضي العاما من شوال شهر

ـمـع أو معـنـا إـمـا ”المـشـهوراة مقولته بعد هذا جأاء وقأد منهم اعتراض دون الراهاب
.“الراهاب

المريـكـي الرئـيـس ـنـائب جـأـورا آل انتـقـده ـحـتى علـيـه بالرد الساسة دفاع مما وهذا
ما2002 ـعـاما ـمـن لفبراير الموافاق الماضي العاما من الحجة ذي شهر فاي السابق

ل ـبـوش إن ”قـأـال حيث الشيوخ بمجلس الخاراجأية الشئون لجنة أما له خطاب فاي
.“المتحدة الوليات حلفاء مع التعاون على يحرص

بعد داشل توما المريكي الشيوخ مجلس فاي الديمقراطية الغلبية زعيم عنه وقأال
واـضـحة راؤـيـة أي ـلـديها لـيـس بوش إداراة إن ”قأال بوش الرئيس لداراة حاد انتقاد
ضد الحالية حملتها ضمن التجاهات جأميع فاي المريكية القوات بإراسال تقوما وهي

ًا بالراهاب، يسمى ما اـلـتي الفوـضـى عـلـى الـسـيطرة بـعـد يـتـم ـلـم أـنـه إلى مشير
ي العسـكرية العمليات خلفتها أن معلومـات وسـط أفاغانسـتان فا طالبـان قأـوات ب

مـصـير تحدـيـد ـعـدما ـظـل وفـاـي البلد، شرق فاي مناطق فاي تجمعها تعيد والقاعدة
.“والطالبان القاعدة زعماء

السياـسـية للعـلـوما كيـنـدي معـهـد عمـيـد نـيـي ـبـي جأوزـيـف السياسي المحلل وحذرا
تـحـاراب (أمريكـا عنوان تحت له كتاب فاي كلينتون، إداراة فاي الدفااع وزير ومساعد

دون الراـهـاب ـضـد بمفردـهـا الـحـرب ـخـوض ـمـن المتـحـدة الولـيـات أمريكا) ”حذرا
ًا دولي تحالف على العتماد المصالح يخدما الدولي والتحالف التعاون أن إلى مشير

تركـيـز ـمـن وـحـذرا الخاراجأـيـة، السياـسـية فـاـي المنـفـرد التـجـاه ـمـن أـكـثر المريكية
كـقـوة وـسـلطتها لقوتـهـا العـسـكري الـجـانب عـلـى الخاراجأية سياستها فاي واشنطن

قأوتـهـا فـاـي الهاـمـة والعناـصـر البـعـاد وتجاـهـل العالم على تسيطر وعالمية عظمى
إظـهـارا نـحـو التـحـول ـبـدأت ـبـوش إداراة أن السياـسـي المحـلـل وأوضح القأتصادية،

ـل إجأراء، أي إلى اللجوء فاي وحقها العالم على وسيطرتها العسكرية قأوتها والتعاـم
ًا تشكل أنها زاوية من كالصين العالمية القوى مع ًا تهديد المريكـيـة للمـصـالح ـكـبير

أن إـلـى نـيـي وأـشـارا ـشـريك، مـنـه أـكـثر وخـصـم منافاس الوراوبي التحاد دول وأن
بمفردها تحقق أن لها يمكن ول بمفردها الراهاب حرب خوض تستطيع ل واشنطن
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ًا لـهـذه الـمـوال راؤوس ـتـدفاق ومراقأـبـة الراهابـيـة الـشـبكات عـلـى حربـهـا فاي نجاح
.“الشبكات

ًا كان بوش ولكن ـكـان ـلـو كـمـا الـعـالم دول ـمـع السياـسـية ويـمـاراس بنفـسـه معجب
ً حـجـم يقدرا ول الهاوية إلى بلده يجر فاكان هوليود صنع من بوليسي فالم فاي ممثل

بروـنـي فاراـنـك المريـكـي الكاتب عنه قأال حتى اتجاه كل فاي يخوضها التي الحرب
وجأاـهـل ـسـطحي ـبـوش جـأـوراج التارايخ) ”الرئيس فاي (المتجول الوثائقي كتابه فاي

ـهـو المفـضـل الـسـينمائي نجـمـه أن يعـتـبر ـبـوش إن ”وأـضـاف“ المريكـيـة بالثقافاة
ـورايس تشــوك ـاراتيه أفالما بطــل ـن ـي الـك ـه الســبعينيات فـا ـرما وأـن بمشــاهدة مـغ

.“الهزلية التلفزيونية المسلسلت

بوش     راوض     القأتصادي     الضعف
سياسته     وحول

وفـاـي لـهـا ـسـاحل ل ـحـرب فـاـي البـيـض اـلـبيت أحـمـق بقيادة أمريكا دخلت وبعدما
من أكثر يتحمل أن يمكن ل المريكي القأتصاد أن بوش لداراة تبين قأاتل استنزاف

اـسـتنزف اـلـداخل فـاـي أمـنـي وجأـنـون التجاهات جأميع على الخاراج فاي فاحرب هذا
الـهـداف بتغيـيـر ـبـوش فاـبـدأ والـسـهم، اـلـدولرا هـبـوط إـلـى إـضـافاة الدوـلـة، خزينة

فـاـي ـيـده ووضع و(عنترياته)، وعوده كل عن الملتوي بالتراجأع وبدأ والستراتيجيات
الضربات. هذه من أشهر قأبل ليعصرهم عليهم التف الذين حلفائه أيدي

القـعـدة ذي ـشـهر آـخـر فـاـي ـصـرحا فاـقـد الوان فـاـوات بـعـد ولـكـن بوش عقل وعاد
مـفـر ل الـحـرب بأن ”ما2002 لعاما فابراير شهر من أسبوع لول الموافاق هـ1422

زيادة سيضم للتصويت سيقدمه الذي مشروعه وأن الكثير، أمريكا كلفت وقأد منها
أجـأـل وقـأـال: ـمـن %،20 بـحـوالي قـأـدراها اـلـتي اـلـوطني والـمـن الدفااع لمصارايف

إحـيـاء وإـعـادة اـلـوطن وحماـيـة ـبـالحرب والـفـوز المنـشـودة المهمة أهدافانا تحقيق
ً ـيـدوما وـلـن ـسـيتناقأص عـجـزا ميزانيتـنـا ستواجأه اقأتصادنا ـلـم العـجـز أن إل“ ـطـويل
ـل القأتصاد انهيارا يرشحون والمراقأبون يتزايد بدأ بل توقأعاته حسب يتناقأص بالكاـم
بعضها. سنذكر لسباب

الجدـيـدة السياـسـة لـهـذه ـبـوش دفاعت التي السباب لك تفسر التي المظاهر ومن
هـــ1422 القـعـدة ذي ـشـهر منتـصـف فـاـي بلوـمـبرج مايكل نيويوراك عمدة اضطرارا
الـشـرطة وقـأـوة الجـنـود أـعـداد تخفـيـض إلى ما2002 لعاما من يناير لنهاية الموافاق

ًا إطـفـاء وراجـأـل جأـنـدي ألـفـي بنحو المدينة فاي ـتـواجأهه اـلـذي الـشـديد للعـجـز نـظـر
سبتمبر. هجوما بسبب الميزانية

ـات مـسـتوى تخفيض إلى بوش دفاع أمريكا به منيت الذي القأتصادي والنهاك دوراـي
تـمـت اـلـتي المريكـيـة المتـحـدة الولـيـات أجـأـواء فـاـي النفاـثـة المقاتـلـة الـطـائرات
المريكـيـة الـدفااع وزاراة باـسـم المتحدثـة وقأالت الموفاقة، الضربات بعد مضاعفتها

الـدورايات أنـواع بعض تشغيل خطة يدراس البنتاغون إن للصحفيين كلراك فايكتورايا
للحاجـأـة، متقطـعـة جأوـيـة ودوراـيـات معيـنـة أـمـاكن فـاـوق المختلـطـة القتالـيـة الجوية

شــهر خل دولرا  مليون502 من يقرب ما كلفت الجوية الدورايات أن إلى وأشارات
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الجـأـواء فـاـي الجوـيـة اـلـدورايات أن باـلـذكر والـجـدير ما،2002 لـعـاما الماـضـي يـنـاير
نفاـثـة  ـطـائرة200 ـمـن أـكـثر فايـهـا يشاراك بيوما الضربات بعد بدأت التي المريكية

ـاء مختلف فاي جأوية  قأاعدة30 فاي الجوية القوات أفاراد من  آلف10و مقاتلة أنـح
المريكية. المتحدة الوليات

وإداراة اـلـداخلي الـمـن حماـيـة نفـقـات ـعـن إداراـتـه عـجـز يـبـدي أن ـبـوش يشأ ولم
ـذه من للتخفيف مسبوقأة غير إجأراءات لتخاذ اضطرته والتي الخاراج فاي الحرب ـه

ًا اـلـدنيا مل اـلـتي الـصـوارايخ منظوـمـة إيـقـاف فاـتـم الـصـرفايات أجألـهـا، ـمـن ـضـجيج
مـعـدة ـكـانت الماـضـي الـسـبوع فاي الدفااع وزاراة أجأرتها التي الصاراوخية والتجربة

ًا بشهر ونيويوراك واشنطن ضربات قأبل وأعيـد الضـربات بـعـد تجميـدها وـتـم تقريـبـ
إيـقـاف تم فاقد القأتصادي العجز وبسبب قأوية، زالت ل أمريكا بأن كرسالة إطلقأها
لضعف ذلك كل ناسا وكالة أبحاث أيقاف وتم والمضادات، الطائرات تطوير أبحاث

لـعـاما رامـضـان فـاـي دـعـا ـبـوش إن ـبـل ذـلـك، بمـثـل القـيـاما ـعـن المريكي القأتصاد
ـن تتكون العسكرية الوحدات وهذه الخضر السلما وحدات تشكيل إلى هـ1422 ـم

مقابل، دون ولكن خاراجأها والسلما أمريكا فاي المن لحفظ المريكيين المتطوعين
النـفـاق عـلـى قـأـادراة غـيـر ولكنها أعمالها، فاي شعبها إشراك تريد أمريكا لن ليس
مقابل. دون المتطوعين فاأراادت منهم، مزيد استدعاء حال فاي الحتياط جأنود على

