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:)2من 1(قوس األزمة بعد العراق: تشوش واضطراب من البحر األبیض المتوسط لشبھ القارة الھندیة 

ھناك تفكیر بتحویل السعودیة مموال جدیدا في حرب أمریكیة لمواجھة إیران 
وإنتاج جیش جھادي سلفي جدید

»ة . صدرت إلى العالم العربي فكرالعراق.أمریكا التي ھزمت في  الدول «
إنتاج الدول الفاشلة بدال من إصالحھا.وإعادة

األمیر موالي ھشام بن عبد هللا*

وأحدبيمغرالواألكادیميالباحث،ھشاممواليأعدھامحاضرة،ةورقھذه
اإلسالميالعالمفيالوضععنتحلیلیةةرؤیتقدمالكةمالالعائلةاءأعض

محاورعلىإضاءاتوفیھاالھندیة،القارةشبھحتىتوسط،مالمنوالعربي
وسیناریوھات قرالعازوغبعدخاصةالمنطقةفيأمریكااصنعتھالتياألزمة

القوىوصورقة،المنطھذهفيالعاميللرأوخسارتھا،إیرانجھةاوملیكارمأ
التسیدي،التفكیرآثارعنرؤیةھناالكاتبویقدم. المنطقةفيوالجدیدةالالعبة

فالفوضىعلیھم،انقلبوالذيالجددالمحافظیندعاةحملھالذيسرطتغوالم
ثالثىعلھناالكاتبكزروی. قرالعاوحلفيوصغالإلىتحولتاإلبداعیة

اللبنانیة،-ةیوالفلسطین،اإلیرانیة-قیةرالعاالعقدةوھي،األزمةقوسفيعقد
.الباكستانیة-واألفغانیة
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»يبرالعالقدس«

جامعةأمناءمجلسمحاضرةإللقاءبالدعوةتشرفتلقد. المحاضرةذهھتنفیذفيساھمواالذینشكرأنأودأالبدایةفي
كانوانحتىالممتاز،العلميالجوھذافيللمشاركةدسعیوأنادولیة،سمعةحازالذيالعلميرحالصھذاكالیفورنیا،

.بھایمرونالتيالدرامیةاألحداثتجاهمنطقتناأبناءبھویفكریشعرلمافھمتقدیمسأحاولحدیثيفي. قصیرةلفترة

ادھا أحد ، انجذب الكثیر من  صانعي السیاسات  األمریكیة  لفكرة، استع1979بعد الثورة اإلسالمیة في إیران عام 
، فقد كانت ھناك يھناك إمكانیة الستخدام  القوى اإلسالمیة ضد االتحاد السوفییت«المسؤولین األمریكیین والتي تقول أن 

،  1»ي، وكان ھذا مفھوم برجینسكتنظریة تتحدث عن وجود قوس أزمة وقوس إسالمي یمكن تحریكھ الحتواء السوفیی
میة المحافظة لتھمیش وھزیمة األحزاب العلمانیة الوطنیة والیساریة بدءا من إیران فبعد كل ھذا، تم استخدام القوى اإلسال

.ياالتحاد السوفییت»قلب«حافزا لإلحیاء اإلسالمي ن، وربما كان األصولیون اإلیرانیو1954عام 

ط آسیا، كانت أحیانا وبناء علیھ فقد قامت الوالیات المتحدة األمریكیة بتبني واستكشاف سیاسات في الشرق األوسط ووس
. وفي الوقت الذي كانت فیھ أمریكا تعطي أولویة ألھدافھا الرئیسیة، االنتصار في الحرب الباردة ودعم إسرائیل، ةمتناقض

تم توجیھ السیاسة األمریكیة اتجاه األصولیة اإلسالمیة وحتى اتجاه أي أوضاع عارضتھا ودعمتھا. وقد حبذت الوالیات 
إلیران ةة من جھة، ولكنھا مالت نحو دعم شحنات األسلحة اإلسرائیلییاإلیران-خالل الحرب العراقیة المتحدة دعم العراق

