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مقــــال

أمريكية فتكا
ل
ا
ـــــادرات
َّ
يف �إيران ملن ينكرون حدوث الهولوكو�ست .و ُيك ِّذب امل�ؤلف
هذه املزاعم ،و�أن حقيقة الأمر تخالف تلك املزاعم؛ �إذ �إ َّن
الزعيم الإيراين مل يقل �أي �شيء عن حمو �إ�سرائيل من
على اخلريطة ،وف ًقا ملن يعرفون اللغة الفار�سية.
�أ َّما بخ�صو�ص الهولوكو�ست ،فقد قال الرئي�س الإيراين
�إن �ه��ا َّ
مت ��ت يف �أوروب � ��ا ،وجن ��م عنها ق�ي��ام دول ��ة لليهود يف
ال�شرق الأو�سط ،بد ًال من قيامها يف �أوروبا ..وت�ساءلَ ِ :
ل
يدفع الفل�سطينيون ثمن جرمية ارتكبها الأملان؟!
وحتت عنوان «امل��ؤام��رات» ،يذكر امل�ؤلف أ� َّن تاريخ �أمريكا
وتاريخ العامل مليء بامل�ؤامرات ،وهو نف�سه ي�ؤمن بوجود
م�ؤامرات .فمنذ � 11سبتمرب -حيث ُقتل فيها �أمريكيون-
جل�أت الواليات املتحدة �إىل قتل �أكرث من مليون عراقي
و أ�ف � �غ� ��اين .ويف ح ��رب اخل �ل �ي��ج الأوىل ع ��ام  ،1991دم��ر
َّ
حمطات توليد
«ت�شيني» وغ�يره من القادة الأمريكيني
الكهرباء ،و�أنظمة �ضخ املياه وال�صرف ال�صحي يف العراق،
وفر�ضوا عقوبات على البلد بدرجة جعلت �إ�صالح بنيتها
الأ�سا�سية �أم� ًرا بال َغ ال�صعوبة ،ثم عقب اثني ع�شر عا ًما
وبعد جهد بطويل من جانب ال�شعب العراقي لإ�صالحتلك الأنظمة املدمرة -قامت قا�صفات الواليات املتحدة
بتدمريها كلي ًة م��رة �أخ ��رى .ك��ل ه��ذه اجل��رائ��م الب�شعة
وغريها ترتكبها الواليات املتحدة با�سم الدميقراطية.
وي�ؤكد امل�ؤلف �أ َّن الواليات املتحدة مل تكن بحاجة لتدمري
ك��ل تلك امل�ب��اين ،وقتل الب�شر ب ��أع��داد ره�ي�ب��ة ..لقد كان
انهيار مبنى مركز التجارة العاملي كفي ً
ال باحل�صول على
موافقة الأمريكيني باحلرب على الإره��اب ،وعلى قانون
«الوطنية» و�إجراءات الأمن الداخلي ،والدولة البولي�سية
الأمريكية.
وقد ت�ش َّكك امل�ؤلف -ومعه عدد �آخر -يف الرواية الر�سمية
الن �ه �ي��ار ال�ب�رج�ي�ن ،ورواي � ��ة ال �ط ��ائ ��رة ال �ت��ي ا��ص�ط��دم��ت
بالبنتاجون؛ حيث �إ َّن الأفالم التي عُر�ضت توحي ب�شكل
قوي �أن التدمري كان متحك ًما فيه عن ُبعد.
وحتت عنوان «ليبيا»ُ ،ي�شري امل�ؤلف �إىل ق�صف الواليات
املتحدة لكل من «ليبيا» و»�صربيا» ،ويف احلالتني �أ�سمتْ
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ال�ق���ص��ف «ت��دخ� ً
لا �إن �� �س��ان � ًّي��ا» .وي�صف
امل ��ؤل ��ف ه ��ذا ب ��أن ��ه �أ� �س �ل��وب ت���س��وي��ق �إم�ب�ري ��ايل ت� ��روج به
الواليات املتحدة لأفعالها ،خا�صة بني الأمريكيني الذين
ي��ري��دون جت��دي��د ثقتهم يف ُح�سن ن��واي��ا ب�ل��ده��م ،وهناك
�أنا�س �آخ��رون يدعمون الق�صف ،ومعظمهم من الليبيني
امل�ؤيدين للواليات املتحدة والناتو ،ويدعمون �أي �شيء
يخ ِّل�صهم من القذايف حتى لو مت ذلك بالق�صف املطول
املتوا�صل لليبيا وتدمريها.