القأتصاد     مؤشرات     فاي     قأراءة
المريكي

تنازلت وأسباب العالم، دول ضد المريكية الستراتيجيات تغير أسباب نفهم وحتى
ًا، منها طلبوا ما عن وحلفائها لعدائها أمريكا المؤـشـرات بـعـض نـقـرأ أن لـبـد سابق

عـن نتكـلـم وـلـن المريكي، القأتصاد فاي النهيارا مدى تبين التي المريكي للقأتصاد
أـكـثر إـلـى وـصـلت واـلـتي للضربات الول الشهر فاي حصلت التي القأتصادية الثارا

ـارا1000 ـر فـاـي الـكـونجرس زـعـم وقـأـد دولرا،  ملـي ـوما فـاـي نـشـره تقرـي ـاء ـي الثلـث
المباشــرة وغير المباشرة جأمادى ضربات خسائر أن ما11/6/2002 هـ1/3/1423

م والجميـع دولرا،  مليـارا16 بلغـت مـن بـأكثر الرقأـم هـذا ضـعف الخسـائر أن يعل
لتخفـيـف منـهـم الفاـشـلة المحـاولت ـضـمن يـأتي التقرـيـر هذا ولكن مرة، خمسين

الكلما خلل من الرقأم هذا كذب نثبت وسوف الضربات، من بهم لحقت التي الثارا
تغـيـر عـلـى أمريـكـا أجـأـبر اـلـذي اـلـداهم الخـطـر لنفـهـم ـعـاما بـشـكل القأتـصـاد ـعـن

استراتيجياتها.

صـرف سـعر فاـي الـتراجأع وتيـرة تسـاراع المريكـي القأتصـاد مؤشـر فاي نقرأ إننا
هـــ10/4/1423 الجمـعـة ـيـوما وـصـل ـحـتى الـشـهر، ـحـوالي قأبل بدأت التي الدولرا

الين أماما انخفض كما اليوراو، أماما عامين منذ له مستوى أدنى إلى ما20/6/2002
ًا ـأثر ـن والمـخـاوف ـسـتريت وول بخـسـائر مـت ـات ـم ـة هجـم ـى محتمـل ـات عـل الولـي

ًا دولرا1.4974 مـسـتوى إـلـى الـسـترليني وقأفز المتحدة، المـسـتوى بـذلك متخطـيـ
هـــ1421 ـشـوال مـنـذ مـسـتوياته أعـلـى إـلـى ليصل الرابعاء يوما بلغه الذي المرتفع

ـوما المريكية السهم هبوط بعد جأديدة لضربة الدولرا وتعرض ما،2001 عاما يناير ـي
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دخـلـت مجهوـلـة ـطـائرة بـسـبب البـيـض اـلـبيت إخلء ـعـن أنـبـاء  بـعـد9/4 الخميس
المريكية. العاصمة فاوق فايها الطيران المحظورا المنطقة

أـنـدو أجأرويـكـول كرـيـدي فـاـي الجأـنـبي الـصـرف أبـحـاث رائيس كوتيشا ميتول وقأال
للـسـهم الجدـيـدة الخـسـائر راأيـنـا وقـأـد اـلـدولرا، هـبـوط ـمـن آـخـر ـيـوما إـنـه ”ـسـويز

ـحـدة ـمـن زادا البـيـض اـلـبيت وإخلء إـسـرائيل فـاـي التفجـيـرات أن كـمـا المريكـيـة
.“التوتر

ـال ـك وقـأ ـي المتخصــص الخــبير باراســونز نـي بمصــرف العملت اســتراتيجيات فـا
ـحـذو يـحـذو والـسـترليني لـلـدولرا، بالنـسـبة نزولية سوق فاي الن إننا ”كومرسبنك

ًا اليوراو .“المريكية العملة أماما تمام

للـيـوراو،  دولرا0.9591 إـلـى ليصـل مئوـيـة نقـطـه نـصـف ـمـن أـكـثر الـدولرا وهـبـط
أدـنـى وـهـو  فارـنـك1.5317 وبـلـغ السويـسـري الفرنك أماما بشدة الدولرا وانخفض
ًا السترليني الجنيه وقأفز ما،1999 نوفامبر هـ1420 راجأب شهر منذ مستوى ـدد مـج

ًا17 فاي مستوياته أعلى إلى فـاـي المريكـيـة العمـلـة تراجأـعـت إذ الدولرا أماما  شهر
والـتـوترات المريكـيـة التجاراـيـة للبياـنـات ـضـعف جـأـراء ـمـن كافـاـة العملت أـسـواق
المنية.

لـهـذا مـحـرما ـشـهر منتصف منذ كافاة السواق فاي بيعية ضغوط من الدولرا ويعاني
ـن المريكية الستثماراية الصول جأاذبية تراجأعت إذ لبريل، الموافاق العاما ـراء ـم جـأ

التي المحاسبية الفضائح وسلسلة المريكي القأتصادي النتعاش وتيرة فاي شكوك
النـهـوض اـسـتئناف حيوـيـة فـاـي المـسـتثمرون ويـشـكك كبرى، شركات لها تعرضت

العجز من قألقهم عن معربين التضخم استئناف من ويخصون المريكي، القأتصادي
البوراـصـات فـاـي المالـيـة الورااق أـسـواق وـضـعف الجاراـيـة الحـسـابات فاي المتزايد

المريكية.

أن جأهـتـه من اعتبر ”العملت أسعارا تحليل معهد فاي المحلل برغستن فاريد واعتبر
ـسـعر تراجـأـع أن يعتقد ولكنه القصير، المدى على سيحصل بما التكهن الصعب من

ًا18 لـ سيتواصل الدولرا صرف .“القأل على أخرى  شهر

تـهـتز ـبـدأت المريـكـي الـسـتثمارا راموز إن ”القأتصادي المحلل لوب ماراشال وقأال
مستوى أدنى إلى وصل بأنه ويقول العالمية، العملت أماما الدولرا هبوط وقأع على

يحـمـل الـمـر ـهـذا ـبـأن ويـقـول الياـبـاني، والـيـن واليوراو السويسري الفرنك مقابل
ـكـانت أـصـل التي الضطرابات فاي أمريكا وسيغرق المريكان على حقيقية مخاطر

ويخـتـم المريكـيـة، الميزانـيـة فـاـي اـلـدائم العجز لسد إليها الموال قأدوما إلى تحتاج
ًا الماضي فاي الحالة هذه مثل نشهد لم إننا بقوله كلمه تظهــر يوما كل فافي إطلقأ
.“الدولرا معاناة من تزيد جأديدة العالم فاي أزمة

الـعـالم فـاـي لعملتـهـا تـسـويقها أراـبـاحا الوـلـى للوهـلـة فاـقـدت قأد أمريكا تكون وبهذا
ًا ذلك ورااء من تجني كانت والتي فاقط. للصرف كفاراق دولرا  مليارا24 سنوي
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ًا320 إـلـى ما22/5/2002 الرابعاء يوما الذهب وصل فاقد هذا وعلى للونـصـة  دولرا
قأبـل ـسـعره % ـعـن20و أـشـهر ـسـتة قأبـل ـسـعره عـن % زـيـادة15 يمثل ما وهو

سبتمبر. أحداث

الموافـاـق الماـضـي الـعـاما ـمـن الحـجـة ذي أول فاي المريكية السهم انخفضت وقأد
ًا ما2002 لعاما فابراير لمنتصف ًا انخفاض محلـلـي ـكـبير ينـتـوب ل جأـيـف وـصـفه ـحـاد
المحاـسـبية والمسائل المحاسبة بشأن بالغ بقلق يشعرون الناس ”بقوله الستثمارا

ًا سنشهد أننا وأعتقد .“المتقلبة المعاملت من ذلك نحو أو آخر شهر

التلعـبـات ـمـن ـكـبير حـجـم ـعـن كـشـف (إنرون) واـلـذي انهيارا بعد كان القلق وهذا
الرئـيـس الفـضـيحة ـهـذه فاي توراط حيث الفيدراالي المستوى على حتى المحاسبية
المجـلـس عـضـو قأال حتى الشيوخ مجلس فاي  عضوا71 من يقرب وما ومساعديه

الـسـابق أـنـرون ـمـدير علقـأـة أن ”صحفية ندوة خلل موراغان بايرون الديمقراطي
ًا، وثيقة المريكية بالداراة ًا جأد مثـل فااسـدة حكومـة حيـاته فاـي يـر لـم أنـه مضـيف

دـعـوى ـبـالكونغرس التحقيـقـات وـحـدة رافاـعـت ذـلـك إـثـر وعـلـى ،“الحالية الحكومة
ـشـركة لعبـتـه اـلـذي اـلـدورا عـلـى للتـعـرف البـيـض اـلـبيت ضد مسبوقأة غير قأضائية
الرئيـس لدرااة الطاقأـة سياسـيات تطـوير فاـي الطاقأـة شركات من وغيرها إنرون
ذي منتـصـف مـنـذ المريكيـيـن المـسـتهلكين ثـقـة قأـلـص اـلـذي هو المر وهذا بوش،
فـاـي الـسـهم هـبـوط ـمـع ما2002 لـعـاما فـاـبراير لول الموافاق الماضي للعم القعدة

ينـاير الماـضـي الـعـاما ـشـوال فـاـي المتـحـدة للولـيـات الصناعي النتاج انخفض حين
ما.2002

حـيـث ما20/6/2002 هـــ10/4/1423 الجمـعـة ـيـوما المريكـيـة الـسـهم وانخفـضـت
ـض ـر انخـف ـاع مؤـش ـا قأـط ـداك التكنولوجأـي ـة2.03 ناـس ـى0.14 بنســبة  نقـط % إـل

الـكـبرى الـصـناعية الـشـركات لـسـهم جـأـونز داو مؤشر هبط كما  نقطة،1494.80
ـبـوراز أـنـد ـسـتاندراد مؤـشـر أـمـا  نقطة،9559.49 % إلى0.02 بنسبة  نقطة2.08

% إـلـى0.2 بنـسـبة  نقـطـة0.23 فـاـانخفض  شركة500 أسهم من المكون الشمل
 نقطة.1019.76

