
1  www.RaoufAbbas.org 

 

   األمریكان الخدمة فى الھوان حكام -التنتھى  التى فضائحھم عن
  عباس رءوف. د

  2007فبرایر  20الثالثاء، 

 سوى لھا الھم التى الصالحیةمنتھیة  النظم بفضل السیاسى ستقراراإل غیاب فى بالھوان یشعر لم واحد عربى ھناك لیس
 األمن فى یفرطون ولكنھم ،الفساد ورعایة بالدھم ثروات بنھب ونوالیكتف ،أمره هللا یقضى حتى السلطة مقاعد على البقاء

 الصحافة علیھم تطلقھ الذى الوصف من یستحیون وال ،األمریكى للرئیس وإرضاء ،أمریكا لمصالح خدمة القومى
 فى ،)سالعرائ( الماریونت وحكومات واألتباع والعمالء ،الثناء معرض فى واألصدقاء بالحلفاء یصفھم الذى ،األمریكیة
 إلیھم شیرأ إذا عندھم أثراً  الخجل لحمرة نرى وال ،مھام من إلیھم یسند لما الدقیق التنفیذ عن العجز على اللوم معرض
 للمشروع وقواعد ،ةاألمریكی للھیمنة ركائز عتبارھابإ سمباإل بالدھم إلى یشار عندما بغیرتھم نشعر وال ،بأسمائھم

  .أمریكى-الصھیو اإلمبریالى

 الشعب على یومیة صھیونیة عتداءاتإ من فلسطین فى یحدث ما نعیشھ أن علینا كتب الذى الھوان لعصر مثل رزأب ولعل
 تقویض من اآلن یحدث بما جمیعاً  والمسلمین العرب كرامة متھانإو ،الدماء سفك لىإ والتجویع الحصار من الفلسطینى

 واثقین كانوا طالما ،تماما إلزاحتھ تمھیداً  أسفلھ یھودى معبد بناء عن ومایقال ،تحتھ األنفاق بشق األقصى المسجد لدعائم
 على المصرى األمن تعدى مشھد وكان .ستنكارواإل الشجب بتصریحات كتفائھمإو ،العرب الحكام طاعة من تماماً 

 فى طینىالفلس حتجاجاإل مظاھرات مع) اإلسرائیلى( بھا تعامل التى القذرة للطریقة نمطیة صورة األزھر فى المحتجین
 السن لكبار إال یسمح ولم ،األزھر إلى الوصول من المصلین المصرى األمن فمنع ،ذاتھ الجمعة یوم فى األقصى مسجد
 العربیة العواصم من ستحیاءإ على الشجب بیانات وصدرت ،األقصى مسجد فى الصھاینة فعل كما تماما المسجد بدخول

 الصھیونى الكیان من لیطلب األبیض البیت فى الذى أبیھم إلى حكامال تضرع وربما ،واألمریكان للصھاینة الصدیقة
 ھذا وصف إذا إذن الھوان یكون فماذا ،شعوبھم أمام الحرج من یعفیھم حتى االقصى المسجد تخریب عملیة فى التروى
  ! ذلك؟ بغیر المشھد

 تجاه األمریكیة السیاسة حول حلیالتوت مقاالت من األمریكیة الصحافة بھ تفیض عما الحكام أولئك یتغافل أن عجب ومن
 أوسطیة الشرق بوش سیاسة أن تؤكد دراسات من المستقلة األمریكیة األبحاث مراكز بعض وماتصدره األوسط الشرق

 ومجلس األبیض البیت علیھم یعتمد الذین األوسط الشرق خبراء من صناعھا وأن ،الصھیونیة مصالح لخدمة صممت
 اللوبى صنائع من الصھاینة من جمیعا ھم األمریكیة الدفاع ووزارة المركزیة راتابلمخوا األمریكى القومى األمن

 ھاتأثار التى الضجة وقصة .األمریكیة جنسیتھم جانب إلى )سرائیلیةاإل( الجنسیة یحملون الذین ومن"  إیباك"  الصھیونى
 األمریكیة التوسعیة السیاسة ارتباط فیھا وفضح ھارفارد بجامعة السیاسیة العلوم أستاذ والت ستیفن انشرھا التى الدراسة

 معروفة ذاتھا األمریكیة المصالح حساب على )إسرائیل( لمصالح وخدمتھا ،)اإلسرائیلیة( باألجندة األوسط الشرق فى
ِ تُ إ عندما .بالغرب اإلعالم وسائل تداوالتھا  حوثالب لمركز كمدیر منصبھ وفقد ،السامیة بمعاداة" یھودى وھو" الرجل مھ
 بعنوان 2005 عام صدر كتاب فى كاملة الدراسة نشر عن ذلك دهقعِ یُ  ولم ،ھارفارد بجامعة ستراتیجیةواإل ةیالسیاس