ھم الذین دفعوا في اتجاه التحول نحو إیران في تلك الفترة. »المحافظین الجدد«من جھة أخرى. فقد كان مؤیدو إسرائیل من 
الفھا مع المملكة العربیة السعودیة و باكستان إلنشاء جیش جھاد عالمي فقد كان اإلنجاز الكبیر للسیاسة األمریكیة ھذه ھو تح

قائد القوات األمریكیة (»جورج كیسي«في أفغانستان. وقد أصبح مفھوم بریجینسكي ھذا حرب يلقتال االتحاد السوفییت
.)والمتحالفة  معھا في العراق

المتحدة بحشد تحالف دولي إلخراج الجیش العراقي من ، قامت الوالیاتي، وقد رحل االتحاد السوفییت1991في عام 
المغرب باإلیجاب على ھذا النداء والذي قام على قرار مجلس األمن إلى الكویت. وقد ردت الدول العربیة من سوریة 

إلنشاء نظام ، بل ةالدولي. وقد تلقت ھذه الدول الكثیر من التطمینات من أن ھذه الحرب لیست من أجل انقاد دول النفط التابع
دولي عادل، فبعد أن تتم فیھ إعادة السیادة للكویت، سینشأ نظام عالمي جدید یتم فیھ تطبیق كل قرارات األمم المتحدة بما 
فیھا القرارات التي تدعو النسحاب إسرائیل من األراضي الفلسطینیة المحتلة. بعد السحق السریع للجیش العراقي من 

ة لأجل مواصلة الزحف حتى بغداد واإلطاحة بنظام صدام حسین، لكن األصوات العاقالكویت، كانت ھناك ضغوط من 
وحین نقوم بھذا ونتخلص من -إذا أردنا أن نطیح بصدام حسین فعلینا أن ننشر قوات كبیرة «انتصرت، وعلق أحدھا قائال، 

یعة ھذه الحكومة، ھل ستكون سنیة صدام حسین وحكومتھ، فعلینا بعد ذلك أن ننصب حكومة أخرى في مكانھا، ولكن ما طب
الوقت الذي نحتاجھ للبقاء في وأم شیعیة أم كردیة أم نظاما بعثیا؟ أو ربما كنا نفكر بجلب حكومة أصولیة إسالمیة؟ وما ھ

بغداد لتثبت دعائم الحكومة، وماذا سیحدث للحكومة في حالة ما إذا انسحبت القوات األمریكیة؟ وكم ستتحمل الوالیات 
رأیي ھودة من خسائر في تلك الجھود من أجل الحفاظ على الوضوح واالستقرار في وضع غیر مستقر أصال؟ ولكن المتح

، والسؤال اآلخر الذي یدور في ذھني ھو كم من الضحایا 2من الخطأ الوقوع في مستنقع داخل العراق أنھ سیكون
.3»س عددا كبیرااإلضافیین الذین یستحق صدام أن نضحي بھم من أجلھ، والجواب لی

تغییر «على القد كان ھذا ھو الرأي الحذر المدروس الذي عبر عنھ وزیر الدفاع في حینھ دیك تشیني، فالذین ألحو
یدعمون فكرة التسید األمریكي، حیث كانوا یطالبون بأن تقوم الوالیات المتحدة بتوسیع مدى تأثیرھا افي بغداد كانو»النظام

ظمى والوحیدة في العالم من خالل قواتھا العسكریة. وقد وجد الداعمون إلسرائیل  والراغبون بإخراج باعتبارھا الدولة الع
، راحة في العقد الذي فرض فیھ الحصار على العراق والعقوبات التي تلت، ةاإلسرائیلی–العراق من المعادلة العربیة 

، وتحركوا بسھولة وعلى أعلى المستویات بین »مشروع القرن األمریكي الجدید«وقاموا بتنظیم جماعات ضغط مثل 
، وعملوا بدأب على بناء دعم سیاسي للھجوم على العراق في المستقبل، وعندما تحین ةالمؤسستین األمریكیة واإلسرائیلی

الظروف.