الســلع تجاراة فاي المريكي العجز اراتفاع الجمعة يوما القأتصادية البيانات وأظهرت
حـكـومي تقرـيـر أظـهـر كما دولرا،  مليارا35.94 بلغ قأياسي مستوى إلى والخدمات

ًا عشر الثني % خلل2.6 انخفضت الجملة مستوى على السعارا أن الماضية شهر
يـسـاورا القلق يزال ول ما،1950 الموافاق هـ1369 عاما منذ لها هبوط أشد مسجلة

فـاـي وخاـصـة للـشـركات الحـسـابية المماراـسـات ـمـن المخاوف بسبب المستثمرين
والتصالت. التكنولوجأيا قأطاعي

ناـتـج المرـكـزي) إن (البـنـك الفـيـدراالي الحتـيـاطي مجـلـس عن صادرا تقرير ويقول
الماـضـية الـفـترة % فـاـي1 بنـسـبة انخـفـض المريكية والمناجأم والمنشآت المصانع

ًا عـشـر اثـنـي لـمـدة ـبـذلك اـسـتمر النخفاض وأن قأـبـل (وـهـذا الـتـوالي عـلـى ـشـهر
يتـعـرض اـلـتي الـطـول ـهـي الـفـترة هذه أن إلى الراقأاما وتشير مباشرة)، الحداث

فـاـي ـسـجلها اـلـتي اـلـتراجأع سلـسـلة مـنـذ للنخفاض المريكي الصناعي النتاج فايها
ـشـوال وـحـتى ما1944 ـعـاما نوفاـمـبر الموافـاـق هـــ1363 القـعـدة ذي ـمـن الـفـترة
ـبـأن المرـكـزي البـنـك تقرـيـر وقـأـال ما،1945 ـعـاما ـمـن أكـتـوبر الموافـاـق هـــ1364
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وـهـو الكلـيـة طاقأتـهـا % ـمـن75 بنسبة الراهن الوقأت فاي تعمل المريكية الصناعة
ًا، عشر ثمانية منذ به تعمل معدل أقأل ـصـحة فـاـي يـشـككون المراقـأـبين ولـكـن عام
ـمـن الخـسـاراة حـجـم ولتعـلـم بـكـثير، ذلك من أقأل المعدل أن مؤكدين الراقأاما هذه

الـقـومي ـنـاتجهم أن تـعـرف أن ـبـد ل لمريـكـا الـصـناعية الـقـوة راـبـع أو ثـلـث إيقاف
ًا. دولرا  مليارا600و  ترليون6 بـ يقدرا السنوي تقريب

لـسـعارا ـحـاد انخفاض من الموفاقة الضربات هذه بعد المريكي السوق يعاني وكما
ًا يـعـاني فاهو اليوراو، مقابل الدولرا صرف وسعر السهم مـعـدلت اراتـفـاع ـمـن أيـضـ
الحقيـقـة يعكس ل الرقأم هذا بأن المراقأبون ويقول %،6 إلى وصلت التي البطالة

ذلك. من أكبر فاهو

ـه مستوى أدنى إلى وصل حتى انخفاضه يواصل الجأنبي الستثمارا معدل زال ول ـل
5800 بلـغ المريكـي الدين أن إلى تشير الراقأاما وآخر ما،1991 هـ1411 عاما منذ

الطلق. على الدين حجم فاي الولى الدولة أمريكا تعد وبهذا دولرا مليارا

ـمـا ـصـدمة أولـهـا لسباب لمريكا المستثمرين لجأتذاب المحاولت كل فاشلت وقأد
المستثمر ثقة لها تعرضت التي الحادة الصدمة أنرون) وهي (ظاهرة بـ عليه يطلق

ـمـن وغيرـهـا إـنـرون فاـضـيحة عـقـب المريـكـي الرأـسـمالي القأتـصـادي النـظـاما فاي
ـهـي ـضـربتها اـلـتي القأتـصـادية العزلة من الخروج تحاول أمريكا وبدأت الشركات،

ـة أسواق عدة على القأتصادي الحضر فارضت فاقد طغيانها، أياما نفسها على عالمـي
ـوما ـبـوش قـأـول مـثـل أـكـاذيب لمـجـرد الحـضـر ذـلـك رافـاـع لتـقـررا الـيـوما وـعـادت ـي

السوداني النفط قأطاع على الستثمارا حضر رافاع على وافاق عندما هـ26/3/1423
الـسـواق فـاـي السياـسـات ـتـدخل يرـيـد ل قـأـال: ـبـأنه المريكية، الشركات قأبل من

حتى القأتصاد فاي السياسة تتدخل التي الولى للمرة هي هل نعرف ول !!، المالية
؟. القأتصاد عن بوش يدافاع

فاأـشـهرها حـرج ول فاـحـدث المتـحـدة الولـيـات ضربت التي الفالس حالت عن أما
ـهـذه إفالس أن إل ـكـبيرة، ـبـرؤوس القادـمـة الـيـاما فاي ستطيح التي إنرون إفالس

فاـي الفالس إـشـهارا حـالت زادت فاـقـد الضـربات، بـعـد الوحـيـد يـكـن ـلـم الـشـركة
مـعـدل أعـلـى لتـسـجل  ما2001 هـ1422 عاما % خلل19 بنسبة المتحدة الوليات

الـكـاتب وقـأـاما حاـلـة،  ملـيـون1.49 إـلـى الفالس ـحـالت لتـصـل الطلق، عـلـى لها
ًا ونـشـرها البياـنـات ـهـذه بتجميع المريكية للمحاكم الداراي إفالس ـحـالت أن مبيـنـ
ـعـدد اراتـفـع كـمـا حاـلـة،40.099 إـلـى % لتـصـل13 بنـسـبة زادت التجاراـيـة العمال

 ملـيـون1.45 من أكثر إلى % ليصل19.2 بنسبة إفالسهم أشهروا الذين الشخاص
وأوـهـايو، إـنـديانا، اـيـوا، وليات فاي الفالس حالت فاي زيادة أكبر وسجلت شخص،

كبرى. زرااعية قأطاعات وبها الوسط الغرب فاي جأميعها تقع التي

هـ1421 عاما كان المريكي الفالس لمعهد التنفيذي المدير جأيردانو صمويل وقأال
المـسـتهلكين ـلـديون الفلكية المستويات أدت الفالس، لحالت راواج عاما  ما2001
أـكـثر اقأتـصـادية لضغوط السر من مزيد مواجأهة إلى القأتصادي بالنكماش مقترنة

مضى.  وقأت أي من

ـعـن منـهـا عـشـرات أعلـنـت فاـقـد الوـلـى المتـضـرراة فاـكـانت الطـيـران شركات أما
ـشـركة أـكـبر ـسـادس راأسها وعلى إفالسه يعلن ورابما يترنح الخر والبعض إفالسها
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كـشـركة قـأـروض ـضـمانات عـلـى تحـصـل ـلـم ايرويز) فـاـإذا اس (يو أمريكية طيران
ـسـتعلن فاإنـهـا المتـحـدة، الولـيـات فـاـي طـيـران ـشـركة أـكـبر وست) ـثـامن (أميركا

عـشـرات تـسـريح ـعـن أعلـنـت أمريـكـا فـاـي الطـيـران شركات جأميع ولكن إفالسها،
فـاـي مقرـهـا ليـكـون الخدـمـة ـمـن الطائرات مئات وأخرجأت الموظفين، من اللف

آـخـر ومـطـارا أنجـلـس، ـلـوس ـشـمالي فـاـي موـهـافاي مطارا فاي ضخمة مستودعات
ًا ـكـان ـمـا اـسـتيعاب ـعـن السوق لعجز كاليفورانيا، جأنوب الـضـربات، قأـبـل مـسـتوعب
أـصـل ـمـن  ـطـائرة120 بتخزين قأامت إس) وحدها (يو شركة أن تعرف أن ويكفي

أمريـكـان مـثـل تخزينها تم أخرى لشركات التابعة الطائرات من مئات سوى ،300
ويـقـول كاليفورانـيـا، جأـنـوب مطارا فاي  طائرة260 من يقرب ما خزنت التي ايرلنز

ًا30 بعد موهافاي لمطارا عاما كمدير تقاعد الذي سابوفايتش دان قـأـال: أعـمـل  عاـمـ
ًا30 منذ الوظيفة هذه فاي الوـضـع، ـهـذا بمـثـل لعملـيـة حياتي طول أشهد ولم  عام
ًا إنها إذا وقـأـال المجـيـء، فـاـي تـسـتمر والـطـائرات فـاـترة أـسـوأ وـهـذه مأـسـاة، حـقـ

ـسـت أو خـمـس بمـعـدل ـتـأتي ـسـتظل الـطـائرات فـاـإن الحالـيـة الظروف استمرت
السبوع. فاي طائرات

ـمـن والـعـالمي ـبـل المريـكـي القأتـصـاد بها مني التي القأتصادية الضرارا تتبعنا ولو
وحـجـم اـلـديون ـلـتراكم ازدـيـاد فـاـي ـيـوما ـكـل وهي المقاما، بنا لطال الضربات هذه

ًا العجز ليتأـكـد كفاـيـة ذكرنا فايما أن ونظن الربا، على قأائم اقأتصاد فاي يوما بعد يوم
ـهـي للـضـربات المباشرة وغير المباشرة الخسائر بأن الكونجرس كذب من المتابع

ًا وهو ليعودوا، الجأانب للمستثمرين كمخدرا يأتي التقرير وهذا دولرا،  مليارا16 أيض
المريكي. للمستهلك سخيف تطمين

الجنبي     المستثمر     لعادة     فااشلة     محاولت
المريكي     المستهلك     ثقة     وإعادة

حاـلـة تحـسـن ـعـن الكاذـبـة التـقـاراير ـبـث المريـكـي القأتصاد إنعاش محاولت ومن
الـضـربات، خـسـائر ـشـأن ـمـن تقلل التي التقاراير وبث وانتعاشه، المريكية السوق

سيعاود الدولرا وأن انتعاش على مقبل المريكي القأتصاد بأن توحي درااسات وبث
تقاراير وبث المريكي، القأتصادي الوضع حقيقة حول تضليلية تقاراير وبث اراتفاعه،