 لھ ماقرأت وآخر )أیضا یھودى وھو( الموضوع نفس عن تشومسكى نعوم یكتبھ عما ناھیك ،"األمریكیة القوة ترویض"
 كتاب فى نشرت برسامبان دافید البارز األمریكى الصحفى معھ راھاأج "اإلمبریالیة األطماع حول أحادیث" بعنوان كتاب
  .وحدھا )اإلسرائیلیة( المصالح تخدم أوسطیة الشرق  بوش سیاسة نأ فیھ قال أیضا 2005 عام صدر عنوان بنفس

 إیران فرأظا وتقلیم ،اسوری فى النظام" وتغییر" ،العراق بغزو منطقةال فى ستقراراإل زلزلة على ترتكز السیاسة ھذه
 الشرق" یضمھا ،طائفیة صغیرة كیانات إلى المنطقة تحویل ثم ،ومصر السودان وتفكیك ،اإلیرانى النظام إلسقاط ھیداً مت

  .)إسرائیل( بزعامة" كبیرال" أو" الجدید األوسط

 لمقاالتا من العدید فى أنفسھم األمریكان كتابات فى مفصل ولكنھ ،عندنا من ولیس ،مصاطب كالم لیس الكالم ھذا
 رھاھأش لعل ،للمنطقة السابقة زیارتھا عند تصریحات فى األمریكیة الخارجیة ةوزیر منھ أطرافا تناولت بل .والدراسات

 نتصاراإل وجاء. .الجدید األوسط الشرق میالد مخاض بأنھ الماضى یولیو فى لبنان على )اإلسرائیلى( العدوان وصف
 على )اإلسرائیلى( بالعمق الخسائر وإلحاق ،یقھر ال الذى العدو أسطورة بكسر انیةاللبن المقاومة حققتھ الذى ستراتیجىاإل

: الھوان عصر حكام یخدمھ سید فأى ،كذلك الحال كانت إذا. .الموازاین لیقلب ،نشأتھ منذ الصھیونى الكیان یعرفھ لم نحو
   ؟ )إسرائیل( أم أمریكا
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 سوى یخدمون ال فھم ،أحد على خافیة تعد ولم ،والدانى القاصى رفھایع المنطقة فى األمریكیة الھیمنة أھداف كانت ولما
 األمن یصبح إن علیھ ترتب وإن ،عندھم األسمى الھدف ھو ذلك كان إذا ؟ السلطة فى ستمراراإل ؟ ماذا مقابل .)إسرائیل(

  !؟ الھوان یكون فكیف ،كان خبر فى القومى

 والجزیرة والعراق لبنان فى ستقراراإل زعزعة مظاھر من ةالمنطق ھتماشھد كل عن الرسمى الصمت یفسر ذلك لعل
 قدرات لدیھ مخابرات جھاز إال علیھا الیقوى التى والتنفیذ التدبیر من العالى المستوى ذات غتیاالتاإل. .والسودان العربیة

 ،)لمصر ستراتیجىاإل العمق( ایأفریق وشرق السودان فى یجرى ما ،مساء صباح العراق یشھدھا التى والمذابح ،عالیة
 التابعة/الحلیفة البالد فى اإلعالم أجھزة تردد ذلك ورغم ،)إسرائیل( الوحیدة المصلحة صاحب أن إلى تشیر الدالئل وكل

 رغم ،ثالثة مرة"  القاعدة"  ھو وھمى وشبح ،أخرى تارة وإیران تارة سوریا تھامإ من مادتھس مایقولھ )إسرائیل(و مریكاأل
 فى لموسادا) اإلسرائیلیة( للمخابرات كثیف تواجد من الرسمیة وغیر الرسمیة األمریكیة التقاریر عنھ كشفت ما حقیقة
 عن ناھیك ،السودان فى التمرد حركات مع) إسرائیلیة( عالقات ومن ،األھلیة الحرب زمن األمس حلفاء مع وصالت لبنان

  .ذاتھا نیةیالفلسط الفصائل ختراقوإ بل ،وبیایإث مع العالقات

  .التاریخ لھم یغفره لن نیِّ بَ  رمجُ  فھو الیعرفونأنھم  زعموا وإذا ،مصیبة فتلك ذلك یعرفون الھوان عصر حكام كان إذا

 مسئول كتبھ مقال الصھیونى الكیان وأھداف بالدنا على األمریكیة الھیمنة مشروع بین التماھى ذلك عن ماقرات آخر
 األمریكیة اإللكترونیة بالمدونة 2007 فبرایر 10 یوم نشر ماكجفرن راى یدعى المركزیة بالمخبارات یعمل كان متقاعد

  .الصھیونى الكیان لمصالح بوش جورج تبنى خلفیة فیھ یروى" Anti-war الحرب معاداة"