وحتت عنوان «الإعالم» ،ي�صف امل�ؤلف الإعالم الأمريكي
ب��ال��داع��ر؛ حيث ي�شجب الن�شطاء وال� ُك�ت��اب التقدميون
جت��اه� َل الإع �ل�ام لأخ�ب��اره��م و�آرائ �ه ��م ،وم��ن ث � َّم ال يطلع
ع�ل�ي�ه��ا ج �م��اه�ير ال���ش�ع��ب الأم ��ري �ك ��ي .ك �م��ا �أ َّن الإع �ل�ام
الأم��ري�ك��ي ي�ق��وم ب�ح��ذف و�إغ �ف��ال وت�شويه الأخ �ب��ار ،مما
ُيكرث من �أخطائه يف �سرد الوقائع �أو ن�شر �أكاذيب فجة؛
مثل ما ُي��ذاع يف الإع�لام الأمريكي عن تخ ُّلف امل�سلمني
وعنفهم يف الدمنارك ،ه�ؤالء الذين كانوا يحتجون على
الر�سوم الكاريكاتورية امل�سيئة لر�سولهم.
وحتت عنوان «باراك �أوباما» ،يذكر امل�ؤلف �أن «ليبيا» هي
الدولة ال�ساد�سة التي �شنَّ ب��اراك �أوباما حر ًبا �ضدها يف
غ�ضون الأ�شهر ال�ستة والع�شرين منذ توليه الرئا�سة.
مديحا من ِق َبل ال ُك ّتاب الي�ساريني يف
وقد تل َّقى �أوباما
ً
�أمريكا ،ويف اخلارج ب�سبب خطابه �إىل العامل الإ�سالمي
ب��ال�ق��اه��رة .يف ح�ين �أن ب ��إم �ك��ان م��ن ل��ه م�ع��رف��ة مبدئية
بال�سيا�سة �أن يتبني ب�سهولة النفاق يف حديث �أوب��ام��ا..
ِّ
ويبي امل�ؤلف َم َواطن ال�ضعف يف خطاب �أوباما� ،إ�ضافة
�إىل الق�صور الأخالقي وال�سيا�سي؛ حيث �إنه ح َّذر ب�أ�سلوب
�صريح ال لب�س فيه ا�ستخدام الواليات املتحدة للتعذيب.
وحت ��ت ع �ن��وان «امل�ع��ار��ض��ة وامل �ق��اوم��ة يف �أم��ري �ك��ا» ،ي�س�أل
امل�ؤلف :هل ال�سيا�سة على و�شك الت�سبب يف القلق للعقول
وال�ق�ل��وب الأم��ري�ك�ي��ة؟ لقد قامت مدار�سهم ومنافذهم
الإع�لام�ي��ة املف�ضلة مبهمة خ�ط�يرة ال��س�ت��دام��ة جهلهم
مبا فعله بلدهم لبقية العامل� .أما الذي فعلته الواليات
امل�ت�ح��دة ب��الأم����س ال�ق��ري��ب ،وم��ا زال ��ت تفعله ع�ل��ى �أر���ض

الواقع يف ال�شرق الأو�سط فيذكر امل�ؤلف مناذج منها:
 �إ�سقاط طائرتني ليبيتني عام .1981 ق�صف لبنان عامي  1983و.1984 ق�صف ليبيا عام .1986 ق�صف �سفينة �إيرانية و�إغراقها عام .1987 ق�صف طائرة ركاب �إيرانية و�إ�سقاطها عام .1988 ق���ص��ف ط��ائ��رت�ين ليبيتني �أخ��ري�ين و�إ��س�ق��اط�ه�م��ا ع��ام.1989
 الق�صف الهائل لل�شعب العراقي عام .1991 ا��س�ت�م��رار ق���ص��ف ال �ع ��راق ب��أ��س�ل��وب م�ت��وا��ص��ل وف��ر���ضالعقوبات اجلائرة عليها بني عامي  1991و.2003
 ق�صف �أفغان�ستان وال�سودان عام .1998 دعمها املعتاد لإ�سرائيل على الرغم مما تلحقه بال�شعبالفل�سطيني من دمار وترويع وتعذيب مع �إدانتها املعتادة
للمقاومة الفل�سطينية.
�أ َّما الكذبة الكربى التي رافقتْ احلرب على الإرهاب ،فهي
القول ب�أ َّن املجموعات التي ت�صيبها الهجمات الأمريكية
هي جماعات ُتبغ�ض الواليات املتحدة و�أ�سلوب حياتها .يف
حني �أن تقري ًرا �صدر عام  2004عن «جمل�س علوم الدفاع»
وه ��ي جلنة ف�ي��درال�ي��ة ا�ست�شارية �أُن���ش�ئ��ت لإم ��داد وزي��رالدفاع بالن�صائح امل�ستقلة -جاء فيه« :ال يكره امل�سلمون
تعب
حرياتنا ،بل الأحرى �أنهم يكرهون �سيا�ستنا؛ حيث ِّ
غالبيتهم العظمى ع��ن اع�ترا��ض�ه��م على م��ا ي��رون��ه من
دعم �أحادي اجلانب لإ�سرائيل �ضد احلقوق الفل�سطينية،
وحينما ت�ت�ح�دَّث ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ال�ع��ام��ة عن
الإتيان بالدميقراطية للمجتمعات الإ�سالمية ُينظر �إىل
هذا على �أنه ِن َفاق هدفه خدمة امل�صالح الأمريكية».
وي ��ؤ ِّك ��د امل ��ؤل ��ف �أ َّن م��ا ُي �ح � ِّف��ز ط �م��وح ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
للهيمنة ع�ل��ى ال �ع��امل ل�ي����س ه��و ن���ش��ر ال��دمي�ق��راط�ي��ة �أو
احلرية� ،أو وجود عامل �أكرث عد ًال� ،أو الق�ضاء على الفقر
�أو العنف� ،أو حت�سني احلياة على كوكب الأر�ض ،بل يحفزه
االقت�صاد والأيديولوجيا.
---------------------- الكتاب« :الدميقراطية �أ�شد ال�صادرات الأمريكيةفت ًكا».
 ت�أليف :وليام بـلوم. ترجمة :د .فاطمة ن�صر. النا�شر� :سطور اجلديدة ،القاهرة2015 ،م.* �أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية بكلية الآداب
جامعة م�صر
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ُمنى �أبو زيد *