مریكیة للسیاسة األ»تركیب أسنان«في الوقت نفسھ، وجدوا نوعا من الراحة عندما قام وزیر الخارجیة  جیمس  بیكر ب
المحتلة حیث  تم ركلھا  بمھارة. وعلیھ فلن یكون ھناك أبدا أي جھد أمریكي إلیقاف التوسع يالرسمیة  فیما یتعلق باألراض

االستیطاني اإلسرائیلي.

لكي تكون غطاء لمضاعفة  أعداد 1996أما العملیة السلمیة التي بدأھا بیكر باحتفاالت صاخبة، فقد استخدمت بعد عام 
توطنین في الضفة الغربیة. بالنسبة للفلسطینیین كان النظام الدولي الجدید مثل القدیم.المس
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للتحالف الشمالي التابعین بعیدا في الشرق على طول قوس األزمة، فان الحرب في أفغانستان لعبت بین أمراء الحرب
ستانیة والتي كانت نفسھا تتجھ نحو الحكم والمتطرفین من طالبان. مع انتھاء الحرب الباردة، مالت نحو المصالح الباك

سعیدة لتأكید »أي أس أي«اإلسالمي، ومثلت لھا أفغانستان اإلسالمیة عمقا ضد الھند. وكانت المخابرات الباكستانیة 
وإقامة عالقات مع النظام الناشئ.- انتصار طالبان 

السیاسات األمریكیة باتجاه العرب والمسلمین آلیة، المقصود من كل ھذا: أنھ ولعقود طویلة حتى األزمة الحالیة، كانت 
سیاسات صنعت لخدمة المصالح األمریكیة، جیوش جیشت، تحالفات أنشئت وحلت، حروب شنت في كل أنحاء المنطقة 
فوق جثت العرب والمسلمین، ألسباب في العادة لھا عالقة بھذا األمر أو ذاك، وتظھر التناقضات والتراجعات  في 

اتجاه العراق، إیران، األصولیة الشیعیة والسنیة، وأیدیولوجیة الجھاد، الدیكتاتوریة والدیمقراطیة، والملكیات السیاسات 
المطلقة، عرفات، منظمة التحریر، التوسع االستیطاني اإلسرائیلي والعملیة السلمیة الخ، كیف تم التعامل مع االھتمامات 

أیا كانت، - بھا في سیاسات صممت ألسباب أخرى »للرمي«تخلص منھا للالعربیة واإلسالمیة باعتبارھا عناصر قابلة 
لتامین استمرار تدفق النفط، لالنتصار في الحرب الباردة، أو إلظھار قوة وتسید أمریكا باعتبارھا القوة العظمى الوحیدة، أو 

عربیة أو اإلسالمیة  التي استخدمت لحشد لدعم إسرائیل. فعندما یتم تحقیق ھذه األھداف الرئیسیة فان أیا من االھتمامات ال
الدعم وضعت على الرف ولألبد.

غیر المتوازنة التي تمت معاملتھما فیھا، »االستخدامیة«لیس أكثر إھانة للعالمین العربي واإلسالمي من ھذه السیاسة 
وام من ھجمات أیلول  وال توجد ھناك كلمات توضح ھذا أكثر من رد بریجینسكي المشھور عندما سئل قبل ثالثة أع

أندم على «كي یقوم بغزو أفغانستان ينشأ حركة جھاد الستفزاز االتحاد السوفییتأفیما إذا كان یشعر بندم عندما )سبتمبر(
؟ مسلمون محفزون أم تحریر شرق أوروبا ونھایة الحرب يأھم لتاریخ العالم؟ طالبان أم انھیار االتحاد السوفییتوماذا؟ ما ھ

الشيء یمكن أن یضم مثل ھذا الوضع بطریقة غیر مریحة: ولیس فقط للعالم العربي واإلسالمي، أكثر من ،4»الباردة؟
الفلسطیني، الكثیر قیل، وأكرر، وتظل -تجاھل أمریكا لوعودھا، سیاساتھا وقوانینھا فیما یتعلق بالصراع اإلسرائیلي 

ا التاریخیة إلنھاء الظلم التاریخي الذي تعرض لھ الفلسطینیون، صحیحة: ھو عدم استعداد الوالیات المتحدة لتحمل مسئولیتھ
ستمرار ھذا ولألبد، مادامت الحكومة اإلسرائیلیة أو بعض الدوائر السیاسیة رضیت عنھا، ھو المعوق باوفكرة السماح 

یضلل قوس األزمة األساسي والوحید لتغییر صورة وكثافة النزاعات في كل أنحاء الشرق األوسط والعالم اإلسالمي، وما
ھذا ھو موقف عدم االھتمام بقدرة التحمل للعالم العربي واإلسالمي، والمدة التي یتوقع منھما أن یجبرا على القبول بھذا 

الوضع.