ا تقدمها الواقأع من لها أساس ل ضخمة اقأتصادية معونات عن دول أمريك فاقيـرة ل
الداراة تتبناـهـا ـضـخمة مـصـروفاات ـعـن كاذـبـة تـقـاراير وبث النساني، الطارا ضمن

ًا تكون أن تعدو ل وهمية عسكرية أو اقأتصادية لمشارايع المريكية وراق على خطط
ًا، زال ل واقأتصادنا أقأوياء بأننا العالم لخبارا أمريكية دعائية حملة ضمن ومن عملقأ
ًا الدعائية حملتها ضمن على الضواء تسليط عدما أو التعتيم على حرصت فاقد أيض

المنهارا. بالقأتصاد الضرارا شأنها من اقأتصادية أحداث أي

ـعـدا المريكـيـة المنـيـة الهيئات كل تضم أمنية وزاراة إنشاء النعاش محاولت ومن
فاـيـه تـعـد وقـأـت فـاـي اـلـوزاراة ـهـذه تـشـكيل ويأتي الفيدراالية، والمباحث المخابرات

الشيوخ مجلس أن إل العسكرية عملياتها على لتنفق للموال الحاجأة بأمس أمريكا
فـاـي ونـشـك – دولرا  ملـيـارا37 يتـجـاوز ضخم بمبلغ الوزاراة هذه على النفاق فاضل

ثـقـة لـعـادة ذـلـك ـكـل -، أـكـثر ول أقـأـل ل دعاـيـة يـكـون فاربـمـا الرقـأـم ـهـذا حقيـقـة
ًا ليكون الداخلي المريكي المن باستقرارا المستثمر ًا مكان وإعادة للستثمارا مناسب
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ًا إليه، الموال راؤوس العملية الناحية من المراقأبون يقول كما الوزاراة هذه أن علم
ًا تضيف لن ًا شيئ العيش صعوبة من ستزيد إنها بل أمريكا فاي الداخلي للمن جأديد

ـاليرون جأون المتقاعد النقيب علق وقأد الخدمات، وتعسر المتحدة الوليات داخل ـب
ًا يفعل ل القرارا هذا إن ”بقوله القومي المن مؤسسات على المعلق لمعالجة شيئ

ـبـوش إداراة ـمـن دعاـيـة إل ـهـو ـمـا القرارا هذا أن النقيب هذا يفهم ولم ،“شيء أي
الجـأـراءات ـهـذه ـظـل فـاـي آمـنـة ـسـتكون التي لمريكا ليعودوا المستثمرين لخداع
الجديدة. المنية

ًا المحاولت ومن عـلـى هـــ7/4/1423 الثلـثـاء ـيـوما الـشـيوخ مجـلـس تـصـويت أيـضـ
نزاـهـة ـضـمان أجـأـل ـمـن الحـسـابات ـتـدقأيق عـلـى الـشـراف عملـيـة يـشـدد قـأـانون

توالت والتي المالية الفضائح تكاثر بعد المستثمر ثقة واستعادة الشركات حسابات
ًا القانون ويهدف (أنرون)، قأضية إطارا فاي ـواق طمأنة إلى خصوص ـورا الـس والجمـه
ي الفضـائح مـن سلسـلة تلتهـا الـتي أنرون فاضيحة بعد ركات فا رى ش وتزويـر أخ

ـشـؤون فـاـي محللـيـن بـيـن مـصـالح ونزاـعـات العمل أسرارا كشف وجأرائم حسابات
(أراـثـورا ـشـركة عـلـى تكـسـاس فـاـي الحـكـم أصدارا بعد القانون هذا ويأتي البوراصة،

اتلفاـهـا بـسـبب القـضـاء عرقأـلـة عن المسئولة هي أنها الحسابات اندراسن) لتدقأيق
انـشـاء الـشـيوخ مجـلـس لجـنـة بـ(أـنـرون) وتـقـترحا المتعلقة والملفات الوثائق آلف
الـقـانون ـهـذا ولـكـن المريكـيـة، الـسـوق فـاـي الثقة لعادة ذلك كل للمحاسبة، هيئة
ً ليس ًا ـكـانوا واـلـذين أنفسهم الحكومة أعضاء ضد فاعال التلعـبـات ـهـذه بـكـل ـسـبب

المحاسبية.

ثـقـة وإعادة المريكي المستهلك ثقة على المريكية الحكومة حفاظ محاولت ومن
المـصـالح ـضـد تحصل أعمال أي على التعتيم على حرصت فاقد الجأنبي، المستثمر
ًء أرااضيها داخل المريكية ً المريكييـن، اليمينييـن مـن أو المجاهـدين من سوا فامثل

نيويــوك فاي كوينز حي فاوق إيرلينز أميركان لطائرة المجاهدين إسقاط عن قأالت
ـمـن عـشـر للـثـاني الموافـاـق الماـضـي للـعـاما ـشـعبان ـمـن والعشرين السادس فاي

ًا265 إثرـهـا عـلـى قأتل والذي ما2001 لعاما نوفامبر فـاـي ـسـكان إـلـى إـضـافاة  رااكـبـ
ً المريكية الداراة قأالت الحي، نفس فـاـي السبب بالطبع) بأن عيان (شهود عن نقل

الـسـكني، الـحـي فـاـوق تحطمـهـا ـسـب مما محركاتها إحدى فاقدت أنها هو سقوطها
الحـادث بـأن تكسـاس ولية فاي النفط لتكرير مصفاة أكبر ثاني إحراق عن وقأالت
ارايس راحلـة راكـاب يكتشـف أن اللـه وقأـدرا فااعل، بفعل يتم ولم عرضي ميـامي ب
أول فـاـي المحيط فاوق الطائرة رايد) لتفجير بـ(راتشرد المعروف الجبارا عبد محاولة
ـل أخفت المريكية السلطات أن إل ما،2001 أواخر الماضي للعاما شوال ـشـيء ـك

ًا وكأن الحادثة عن اكتـشـاف ـعـن إخفاقأـهـا ـتـداعيات من تخشى فاهي يكن، لم شيئ
تكتشـف فالـم ؟ المنيـة والجأهـزة المـن راجأـال وأيـن المتفجـرات تهريب تم كيف

ـكـذلك وأخـفـت الجـبـارا، عـبـد بـجـوارا رااكـبـة قأبل من الخيرة الدقأائق فاي إل العملية
ـة بنفس المتفجرات تهريب المجاهدين أحد لمحاولة اكتشافاها تطوراات ـد طريـق عـب

مـطـارا ذـلـك إـثـر عـلـى وأغـلـق ما،2002 يناير الماضي للعاما شوال شهر فاي الجبارا
والمتفـجـرات ـحـذائه مـصـادراة تـمـت بـعـدما البـطـل الـلـه وـسـلم فارانسيـسـكو سان

فـاـي نيوـيـوراك فاي التقنية للمدراسة المجاهدين تفجير نسبت حينما وكذبت بداخلها،
لهـذا صـفر منتصـف فاـي طوابـق ثلث تدمير إلى أدى ماء سخان إلى مانهاتن حي

ًا عليه وعتمت ما2002 لبريل الموافاق العاما ًا وبثت إعلمي له المجاورا للمبنى صورا
ًا وكذبت الضرارا، بعض أصابته الذي فـاـي التملـيـك لـشـقق مجمع انفجارا بنسبة أيض
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ـمـاراس ـشـهر لمنتـصـف الموافاق هـ1423 محرما شهر أول فاي أنجلوس لو ضاحية
ال الـذي غـاز، أنبوب إلى ما2002 أنهم المسـئولون عنـه قأ دوا ب النفجـارا أن اعتق
ـلـوس مـطـافائ كتيـبـة رائـيـس فاراـكـو راوـبـرت الحكوـمـة إعلن وـكـذب ـكـبير، زلزال

ـسـبب يـكـون قـأـد الـطـبيعي الـغـاز أن يـشـككون المسئولين بأن قأال حينما أنجلوس
ًا أن والغريب النفجارا، ًا حادث تـسـبب كلوراادو بجسر عباراة اصطداما إلى أدى عرضي
الماضي. الشهر فاي بانهياراه

ـحـتى وـحـدهم المجاهدين قأبل من مهدد يكن لم المتحدة الوليات فاي المن أن إل
اـلـرأي ـعـن والدينـيـة السياـسـية الدوافاع ذات الحوادث كل إخفاء الحكومة تستطيع

ودوافـاـع تفاـصـيل المريكـيـة الـمـن ـسـلطات أخـفـت فاـقـد والعالمي، الداخلي العاما
ـهـذه الـسـابع) وـكـانت (المـشـروع نفـسـها عـلـى تطـلـق مسلحة جأماعة على قأبضها

العـثـورا ـتـم وقـأـد الغربـيـة، مونتاـنـا ولية شمال على السيطرة على عازمة الجماعة
باـلـذخائر مليـئـة  ـمـتر3.7 بـطـول مقـطـوراات عـلـى الجماعة راجأال من خمسة لدى

مقاطـعـة عـمـدة ـبـذلك ـصـرحا كما الواقأية والملبس والقنابل والبنادق والمتفجرات
تخزـيـن ـشـيكاغو ولية فاي أخرى يمينية مجموعة حاولت كما بونت، دو جأيم فالتيهد

ي القطـارا لمحطـة راكاب مدخل تحت نفق فاي مخزن فاي السامة السيانيد مادة فا
لتفجـيـر ميشيغان فاي مسلحة لمليشيات خطة عن اكتشافاها وأخفت الولية، وسط
هـجـوما لـشـن ميـسـوراي فـاـي أحبطت للمتطرفاين عملية وأخفت حكوميتين، بنايتين

فاي بتكساس هود فاورات قأاعدة ضد الوقأوع وشك على كانت عسكرية قأواعد على
ًا وأخفت للزوارا، فاتحها يوما ـر كاليفورانيا فاي المليشيات خطط أيض ـتودع لتفجـي مـس
لهذا محرما أول تكساس فاي الكيماويات مصنع حريق أسباب وأخفت الروبان، لغاز