 فقد ،1998 عام أوخر فى) إسرائیل( خارجیة وزیر شارون وأرییل ،تكساس حاكم" بناإل" بوش جورج بین لقاء أول كان
 شارون وحرص ،الیھودى الجمھورى ئتالفاإل مدیر بروكز ماثیو فیھا وصحبھ لھ رتبھا رحلة فى) یلإسرائ( بوش زار
ّ  ھلیوكوبتر بطائرة لبوش جولة یرتب أن على  بزیارة ختمھا) المحتلة واألرض الصھیونى الكیان( فلسطین فوق بھم قتحل
 الرحلة ھذه: " قولھ بروكز ماثیو عن لمقالا صاحب وینتقل .بالدموع عیناه فاضت وقد یصلى وقف حیث الموعظة لجبل
  ."الیوم ذلك منذ ھقلب فى استقرت قد إسرائیل كانت تكساس إلى عاد وعندما ،بإسرائیل بوش جورج ارتباط بدایة كانت

 30 فى عقد ،الرئاسة تولیھ بعد القومى األمن بمجلس لھ اجتماع أول فى لھا ذكره من الزیارة بھذه بوش تأثر على أدل وال
 بین الوسیط دور  المتحدة الوالیات لعب عن تخلیھ المجلس أمام أعلن ھناك شاھده بما تأثره مدى ذكر وبعدما 2001 ینایر

 مصالحھا یخدم بما طریقتھا على جیرانھا مع مشاكلھا لتحل) إلسرائیل( الغارب على الحبل یترك وأن) إسرائیل( و العرب
 المنطقة فى الموقف تدھور إلى ذلك یؤدى أن من مخاوفھ) الخارجیة وزیر( لباو كولن أبدى وعندما ،شارون مایراه وفق

  .كتراثاإل عدم على عالمة أكتافھ بھز بوش كتفىإ ،المتحدة یاتالللو ستراتیجیةاإل بالمصالح واإلضرار

 بتكساس ضیعتھ ىف بوش ستقبلھإ ،)العھد ولیا كان عندما( 2002 أبریل فى أمریكا العزیز بن هللا عبد الملك زار وعندما
  .خالصا) إسرائیلیا( اشأن یراه أمر بمناقشة ھتماماإ بوش یبد لم فلسطین فى ماجرى إلى الحدیث تطرق وعندما

 من یمثلة وما ،یرانىاإل النووى البرنامج مناقشة على 2005و 2003 عامى شارون مع بوش سیالرئ لقاءات قتصرتإو
 المحتلة ضىاراأل على قامةالمُ  المستوطنات ضم فى) إسرائیل( حق بأقرار بوش یكتف ولم ،)إسرائیل( على خطر

 وأعطى) اإلسرائیلى( القومى األمن بضمان تعھد بل ،الدولتین لفكرة طرحة عند" األرض على حقائق" عتبارھابإ
 أعمال یدوتجم ةیالفلسطین الوطنیة السلطة تجاه سیاستھا ذلك فى بما ،جیرانھا مع تشاء كما بالتصرف تفویضا) إسرائیل(

  .لبنان على والعدوان الرباعیة اللجنة

 من بھ جاء ما فكل سراً  یذیع ال وھو ،مقالھ فى المتقاعد األمریكیة المركزیة راتبالمخا رجل ماكجفرن ذكره ما ھذا
 بالجھل عذر فال ،الكونجرس لجان وأمام بل ،السابقة والمقاالت الدراسات من العدید فى ومتداول مطروح المعلومات

  .الھوان عصر حكام بھ یتعلل أن مكنی

 .بریلإ من األول األسبوع فى تحدث قد أنھا إلى التسریبات تشیر إیران إلى جویة ضربة لتوجیھ المسرح تھیئة اآلن ونشھد
 إیران فى موقع مائة من ألكثر المرتقبة األمریكیة الضربة مبررات ملف لتجھیز وساق قدم على ستعداداتاإل تجرىو

ُ  .تماما مفبركة كانت أنھا ثبت التى العراق غزو مبررات إعداد من حدث ما نحو على َّ عِ وأ  وھى ،لذلك الالزمة الخطط تد
 ،العراق فى الشامل الدمار أسلحة عن التفتیش بفرق عضوا كان الذى األسلحة مفتش ریتر سكون عنھا قال التى الخطط

 فى واشطن إلى تیرا عودید جنرال البریجادیر) إسرائیل( وأوفدت ،"إسرائیلیة صناعة" نھاأ إیران ضرب خطة عن قال
 إلى استباقیة ضربة توجیھ دعم بأھمیة الدیمقراطى الحزب من الكونجرس أعضاء إقناع على لیعمل الماضى دیسمبر
  .)إسرائیل( بقاء مرارتسإ أجل من إیران

 لتقبل بالدھم فى العام الرأى ةئلتھی ضوحةمف لةٍ ومحا فى سادتھم خدمة فى یتنافسون الھوان عصر حكام نجد أن والغرابة
 العداء نغمة وعلو إیران ضد األخیرین األسبوعین فى شھدھان التى اإلعالمیة الحملة یفسر ذلك ولعل ،إیران ضرب عملیة

 نوویةال الترسانة إلى اإلشارة على یجرؤ وال بل منھم أحد والیفكر ،واألقالم العمائم أرباب فیھا ساھم التى السنى-الشیعى
 .بعید من وال قریب من األمر الیعنیھم الھوان عصر حكام ألن) إسرائیل( فى