التي )سبتمبر(ھذا الحقل الذي ظھرت فیھ األحداث التي غیرت العالم خالل الخمسة أعوام الماضیة من ھجمات أیلول 
یاسي في الشرق األوسط إلى غزو واحتالل العراق والذي ترك أثرا أعمق على الجغرافیا السیاسیة لقوس غیرت المناخ الس

األزمة وما بعده وعلینا اآلن النظر بعین باردة على تكتل القوى البارزة من ھذه األحداث، وھي قوى مشوشة، غیر واضحة 
اللبنانیة، والعقدة - القوس. العقدة األولى الفلسطینیة وصورتھا لیست جمیلة. ویمكن أن ننظر إلى ثالث عقد على طول 

األفغانیة.–العراقیة اإلیرانیة والعقدة الباكستانیة 

العراقیة–العقدة اإلیرانیة 

، ھناك نتیجة واحدة یمكن 2003العراقیة، وكما علق الكثیرون عام -یمكن أن نبدأ بالمشھد األكثر درامیة، العقدة اإلیرانیة 
نتیجة أقل من ھذا تعني إطالة وتج نصرا أمریكیا: انتقال سریع لدولة غیر محتلة مستقرة ودیمقراطیة وغیر تیوقراطیة، أن تن

أمد االحتالل أو المقاومة، أو صعود األصولیة أو األنظمة  الشمولیة إلى آخره، كما سینظر إلیھ على أنھ فشل، كانت مقامرة 
كان سیرى غیر ھذا.كبیرة، وفقط الشخص الذي یخادع نفسھ 

ة انتھت، أمریكا عانت ھزیمة بحسنا، یجب أن نكون واضحین حول الوضع اآلن، وقت خداع النفس أو التصریحات المؤد
أعظم «عسكریة وسیاسیة كبیرة في العراق، أكبر مما كان أحد یتصورھا، أحد الجنراالت األمریكیین المتقاعدین یصف ھذا: 

ھذه الھزیمة ھي حقیقة واقعة، ال مجموعة دراسة أو دفع جدید في القوات أو 5»الوالیات المتحدةكارثة استراتیجیة في تاریخ 
مغامرة عسكریة جدیدة في العراق أو أي مكان آخر سیغیر من ھذه الحقیقة. تستطیع الوالیات المتحدة إضافة ضرر جدید أو 

ار.إطالة أمد معاناتھا لكنھا لن تستطیع أن تغیر الھزیمة إلى انتص

إیران، فالسیاسة األمریكیة وجل الجیش العراقي واجتثاث البعث، أدت كانت ه الحرب ذمن الواضح أن الرابح الوحید من ھ
للتخلص من عدو إیران التقلیدي في المنطقة، وعززت اعتماد أمریكا على المرجعیات الشیعیة في العراق حلفاء إیران فیھ. 
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ة اآلن تواجھ إیران التي تعززت قوتھا ولیس من موقع قوة عسكریة أو سیاسیة التي ونتیجة ألفعالھا، فالوالیات المتحد
تصورھا المحافظون الجدد.