الخـطـط وأـكـثر البـيـض، الـضـطهاد ـمـن تعاني السود من جأماعة نفذته الذي العاما
لمليـشـيات الول طوراـهـا فـاـي مـعـدة خـطـة اكتـشـفوا عندما المريكان لرعب إثاراة

البـحـث نتاـئـج إخـفـاء تم فاقد كله هذا وقأبل النووية، للطاقأة مشروع لتدمير فالورايدا
وسط إلى المن راجأال التحقيقات قأادت بعدما الخبيثة الجمرة مصدرا عن والتحري

السلحة. هذه لتطوير البنتاغون مختبر

أـكـثر علـيـه التكـتـم ـتـم وـمـا الضربات بعد من معرفاتها تم التي الحوادث بعض هذه
ـا عـلـى للحفاظ شيء كل على التكتم وراغم أمريكا أن إل عرف، مما بكثير إل أمنـه

ًا، فايـهـا ـبـالمن أهلـهـا يـشـعر ل حقيـقـي جأحـيـم إلى تحولت أنها الـحـداث وـهـذه أـبـد
ًا كان مما وغيرها بداية المريكية التصريحات سعارا ورااء الحقيقي السبب هي خافاي

ـكـان مراقأب فاكل المريكية، الداراة فاي مسئول بأدنى انتهاء نائبه إلى الرئيس من
يـعـرف اـلـذي ولكن المستويات، وأدنى أعلى من التحذيرات وتيرة اراتفاع يستغرب

قـأـرارا يـكـن وـلـم التـحـذيرات، فـاـي الجنون لهذا يعذراهم المسئولون هؤلء يعرفاه ما
ـن ابتداء اليهودية الحياء لحماية مسلحة دورايات تشكيل نيويوراك فاي اليهود أول ـم
المريكيـة الحكوـمـة إخفـاق عرفاـوا بعـدما إل الـعـاما لهـذا الول رابيـع لشهر أسبوع
ًا وعجزها المن بحفظ عرفاوا لهم التقنية المدراسة تفجير فابعد الستمرارا، عن مالي

وراـغـم الـضـعيفة، الحكوـمـة عـلـى العتـمـاد دون أنفـسـهم حماـيـة عليـهـم يـجـب بأنه
تـنـادي البـيـض اـلـبيت ـمـن أـصـوات هـنـاك أن إل الخـطـوة لـهـذه الحكوـمـة معاراضة

بذلك. لليهود بالموافاقة

الن ـهـاهم الراـهـاب عـلـى بالقـضـاء ويفتـخـرون ويحتفـلـون يعلـنـون ـكـانوا أن وبـعـد
ًا للراحة يذوقأون ل جأعلهم الذي المجاهدين بأس من يذوقأون ـون ول طعم ـن يمـل ـم
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ان وإنشـاء المنيـة الجأراءات وتشديد التحذيرات الـرأي يسـمع ولـن المنيـة، اللج
ًا اليوما بعد العالمي العاما أرااـضـيهم، داخـل ـضـدهم عمـل بأي المريكان من اعترافا

سـوف مـا كـل العرضـي والحادث الصدفاة تحميل قأررات الجديدة سياستهم إن بل
أفاغانستان. فاي صنعت كما أمريكا، فاي يحدث

ًا والكذب التعتيم ذلك كل ًا إليـهـا، الجأـنـبي المـسـتثمر ثـقـة ـعـودة فاي طمع وحفاـظـ
لفـاـواه تكميمـهـا راـغـم بالفشل سيبوء كل هذا ولكن المريكي، المستهلك ثقة على

وـمـن الـحـق، ببـعـض الـقـائلين العلما راجأال من لكثير وطردها وتعسفها العلميين
الـحـق كلـمـة قـأـال عـنـدما ـبـاتلر ـسـتيف الكولونـيـل ـهـو الفـاـواه تكميم ضحايا أشهر

ـرض سبتمبر لهجمات تحذيرات تجاهل وخسيس) وأنه (وضيع بأنه بوش فاوصف لـغ
اص، سياسي ذراع والـده إن وقأـال خ داما ت إلـى احتـاج وهـذا سياسـته ليحقـق بص
ـعـن النـظـارا يـصـرف ولـكـي الراـهـاب عـلـى الـحـرب ميزانـيـة من ليستفيد الراهاب
ـة بلد أن إل "، الـضـعيف القأتصاد عن النظارا ويصرف للسؤال القابل اختياراه حرـي
محكـمـة إـلـى وأـحـالته مـقـاله نـشـر ـمـن أـيـاما ثلث بـعـد الكولونـيـل أوقأـفـت اـلـرأي

ـلـن ولكنـهـا معروفـاـة غـيـر وغراـمـة سنة لمدة سجن بعد عمله من لتعفيه عسكرية
ًا. ذلك فاي تفلح أبد

ـصـدورا ـعـن أمريكية إعلمية مجموعة أعلنت الفاواه تكميم من الملل ظواهر ومن
لسياـسـة معاراـضـتها ـعـن ـتـايمز) أعلـنـت (وارا ـصـحيفة ـهـي أـسـبوعين ـكـل صحيفة
المتحدة، الوليات داخل وفاي أفاغانستان فاي يحصل لما المريكي العلمي التعتيم
وتـقـول العـقـول، على والتحجير العلمي الكبت سياسة فاشل الصحيفة هذه لتثبت

أمريكـيـة ـصـحيفة ـهـي الـصـحيفة ـهـذه وـصـف فـاـي البريطانـيـة الجارادـيـان ـصـحيفة
يـصـدرا وـسـوف بأفاغانـسـتان المريكـيـة الحرب فاي الحقائق لكشف تهدف معاراضة

ـا ـعـدد أول ـل12 فـاـي منـه ـة ـمـن ما2002  أبرـي ـاللغتين فارانسيـسـكو ـسـان مديـن ـب
يـقـدما (الـحـر) ـلـم المريـكـي العلما أن محرراوـهـا يؤكد حيث والسبانية، النجليزية

جـأـاءت اتـخـذوها اـلـتي الخـطـوة وأن وأـحـداثها، الـحـرب حقيـقـة ـعـن كامـلـة ـصـوراة
وـمـا أفاغانستان، فاي حدث عما المعلومات من مزيد حول الكثيرين لطلب استجابة
ـا ضد حربها خلل المتحدة الوليات تشعلها أخرى حرب أي فاي سيحدث ـميه ـم تـس

بالراهاب.

ـهـذه لـصـدارا الساـسـي اـلـدافاع إن ”ويـنـج ـبـوب الـصـحيفة تحرـيـر رائـيـس ويـقـول
الـعـاما، اـلـرأي أـمـا ووـضـعها الـحـرب، حـقـائق ـمـن المخـفـي كـشـف ـهـو الـصـحيفة
الـحـرب ـهـذه ورااء الحقيقـيـة الهتماـمـات وتعرـيـة الحقيقية، أحداثها على والوقأوف
تـجـاوزت الطلـبـات أن إل الول الـعـدد من نسخة  لول7500 طبع تم وقأد الدائمة،

. “يوما أول فاي ألف المائة

الولـيـات تجـتـاحا تملمـل ظـاهرة عـن تـعـبر بـل نفسـها عـن تعـبر ل الـصـحيفة هذه
فـاـأكبر الهاـئـل، والتـضـليل العلـمـي التـعـتيم ـمـن الـكـبير الـقـدرا ـهـذا عـلـى المتحدة

البـيـض اـلـبيت لطلـبـات أذعـنـت وغيرـهـا كهولـيـود والفنية بل العلمية المؤسسات
ًا وأصبحت العـسـكريون، النجيلـيـون البيض البيت متطرفاو رادده ما إل تردد ل أبواقأ

ً يدوما لن الحال هذا ولكن ًا العـقـد ينـفـرط فاـسـوف ـطـويل الـشـعب ليكتـشـف قأريـبـ
ً كان كم المريكي ًا مضلل الهائلة. حكومته بإنجازات ومخدوع
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التخبط     ظهر     والمني     القأتصادي     التدهورا     بسبب
البيض     للبيت     والعسكري     السياسي

ي المنهـارا والمنـي القأتصـادي الوضع ولجأل الـبيت أحمـق راأى المتحـدة الوليـات فا
ًا ويغلـقـوا الصراع، صياغة يعيدوا أن وزبانيته البيض فاتحوـهـا اـلـتي الجبـهـات ـمـن ـعـدد

ًا ليسدوا بالغة، بعنجهية أنفسهم على لهم تحقق ل التي والستنزاف الصرف من أبواب
ً فاشلوا أنهم إل مصالح، أي ًا فاشل فـاـي فاـهـم لـهـم، القادمة المرحلية تحديد فاي عظيم

يعرفاون هؤلء أمثال أن يصدق أن للمتابع يمكن ل وعملي قأولي وتناقأض عظيم تخبط
ـمـع أو معـنـا يـكـون أن ـبـد ل الـعـالم ـبـأن يصرحا بوش كان أن فابعد السياسة، أبجديات
ـسـتين فـاـي ـتـدخله عن وأعلن لها، حدود ل شاملة ستكون حربه بأن ويصرحا الراهاب،

مـحـورا بأنـهـا وـصـفها اـلـدول ـمـن ـعـددا يـحـاراب أنه وأعلن الراهاب، جأذورا لقأتلع دولة
فـاـي قـأـال حـيـث اـلـدول، ـهـذه ـضـد خـيـاراهم ـهـو يزال ل النووي الردع أن وهدد الشر،
ًا المـضـي عزـمـه يؤـكـد ـبـأنه ”الـعـاما ـهـذا بداـيـة فاي الكونجرس أماما خطابه فـاـي قـأـدم
الشــر، محورا بأنها الشمالية وكورايا وإيران العراق ووصف الدول من عدد ضد الحرب

ًا تشكل شامل دمارا أسلحة امتلك إلى تسعى الدول هذه إن وقأال ـدته، تزداد خطر ـح
طـهـران وإن ـشـامل، دمارا وأسلحة بصوارايخ يتسلح نظاما الشمالية كورايا وأضاف: إن

إظـهـارا فـاـي يـسـتمر الـعـراق وإن الراـهـاب، وتـصـدير السلحة هذه امتلك على عازمة
ـسـنوات عـشـر ـمـن أـكـثر مـنـذ يـتـآمر العراقأي والنظاما الراهاب، ويدعم لمريكا عدائة