نتائج ھذا ذات أثر بعید على أمریكا وعلى العالمین العربي واإلسالمي، ففي العقدین األخیرین، فقدت القومیة العربیة ذات 
ألیدیولوجي لمقاومة التسید الغربي، وفقدت أرضیة للتیارات اإلسالمیة التي التوجھ الیساري العلمانیة التي قدمت اإلطار ا

. فالصراعات السیاسیة المتعلقة باالستقالل ةتجمع توجھات متشددة معادیة لإلمبریالیة في داخل إیدیولوجیات دینیة محافظ
الوطني والمتعلقة بطرق التقدم أصبحت صراعات دینیة متعلقة بالثقافة والھویة الطائفیة. وكما اقترحنا أعاله فان معیار 

رصا التحول ھذا وجد دعما في بعض األحیان من الغرب. واآلن فان المغامرة الفاشلة األمریكیة في العراق أعطت إیران ف
جدیدة لمواصلة مواجھة القومیة العربیة تحت مضلة اإلسالم.
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صعود إیران

ینظر غالبا للثورة اإلیرانیة باعتبارھا ظاھرة فارسیة أو شیعیة، حتى أن بعض أصحاب التوجھات الوطنیة داخل الشیعة 
في إیران، »والیة الفقیھ«العرب مثل السیستاني في العراق وفضل هللا في لبنان لدیھم تحفظاتھم الخاصة من إیدیولوجیة 

ولكنھما اآلن یجدان راحة في قوة إیران الجدیدة. فإیران الصاعدة تنافح عن جبھة الصراع الجدیدة التي تجمع القومیة 
بخیارات متعددة، فھي والمقاومة اإلسالمیة المتصاعدة، مما یضع إیران في مركز العاصفة في الشرق األوسط دمالعربیة ب

یكیین من العراق أو قد تصعب الحیاة وتجعلھا كریھة بالنسبة لجنودھا في العراق، وقد تمد قد تؤدي إلى تسھیل خروج األمر
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شریان حیاة للفلسطینیین من خالل دعمھا لحماس، كما أن تأثیرھا یمتد إلي المناطق التي تعیش فیھا غالبیة شیعیة في 
یران ستقوم بملء الفراغ الكبیر في معادلة القوة في المناطق المنتجة للنفط في الجزیرة العربیة والخلیج، إضافة إلى ھذا فإ

المنطقة والتي ظھرت بسبب تدمیر الدولة العراقیة، لقد أصبحت إیران دولة خط مواجھة ولدیھا القدرة على التأثیر على 
الشیعي الذي یمتد لقرون.-اإلسرائیلي، و التأثیر وتغییر طبیعة االنقسام السني -الصراع الفلسطیني 

رھما إلى التھدید باتجاه إیران یؤكد ظیقة أن كال من الوالیات المتحدة وإسرائیل، سواء معا أو كل على حدة، حولتا نوحق
كطلیعة المقاومة لكل العالم العربي واإلسالمي، ومھما كانت الطریقة ااألھمیة االستراتیجیة الجدیدة إلیران، وتعزز موقعھ

كان رؤیة كیف ستحصل أمریكا وإسرائیل على منفعة ذات أمد بعید من خالل الھجوم التي تفكران بھا فانھ من الصعوبة بم
إمكانیة لتوجیھ ضربات خارج الضربات الجویة وعملیات محدودة تقوم بھا القوات الخاصة، قد تؤثر دعلى إیران. ال توج

ي عزیمتھ. وألن األمریكیین ھذه الضربات على إیران إال أنھا لن تدمر النظام اإلیراني، على العكس فإنھا ستقو
واإلسرائیلیین یعرفون ھذا، وألنھم قد یفكرون أنھ من الواجب منع إیران من أن تتولى الدور اإلقلیمي القوي الذي تحضر 

نفسھا لھ، فان ھناك إمكانیة أن تشمل الھجمات على إیران أسلحة نوویة.

. ھزیمة 6عنھا في األعالم ونسبت إلى مصادر عسكریةھذه اإلمكانیة طرحھا الرئیس األمریكي ونائبھ، وتم الكشف
أمریكا في العراق، وإسرائیل في لبنان أدت لتالشي الخوف من ھزیمة محتومة، والذي كان وراء التحریض على عدم 

المقاومة.