المتحـضـر العالم بأن وقأال النووية، والسلحة القاتلة والغازات الخبيثة الجمرة لتطوير
على النظمة لخطر تسمح لن المتحدة الوليات بأن وقأال لها، سابق ل بأخطارا مهدد

ـة التايمز صحيفة دعا مما ،“العالم فاي السلحة بأخطر تهددنا بأن الراض أن البريطانـي
الخـطـاب ـهـذا أن الـخـبراء وأـكـد التطرف، فاي وقأمة فاادحا خطأ بأنه هذا خطابه تصف

ـكـان الخـطـاب ـبـأن وقـأـالوا الحقيقية، العداء جأبهة على التركيز دون للحرب جأبهة فاتح
ًا يمـكـن ”واـشـنطن فـاـي كينـجـز ـبـرو معـهـد فـاـي الخبير هيس ستيفن وقأال جأدا، عدائي
.“الخطاب بهذا ثانية جأبهة فاتح أنه القول

عزمه عن بشهرين أمريكا ضربات قأبل أعلن أن بعد بوش من التصريحات هذه وتأتي
ًا ومـضـيه الـصـوارايخ، انتـشـارا معاـهـدة من النسحاب على منظوـمـة تـطـوير فـاـي قـأـدم

خـفـض وبـشـأن الـشـأن بـهـذا الروس مع الموقأعة بالتفاقأيات اعتداده وعدما الصوارايخ
من جأمادى شهر أول فاي الصوارايخ بتجربة للبدء أوامره أعطى حتى النووية، السلحة

ربات قأبل أي الماضي العاما رين المباراكـة الض ًا يـوما بعش ادى مـن الثـالث تقريبـ جأم
والـصـين راوـسـيا معاراـضـة راـغـم ما22/8/2001 يوافـاـق ـمـا وـهـو هـ1422 لعاما الخرة
ـمـن التجرـبـة وأعـيـدت الـضـربات بسبب أوقأفت التجربة أن إل التجاراب، لتلك وأوراوبا

ّعد جأمادى ضربات وقأبل متناقأضة، سياسية لهداف أسبوع قأبل جأديد الزـمـة ـبـوش ص
هونــغ أو التبت أو النسان حقوق عن سواء ضدها القضايا من عدد بافاتعال الصين مع

ـهـذه اتـخـاذ ـعـن الـنـاتو أعضاء من حلفائه لنهي يذعن أن بوش ورافاض غيرها، أو كونغ
ـمـع التصعيد هذا كل البارادة، والحرب التسلح سباق تعيد أن شأنها من التي الخطوات

اـلـتي المنـيـة والخـطـارا اقأتصاده انهيارا بحجم بوش معرفاة قأبل كان العالم دول جأميع
كلـهـا الـعـالم دول تـجـاه العدائـيـة السياـسـة هذه أن بالذكر والجدير الداخل، فاي تهدده

العسكريين النجيليين لعقيدة البيض البيت قأادة تبني من رائيس بشكل نابعة هي إنما
ونسأل الفاصلة، هرمجدون لمعركة كمقدمة تكون نووية محرقأة بقياما يعتقدون الذين

!!. أمريكا فاي المحرقأة فاتكون توقأعهم يصدق أن الله
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غـيــرت فاـقــد وعميـقــة، مؤلـمــة بـحــق ـكــانت لمريـكــا المجاـهــدين ـضــربات أن إل
يـعـد وـلـم المريكية، السياسة أورااق خلطت فاقل شئت وإن المريكية، الستراتيجيات

تصـريح يـصـدرا ـيـوما ـكـل فاـفـي يـجـب، وـمـال فاعـلـه يـجـب ـمـا بـيـن يفرقـأـون المريكـان
تنقـاد بـدأت الضـربات بـسـبب أمريكـا أن راأيـنـا ـحـتى قأبـلـه، لمـا مـنـاقأض اـسـتراتيجي

أرااده ـمـا نـفـذت أنـهـا إل بالنقـيـاد تقر ول تكابر كانت وإن سياستها معاراضي لمطالب
داء وأخـذ الوراوبي، التحاد راأسهم وعلى معاراضوها دون مـا كـل منهـا أمريكـا أع يري

راوسيا. وأولهم

ـهـي وحـدها المباـشـرة خسائرها تكن لم بأمريكا المجاهدون ألحقها التي الضربات إن
الـلـه ـبـإذن النهيارا إلى معهم سيستمر الذي وتضخمها الخسائر تراكم إن بل المؤلمة،

فاإـمـا منـهـم، الـعـالم يريده لما أكثر المريكان تخضع وسوف أخضعت التي هي تعالى،
ويعلـنـوا مـصـالحهم ـمـن قـأـدرا أـكـبر عـلـى ويـحـافاظوا بلدـهـم وـحـدة عـلـى يحافاظوا أن

والتـسـلط والصـلف العنجهـيـة يواـصـلوا أو لـهـم، الـعـالم لمسـاعدة وـحـاجأتهم هزيمتهم
فـاـي ليـصـلوا المرـيـض اقأتـصـادهم وإنـهـاك مـقـدرااتهم واـسـتنزاف ضدهم العالم وحشد
والمبادئ والديمقراطية والحرية القيم انهيارا بعد الحقيقي والتفكك النهيارا إلى النهاية

المباراكة. الضربات بعد بها تشدقأوا طالما التي

وفارنـسـا وألمانيا راوسيا من لكل هـ1423 لعاما صفر شهر منتصف فاي بوش زياراة إن
جأـثـت فاـقـد المريكـيـة، الهزيـمـة علـمـات ـمـن علـمـة إل الزـيـاراة ـهـذه تعد ل وإيطاليا،

داء واسـتجداء لها، صريح عدو استجداء إلى وعادت راكبها على أمريكا مـن آخريـن أع
دراجـأـة أـبـدى أـنـه يلـحـظ الزـيـاراة تـلـك أثناء بوش لتصريحات فاالمتابع الكواليس، ورااء

عن يعلن كان فاكم وليته، بداية فاي أعلنها التي المبادئ تغيير ومن المرونة من عالية
ًا التوسع مواصلة على الناتو عزما ويعلن التسلح برامج مواصلة الثمن، كان مهما شرقأ

من كل على تنقض سوف أمريكا بأن تشعر التي الناراية التصريحات من ذلك غير إلى
ًء عاراضها وانهـيـارا جأـمـادى ـضـربات أن إل أوراوـبـا، ـمـن حلفائـهـا أو راوـسـيا ـكـانت ـسـوا
ًا بوش أعطت المريكي القأتصاد ـمـن عـدد أـكـبر ليحـشـد فاـذهب التـسـامح فاـي دراسـ
إل يتمـسـك وـلـم محفـل، ـكـل فـاـي بـهـا نعق أن سبق التي مبادئه حساب على الحلفاء
لسببين: وذلك الراهاب محارابة هو واحد بهدف

الخـطـر ـهـو الـسـلمي الخـطـر ـبـأن ونيوـيـوراك واشنطن غزوتي بعد تأكد  أنهأولهما:
ـة ضربة ووجأه الحواجأز كل وتخطى القيود جأميع كسر الذي الحقيقي ـان، قأاتـل للمريـك

أن ـلـه فاـبـان قأـبـل، ـمـن ورااـسـو حـلـف يفعـلـه ـلـم ـمـا وهذا أمريكا داخل الحرب ونقل
ـسـيما ل مـكـان ـكـل فـاـي ومـصـالحها أمريـكـا سيهدد الذي الخطر هو السلمي الخطر

ـثرة يتأثر ول البقاء مقومات يملك والذي للنتشارا القابل الخطر وهو منها، النفطية بـك
ً علـيـه القـضـاء فاأـصـبح به، تلحق التي الخسائر أو القتل الـسـتراتيجي الـهـدف ـهـو أول
أن تعـلـم لنـهـا يـهـددها، خـطـر دون جأدـيـد ـمـن تنهض أن لمريكا بعد فايما سيتيح الذي
ـن يعيدها أخرى لها يوجأه أن على قأادرا إمكاناته قألة على الضربة هذه لها وجأه الذي ـم
ـهـذا عـلـى بالقـضـاء مرـهـون الـقـادما تقدمها فاأصبح نهضت، إذا الحالة هذه لمثل جأديد

الخطر.

ظلمـهـا ـعـانوا الذين وحلفائها عدوها يد فاي يدها لتضع عادت عندما أمريكا  أنثانيها:
الجمـيـع، بـيـن عليـهـا متـفـق قأـضـية إـلـى وتتـجـه كلها، الخلف قأضايا من تخرج أن راأت
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ًا لتكـون القضية تلك من وتضخم ًا سـبب نفسـه بـوش أبـدى أشـياء عـن لتنازلهـا مقنعـ
سبق. فايما أجألها من للقتال استعداده

ـشـهر أفاـيـرز) فـاـي (فـاـوراين مجـلـة نـشـرتها له مقال فاي المريكي الدفااع وزير ويوضح
بـعـد العـسـكرية المؤسـسـة (تحوـيـل بعـنـوان ما2002 لـمـايو الموافـاـق هـــ1423 ـصـفر

تخـبـط فـاـي وأدخلتـهـا أمريكا كيان الموفاقة الضربات هذه قألبت سبتمبر) كيف ضربات
لقــد ”فايقول أهمها عن وتتنازل بل جأديد من استراتيجياتها تعيد أمريكا وجأعلت عميق

به تتسم كانت الذي الوضوحا من القدرا ذلك على تعد لم المورا بأن الدرااك علينا بات
ًا نواجأهه الذي فاالتحدي السابق، فاي ـنـدافاع أن عليـنـا يتعـيـن حـيـث ومعـقـد، صعب حالي
مـن بـات ”وقـأـال“ متوقأـع وغيـر مرئي، وغير محدد، وغير مجهول، عدو ضد بلدنا عن

ـى والنتاجأية التطويرية جأذوراها فاي تعود عدة تسليحية برامج عن التخلي الضروراي إـل
ًا الستراتيجية المريكية الدفااع برامج كل بتعداد بدأ - ثم“ البارادة الحرب أياما ـ - تقريـب

بالترسـانة يرتـدعوا لـم الراـهـابيين أن الماـضـي  أيلـول11 أحـداث أثبـتـت لقـد ”وقأال
ـن ولهذا للقاراات، العابرة الستراتيجية البالستية الصوارايخ من الضخمة المريكية يتعـي

ـن جأديدة وأنماط الردع، من جأديدة وأساليب وسائل صوغ على نعمل أن الن علينا ـم
اـلـوزير يختـصـرها اـلـتي الوـسـائل وـهـذه سواء، حد على والدفااعية الهجومية القدراات
ـالتعبير ـي ـب ـد الثلـث ـذي الجدـي ـيقوما اـل ـه ـس ـائز علـي ـوة راـك ـاهيم العســكرية الـق والمـف

ً المريكـيـة الـسـتراتيجية الـقـدراات وتـطـوير النووـيـة، الـقـوات ـهـي: تقلـيـص مـسـتقبل
الـهـدف إن ”وقـأـال“ الـشـاملة الدفااعـيـة القدراات إطارا واستكمال التقليدية، الهجومية

السـير تعـتزما الـتي العامـة الخطـوط برسـم ـبـوش إداراة راغبة هو صدوراها من الول
.“الراهاب ضد المعلنة حربها من المفترضة التالية المراحل خلل عليها

صــحفي مؤتمر فاي الدفااع وزير صرحا فاقد السابق لكلمه ومناقأضة واضح تخبط وفاي
الـعـراق المتـحـدة الولـيـات وتتـهـم ”بـقـوله هـــ29/3/1423 ـيـوما للـكـويت زـيـاراته أثناء

عن رامسفيلد سئل وعندما بالراهاب، يسمى ما وراعاية الشامل للدمارا أسلحة بتطوير
إنـهـم يـكـذبون، إنـهـم ”بـقـوله ـسـاراع الـشـامل اـلـدمارا أـسـلحة تـطـويره الـعـراق نـفـي

لديهم ذلك، نعلم نحن أسلحة، إلى كيماوية مواد وحولوا تطويرها ويواصلون يمتلكونها
ًا الواضح من نووية، أسلحة لتطوير نشط برنامج ـة، أسلحة يطوراون أنهم أيض بيولوجأـي
ًا يمثل العراق بأن وقأال ً القومي، أمريكا أمن على خطر ًا ـكـونه عن فاضل عـلـى خـطـر
.“المتحدة للوليات الحليفة النفطية الخليج دول

الول رابـيـع ـشـهر منتصف فاي لعدائه قأدمها التي تنازلته على كتغطية بوش أعلن ثم
سياـسـة ـمـن تـحـولت الـسـتراتيجية عقـيـدته أن ما6/2002 ـشـهر أول هـــ1423 لـعـاما

اـلـدول أن ماراقـأـة) راـغـم دول ـضـد الوقأائـيـة (الهجـمـات نظرية والردع) إلى (الحتواء،
تغيير إلى تضطره حتى سياستها من تغير لم ضدها السابقة السياسة يحتاج كان التي

تغـيـرت ”البـيـض اـلـبيت فـاـي المـسـئولين كبارا أحد قأال حتى ضدها، العسكرية عقيدته
“والـرد السـتجابة طبيعـة تتغيـر أن يجـب ولـذلك الخطر طبيعة وتغيرت العدو طبيعة
ًا ول طبيعتـهـا ـمـن تغـيـر ـلـم الـشـامل الدمارا أسلحة تمتلك بدول الممثل العدو أن علم
التـنـازلت ولتغطـيـة العلـمـي للـسـتهلك جـأـاء الكلما ـهـذا ولـكـن اـسـتراتيجياتها، ـمـن

والصديق. العدو تجاه المريكية السياسة تخبط نماذج من نموذج وهو الخرى،

الـسـتراتجية تغـيـر عـزا عنـدما المريكـي الـدفااع لـوزير الـسـابق الكلما من نستخلص
الـضـعف عـلـى غـطـاء مجرد هذا كلمه أن الضربات، بعد العدو نوع تغير إلى المريكية
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ـذرا الذي بوش لتصريح فاائدة أي وجأد لما تغير العدو نوع أن فالو أصابهم، الذي ـه ـح فاـي
ًا الـشـر مـحـورا أن وبـمـا الشر، محورا دول من تنظـيـم بينـهـا ـمـن ـبـوش ـيـذكر ـلـم أيـضـ

الحقيـقـي الخـطـر أن بـمـا العـسـكرية الستراتيجية تغيير من الفائدة هي فاما القاعدة،
الـدفااع وزيـر قأبلـه ومـن بـوش تصـريحات أفاـادت كمـا إراهابية جأماعات ل دول تمثله
ًا. أيض

الـضـربات ـمـن أـشـهر ثمانية مرورا بعد أمريكا أن السابق الدفااع وزير مقال من فانقرأ
يمـكـن ل بأنـهـا وعلـمـت القأتصادية، الناحية من بها منيت التي الخساراة بحجم شعرت

بأـيـدي ـيـدها وـضـع ـمـن لـهـا ـبـد ول بمفردـهـا، الراهاب تسميه ما ضد حربها تواصل أن
معـهـا للتـقـاراب أعـدائها أـمـاما الـعـائق أن وراأت الـهـدف، ـهـذا لتحقيق وحلفائها أعدائها

فاـقـررات الـضـربات، بـعـد أـشـهر لـسـتة بـهـا تتمسك كانت التي العسكرية استراتيجيتها
تتحـمـل أن يمـكـن ل التي العسكرية استراتيجيتها تغيير أجأله من تقررا جأديد عذرا إبراز
اما السـتراتيجية تلـك من التخلص فاقررات تكاليفها، رابع الحالي الوقأت فاي ضـعفها أم

ًا مكلـفـة غير استراتيجية إلى لتصل القأتصادي، ليحالفوـهـا لـعـدائها ومرـضـية اقأتـصـادي
ًا عنها ويحملوا اقأتصادي.  وانهيارا وسياسي عسكري إخفاق من به منيت مما شيئ

المـضـلة برنامج عن كابل سقوط وبعد الضربات قأبل وبشدة ينافاح كان الذي بوش إن
ـمـع البالـسـتية الـصـوارايخ انتشارا حضر معاهدة من انسحابه منطقية وعن الصاراوخية،

ًا راوما إعلن فاي عاد راوسيا، آلف ـسـتة نحو من النووي الرؤوس تخفيض ليوقأع صاغر
الـسـبل بكل تسعى أمريكا كانت أن وبعد راوسية، ضغوط دون نووي  راأس2200 إلى

الناتو سياسة على راوسيا اعترضت حينما البلقان حرب وبعد أثناء خاصة راوسيا لذلل
قأـبـل ـمـن ـصـربيا فـاـي ـسـفاراتها ـضـربت اـلـتي ولـصـين لها أمريكا قأالت يوغسلفايا، مع

ًا، أمريكا ـا يوغـسـلفايا تجاه موقأفنا تتفهمان أن والصين راوسيا على قأالت عمد وعليهـم
للرفاض. مجال فال الراهن بالوضع يرضيان أن

ي راوسـيا إدخال اليوما لتعلن أمريكا وعادت الطلسـي شـمال حلـف دول منظومـة فا
ًا القادما، عدوها على لتعينها أمريكا من مقدما كثمن التـحـاد دول تنـفـرد ل ـحـتى وأيـضـ

دون والـقـادما الـحـالي القأتصادي ضعفها ظل فاي أمريكا على تريد ما بفرض الوراوبي
المظلة. نفس تحت للجميع منافاس وجأود

ـبـاتت العرـبـي الخلـيـج فـاـي الطاقـأـة ـمـواراد أن ـتـرى أمريكا أن هو كله ذلك من والهم
ـا بد ول النفط، لمنابع لحتللها الرافاضين المسلمين قأبل من لها بالنسبة مهددة أن لـه
ً نفطه ليكون لعدوها تنازلت تقدما فـاـي يـسـتحيل رابـمـا الـذي الخليج نفط عن لها بديل
ًا أمريكا، إلى تصديره المقبلة الياما ـهـو قأزوـيـن وبـحـر راوـسـيا نـفـط يـكـون ـكـي وأيـضـ

على بحفاظها أمريكا تقلق التي أوبك منظمة خاراج العالم فاي الثاني الرئيس المصدرا
ًا لرئيـسـها أمريـكـا دـبـرت اـلـتي فاـنـزول بقـيـادة النفط أسعارا ً انقلـبـ بنتاـئـج جـأـاء فااـشـل

عليها. عكسية

% ـمـن5 القادـمـة الخـمـس الـسـنوات فـاـي راوـسـيا لـهـا ـتـوفار أن الـيـوما تطمع وأمريكا
ـتي قأزوين بحر منطقة من ذلك بعد للكتفاء تتجه ثم ومن النفطية احتياجأاتها تـشـير اـل

أذرابيـحـان يـشـمل الـذي قأزوـيـن بـحـر ـحـوض أن إـلـى المريكـيـة الطاقـأـة وزاراة تقاراير
 بلـيـون270 يـضـم وإـيـران راوـسـيا ـمـن وأجأزاء وأوزبكستان وتركمانستان وكازخستان

تـحـوي كـمـا الجأمالـيـة، الـعـالم احتياـطـات  % ـمـن20 يـسـاوي وـهـو النفط من برميل
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احتياـطـات  % من13.5 أي الطبيعي الغاز من مكعب قأدما  ترليون665 نحو المنطقة
العالم.  فاي الغاز

أثـنـاء تطلـبـه ـكـانت ـمـا لروـسـيا لتعطي أمريكا أراغمت مجتمعة السباب هذه أجأل من
الماـضـي ـصـفر ـشـهر فـاـي راوما إعلن فاي سنة خمسين قأبل السوفاييتي التحاد حقبة

راوـسـيا أن كـلـه ذـلـك ـمـن المـهـم المـتـابع، تـهـم ل متـعـددة أغطية تحت لمايو الموافاق
السوفايتي. التحاد يريده كان ما على حصلت