كبیرة، لتحقیق والتفكیر ھو أن استخدام األسلحة النوویة ربما یكون الوسیلة الوحیدة، بدون الحاجة لالعتماد على قوات 
وكذلك إعادة تشكیل توازن الرعب في المنطقة.- التدمیر المنشود الكفیل بالحد من قدرات إیران على التأثیر 

ھجوم كھذا سیكون حماقة كبیرة، حتى لو كانت أمریكا قادرة على تدمیر الدولة اإلیرانیة، ولن تكون قادرة، فالنتائج 
یة قد تؤدي إلنتاج مخاطر غیر مسبوقة لھم، الجیشان األمریكي واإلسرائیلي قادران ستكون عدم استقرار إقلیمي وعزلة دول

على إحداث الكثیر من الدمار إلى أن التدمیر لیس نصرا، فالضعف السیاسي سیقود في النھایة إلى الھزیمة، أیا كان الطرف 
الذي یملك أحسن األسلحة.

الشیعي-االنقسام السني 

شریة وفیھا نوع من الدھاء ثم تعویمھا وتطمح للحد من صعود إیران، وھي استغالل االنقسام السني استراتیجیة أخرى، ق
الشیعي، –الشیعي بمساعدة السعودیة. وھنا فھناك توجھان متناقضان یتم الحدیث عنھما فیما یتعلق باالنقسام السني –

ي أظھرت التقارب اإلیراني السني، حماس وحزب هللا، فھناك میل افتراضي نحو التعاون، خاصة مند الحرب في لبنان والت
وجعلت من حسن نصر هللا بطال في كل أنحاء العالم العربي، العلماء المعروفون من أھل السنة، قاموا باالعالن أن 

الشیعیة ھي خالفات ثانویة ولیست أساسیة، في الفروع ولیس في األصول. مضت قرون قبل أن یعلن -الخالفات السنیة 
ع وثانویة الخالف، ھذا في اتجاه، وفي اتجاه آخر، فھناك توتر یالعلماء السنة صراحة الطبیعة اإلسالمیة األساسیة في التش

یظھر في مناطق أخرى من المنطقة، خاصة في العراق حیث أدى تغیر صعب في عالقات السلطة  إلى أن یتحول إلى 
مسرح االنتقام الطائفي واإلھانة التي رافقت إعدام صدام حسین. ھذا عامل إیقاد للعنف الطائفي، وتفاقم بشكل أكبر في

باإلضافة إلى أن السكان الشیعة، المتمركزین في مناطق استراتیجیة في كل أنحاء العالم العربي تعرضوا لمعاملة سیئة 
شاكل لعدد من األنظمة.باعتبارھم مواطنین منبوذین، صار ینظر إلیھم باحتقار، مما یشعل غضبھم الذي قد یؤدي إلى م

المصرف السعودي وجیش الجھاد العالمي

وعلیھ ھناك تفكیر أن السعودیة قد تتحول إلى مصرف وممول لحركة سنیة واسعة في المنطقة للتصدي لصعود الشیعة 
ثیر في الھراطقة. فالسعودیة تشعر بالخوف من منظور حصول العقیدة الشیعیة وسیاسة الجمھوریة اإلسالمیة على تأ

المنطقة، وعبرت عن تعھدھا بدعم السنة العراقیین إن اقتضى األمر. ھل تستطیع السعودیة ودول الخلیج ومصر واألردن 
واألكراد والعراقیین واللبنانیین السنة وفتح وبمساعدة من أمریكا وإسرائیل لمواجھة التأثیر اإلیراني الشیعي والعلوي 

فلسطین؟. من المؤكد أن تقوم المصادر المالیة السعودیة والخلیجیة بتقدیم الدعم السوري وحلفائھ حزب هللا وحماس في
المالي للمتشددین السنة. ولكنھم سیتعرضون للضغوط لكي یقدموا شیئا یوازي قوة إیران. ومن أجل الحصول على مصداقیة 

كل أنحاء العالم العربي على أنھ عادل. سیاسیة فسیحتاجون إلى تقدیم شئ، قرار یتعلق بالقضیة الفلسطینیة ینظر إلیھ في
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وسیكون من الحماقة أن یدخل السعودیون ھذه اللعبة بدون ھذا اإلنجاز في رصیدھم. ومع ذلك فاألمریكیون واإلسرائیلیون 
لن یقوموا بتقدیم ھذا اإلنجاز ألن اإلسرائیلیین على األقل یلعبون ھذه اللعبة لكي یتجنبوا تقدیمھ.