“ـكـبير لتـحـالف تارايخية نتيجة يسجل اليوما هذا إن ”بوش قأال راوما إعلن افاتتاحا وفاي
ًا50 تـجـاوزا ـشـريكين الـيـوما ـسـابقان ـعـدوان أـصـبح ”وأضاف النقـسـامات ـمـن  عاـمـ
ًا ـدة وراوـسـيا الطلسي الحلف بين التقاراب أن وأكد الشكوك، من وعقد يـجـري الجدـي
ًا والصداقأة، السلما شعارا تحت الراهاب، لمكافاحة بوتين قأدمه الذي الدعم إلى مشير

.“الجديدة العشرين مجموعة تواجأهه شمولي خطر أكبر الراهاب واعتبر

بـلـدينا إن ”لـهـا زـيـاراته أثـنـاء لفرنـسـا ـبـوش قـأـال تنازلته أسباب لتغطية محاولة وفاي
ًا يكافاحان اليوما 11 فـاـي بوحـشـية المتـحـدة الوليات ضرب الذي البربري الراهاب مع

ًا الفرنسيين استهدفات التي والبربرية أيلول، عـلـى ـصـممنا واـلـتي باكـسـتان فـاـي أخير
فاـيـه وسنـسـتمر والنـسـانية، التـسـامح أجـأـل من هو الكفاحا هذا إن ”وأضاف“ اقأتلعها

ًا ًا عليه ونتغلب مع ًا الديمقراطيات لن مع .“الوحشية من أقأوى دائم

ـم التي المبادراة هذه لمثل أمريكا دفاعت التي السباب يعرف كان بوتين أن إل ـأت ـل ـت
ًا فاقال وراسيا، من بطلب عن يتحدثون من إن ”اسمه يذكر أن دون من بوش على راد

يـجـب لـمـاذا ذـلـك ـضـوء فاي يوضحوا لم ولى قأد المجابهة عصر وأن أعداء نعد لم أننا
ـان هيئة لرئيس الول النائب قأال الطارا نفس وفاي“ الطلسي توسيع ـي الراـك الروـس
ًا نهدد ل نحن ”بالونيسكي يوراي زيــاراة وفاي“ وسيادتنا أرااضينا عن سندافاع ولكن أحد
ًا لروسيا بوش ـاون مواصلة على موسكو عزما تأكيدهم راوس مسؤولون جأدد أيض التـع

ًا ورافاضوا إيران مع والنووي العسكري ًا طلب ًا لعتباراـهـا أمريكـيـ كـمـا للراـهـاب، مـصـدرا
ـمـع تـعـاون أي فايـهـا اـلـروس يـبـد لم راسمية غير محادثات فاي العراقأي الملف نوقأش

وزـيـر وأقـأـر الـعـراق، ـضـد عـسـكري عـمـل لي الـقـاطع رافاـضـهم أبدوا وقأد المريكان،
طبيـعـة ـحـول اـلـروس ـمـع خلف بوجـأـود لروـسـيا ـبـوش زـيـاراة أثـنـاء أمريـكـا خاراجأـيـة

التـصـريحات وـهـذه المحـظـوراة، الـسـلحة امتلك فاي إيران تساعد قأد التي نشاطاتهم
ـيـأت ـلـم معـهـم التحالف راوسيا من الحلف طلب أن الروس خللها من يعلن الروسية

خطـطـوا اـلـذين وـهـم المريـكـان هم تنازل فاالذي الروس، من جأوهرية تنازلت مقابل
راوـسـي تـعـاون أـنـه زعموا ما مقابل الطلسية المبادراات ولهذه الرئاسية الجولة لهذه
الراهاب. ضد

ما28/5/2002 هـــ16/3/1423 فـاـي راوـمـا إعلن توقأـيـع المريكـيـة التنازلت عن ونتج
الن ـمـن ستـصـبح راوـسـيا أن ”الطلـسـي ـشـمال حـلـف عـاما أمـيـن راوبرتسون وأعلن

ًا ًا فاصاعد .“الحلف  فاي19 الـ الحليفة الدول مع المساواة قأدما على شريك

فاـلـم ـبـه، تحـظـى اـلـذي التخـبـط حجم يدراك المريكية السياسية للمبادراات المتابع إن
بحـجـة الـسـلمية الـشـعوب على بالهجوما هي هل أمريكا مصلحة أين يعرف بوش يعد

لـيـس ـمـن ـعـداء وكـسـب الصوارايخ مضلة مشروع بمواصلة هي أما الراهاب، مكافاحة
ـاب، الراعية بالدول أسماه ما بحصارا هي أما الن، عداءهم مصلحته فاي ـي أما للراـه ـه
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فـاـي حرـبـه بمواـصـلة ـهـي أما عنه، التخلي أو فالسطين فاي اليهودي الراهاب بمساندة
راوـسـيا ـمـع العالـقـة الخلفـاـات وـحـل الـنـزاع مـنـاطق ـكـل من النسحاب أو أفاغانستان

أن يمـكـن ل مـعـه وـمـن ـبـوش إن المريـكـي، القأتـصـاد إنـعـاش على والتركيز والصين
المريكيـة للمصلحة تحديدهم مشكلة وتكبر الن، لهم الولى هي الخياراات أي يحددوا

واحد. وقأت فاي بينها الجمع يمكن ول متناقأضة الخياراات تلك كل أن علمت إذا

ـا إن ـوما أمريـك ـط الـي ـي تتخـب ـل فـا ـدان ـك ـى مـي ـتوى عـل ـي المـس ـكري السياـس والعـس
ًا، بانهياراها تعالى الله بإذن كفيل كله وهذا والمني والقأتصادي فـاـي دخـلـت فاـهـي قأريب

إلــى أمريكا تحتاج (هل كتابه فاي كيسنجر هذا ويصف للتراجأع لها مجال ل مظلم نفق
معرفـاـة عـلـى مبنـيـة عاقأـلـة خاراجأـيـة سياسة تمتلك ل أمريكا ”خاراجأية) فايقول سياسة
وباراتـجـال، درااـسـة بل تتـصـرف ـهـي بل وخصائصها، وشعوبه العالم دول وبنية بطبيعة

ّـقـدة والمـشـكلت الخرـيـن مصالح العتبارا بعين تأخذ ول الجميع، وتستعدي اـلـتي المع
اما إلـى مشيرا المجتمعات تعيشها ات اتس والراتبـاك، بالضـطراب المتعجلـة السياس

المصالح تتقدما مقدمات وبل فامرة والبراغماتية، اليديولوجأي، اللتزاما بين والمراوحة
ـذ أن بدون وثابت مستقر للعالم قأائد أمريكي دورا بناء مصلحة على النية القومية تأـخ
ـة ـم بخلفـي ـة، القـي ـرى اليديولوجأـي ـك باستحضــارا تتصــرف وأـخ ـم تـل ـدا القـي ـن بعـي ـع

وان عزلــة، إلى حتما ستقودها الخاراجأية سياساتها فاي العجرفاة أن البراغماتية. ويرى
منـهـا تـخـرج ـلـن اـسـتنزاف مـسـتنقعات إـلـى ـسـيجرها المـسـتعجل العـسـكري التوراط
بـصـحيفة ـلـه مـقـال فـاـي هوجألـنـد جأـيـم المريـكـي الـكـاتب اـلـرأي هذا ويؤكد“ بسلمة

ل ـبـوش رائاـسـة ـظـل فـاـي البـيـض اـلـبيت ـبـأن ”قأال حينما المريكية بوست واشنطن
ًا هناك إن ”وقأال“ العالم يحكم أن يستطيع ًا فارقأ ًا والداراة، الزعاـمـة بـيـن كبير مـشـير

ًا بوش أن إلى ًا وليس مدير الـسـطوراة بنهاـيـة يـنـذرا الحـكـم فـاـي استمراراه وأن زعيم
ـظـل فاي القطبية أحادي العالم يصبح ولن العالم فاي الوحيدة القوة بوصفها المريكية

.“المريكية الداراة هذه

بـسـبب ـلـه الـكـونجرس ملحـقـة وتخبـطـه وحـمـاقأته الرئيس هذا صفاقأة على زدنا وإذا
ًا جأـمـادة، هجـمـات لمنع إجأراءات اتخاذ فاي تقصيره وبسبب أنرون فاضيحة رافـاـع وأيـضـ

حـيـث الدـسـتورا انتـهـاك بتهـمـة ـلـه قأضائية ملحقة إجأراءات الكونجرس من  عضوا31
ـن انـسـحب ـدة ـم ـد معاـه ـن الـح ـارا ـم ـوارايخ انتـش ـي (أي الـص ـحاب ـب ـن إما) والنـس ـم

ـهـذه عرفاـنـا إذا وـحـده، الرئيس تخصص من ل الكونجرس تخصص من هو المعاهدات
ًا بات انهياراهم أن علمنا المريكان يواجأهها التي التحديات يعـجـل أن الـلـه نسأل وشيك

به.

والمنـيـة والعسكرية والسياسية القأتصادية للهزيمة الحقيقية الصوراة من جأزء هو هذا
ربات من بأمريكا لحقت التي ومبـادئهم، وأخلقأهـم قأيمهـم انهيـارا بعـد المباراكـة، الض

فاـضـائح وـسـط مـسـتوياتهم جأمـيـع عـلـى المـخـدراات وتـعـاطي الجريـمـة معدل واراتفاع
أـصـابت وزلزل أحداث من تركناه وما والفساد، الغتصاب جأرائم فاي للكنيسة متتالية

ـارا إراهاصات يعد إنما ذكرنا ما وكل ذكرنا، مما أكثر المريكية والسياسة القأتصاد لنهـي
أمريكا. الشر ووكر الكفر راأس

ًا الـحـداث، يسابق التنازلي العد وبدأ تـعـالى، الـلـه ـبـإذن الـصـفر ـسـاعة ـسـتدق وقأريـبـ
محـفـل، ـكـل فـاـي وإذللـهـا وتمزقأها أمريكا سقوط أحداث بسماع العالم يتمتع وسوف
ًا الـضـربات بداية منذ يقولوا لم الذين أمريكا أعداء سيضطر وحينها ـسـيدي ـلـك ـشـكر
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اللهـم وصـل أصـواتهم، بـأعلى ولكـن لقولهـا سيضـطرون معـك، وللمجاهدين أسامه
أجأمعين. وصحبه آله وعلى الله راسول على وسلم
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