فیھاسیشاركونالذینوأولئك،األوسطالشرقأنحاءكلفيالمسلمینبینداخلیةأھلیةلحربوصفةالحقیقةفيھذه
المصالحلحمایةأنھاعلىإلیھاینظربطریقةأمریكا عننیابةمجتمعاتنابتمزیقتقومبالوكالةقواتانھمعلىإلیھمسینظر

. العراقفيوالخلیجیین،السعودیینمنتمویالستلقىالتيشیعةللالمعادیةالسنیةالقوىھذهستكونومن. اإلسرائیلیة
جھاديجیشببناءأخرىمرةتقومحكومتھمأنالدھشةمنعوبن،األمریكيالعامالرأيوحتىالغربیةالدوائروستراقب

النصریحققولن،واإلسالميالعربيالعالمینعلىالخرابسیجلبالسیناریوفھذانعم. آخرباسمولكنقاعدة،سلفي،
.وإسرائیلأمریكامنلكلكبیرةزمةألعامالسیكونولكنھ

یدعمونھاانھمیبدوالذینأولئكوخرافةتتحرك،التيالخطیرةالدینامیكیةإلىیشیراإلمكانیاتبھذهالتفكیرمجرد
،8»الدولنحر«اسمعلیھاأطلقكیاذمعلقاولكن7»البناءالتدمیر«الجددالمحافظونعلیھیطلقماوھوبھا،ویلتزمون

.فیھاإبداعیاشيءوال

خاللمناألقلعلى-االستراتیجیةھذهتبنتقدالمتحدةالوالیاتأنیبدووفلسطین،لبنانالساخنةالنقطةإلىبالتحول
إستراتیجیةناحقیقةاھلتجصعوبةوالمسلمونالعربویجدالنوایا،ولیساألثر علىبالحكمھذا،فھمویمكنبھا،القبول

.إنتاجھاولكنالفاشلةالدولةتصلیحلیستاألوسطالشرقفيالمتحدةالوالیات

عمالكانإسرائیلیینلجندیینهللاحزباسرنعمالمشكلة،ھذهتلخصلبنانفيالصیفحربرافقتالتيواألحداث
ضربمثلمسؤولغیرعملمدنیةأھدافعلىهللاحزبخیصوارإطالقإنواضحاأكندعونيولكن-استفزازیا
فعملاعتباره،یجبالدوليالقانونعلىبناءالتساوقمبدأھناكإنأیضاواضحیننكونأنیجب. التحتیةللبنیةإسرائیل

یةاإلسرائیلواالجتیاحاتاللبنانیة،األراضيباحتاللالمتعلقةالطویلةالقضایاسیاقفيعرضیاأمراكانهللاحزب
عاممنذالمعتقلیناللبنانیینالسجناءعناإلفراجإسرائیلورفضاللبنانیة،األراضيفوقالجویةوالطلعاتالمستمرة
الھجومفياألولىالطلقةوراءكانیصدقأحدوالتیكیا،تكفعالكانالسجناءعوموضرحطأنیعرفكانالكل،2004

والجسور،الطرقتفجیرأوإسرائیللغزویخططانكانااللبنانيوالجیشهللاحزبأنأحدیصدقھلالتحتیة،البنیةعلى
مبرر؟ھذاأنأحدیعتقدھل،أسراھمسراحوإطالقالكھربائیةالطاقةمولدات

منجزءاتعتبرالتيالتحتیةالبنیةتدمیرحقیقة: مجموعةعلقتوكما،أمریكیةبمباركةإسرائیلفعلتھماھذانعم
غیابعلىحزینتعلیقھو،أمریكیةوبأسلحةساعة48مناقلفيالحریريرفیقبھاقامكاملةاعمارادةإععملیة

.9إلسرائیلمفیداالعسكریةاألفعالمنأيیكنولمالشرق،دولكلبللبنانفيفقطلیسالحقیقیةاألمریكیةالسیاسة
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