أ�شد ال�صـــــ
الدميقراطية � ُّ
َّ

م�ؤلف هذا الكتاب هو ويليام بلوم� ،أحد �أهم املتخ�ص�صني يف ال�سيا�سة الأمريكية اخلارجية ،ممن ال ينتمون �إىل التيار ال�سائد .ترك من�صبه بوزارة اخلارجية
عام 1968؛ ب�سبب معار�ضته حلرب فيتنام ،و�أ�صبح بعد ذلك م�ؤ�س�س جريدة «وا�شنطن فري بر�س» ورئي�س حتريرها .ويف الوقت احلايلُ ،ي�صدر بلوم ن�شرة
معاد للإمرباطورية» (.)Anti-Empire Report
�إخبارية �شهرية على الإنرتنت بعنوان «تقرير ٍ
ُ
ي�شتمل الكتاب على ُمقدِّ مة وعدة ف�صول .يذكر امل�ؤلف يف املقدمة �أنَّ الواليات املتحدة ت�سعى للهيمنة على العامل ،و�أنها -يف �سبيل �إدراك هذا الهدف -على
ا�ستعداد ال�ستخدام �أية و�سيلة تراها �ضرورية .ومن �أجل حتقيق هذا الهدف ،قامت الواليات املتحدة -منذ احلرب العاملية الثانية -مبا يلي :تدخلت يف
�شعوب �أكرث من ثالثني بلدً ا بالقنابل ،وحاولت
االنتخابات الدميقراطية يف ثالثني بلدً ا على الأقل ،وحاولت اغتيال �أكرث من  50زعي ًما �أجنب ًّيا ،و�أمطرت
َ
قمع حركات �شعبية �أو قومية يف  20بلدً ا .ويف املجمل ،قامت الواليات املتحدة بتنفيذ واحدة �أو �أكرث من العمليات املذكورة يف منا�سبة �أو �أكرث من منا�سبة
يف واحد و�سبعني بلدً ا (�أي �أكرث من ثلث بلدان العامل)؛ الأمر الذي جنم عنه �إنهاء حياة عدة ماليني من الب�شر ،واحلكم على ماليني �آخرين بالعي�ش بائ�سني
معذبني ،عالوة على م�س�ؤوليتها عن تعذيب �آالف ال حت�صى من الب�شر الآخرين .وقد جلبت ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية كراهية غالبية النا�س يف العامل
ممن ي�ستطيعون ،ب�أ�سلوب �أو ب�آخر ،تتبع �أنباء ما يقع من �أحداث ،وممن ُيلمون ببع�ض �أجزاء التاريخ احلديث.
وحت��ت ع�ن��وان «�سيا�سة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م�ق��اب��ل ال�ع��امل»،
ريا من الأمريكيني ي�ؤازرون ب�شاعات
يُ�شري امل�ؤلف �إىل �أ َّن كث ً
ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ،ع�ل��ى ال��رغ��م مما
يواجهون به من وقائع ،ومن براهني على زيف ت�صريحات
حكومتهم .ويرجع امل�ؤلف هذا الأمر �إىل ق�صور يف التعليم
الأمريكي الذي ي�سمح مبدركات فكرية خاطئة ،ون�شر �أوهام
حتول دون �أن َّ
يتبي الأمريكيون اخلط�أ و�سط هذا الزيف
التعليمي والإعالمي.
ويعر�ض امل�ؤلف النقاط الرئي�سية لهذا الزيف؛ وهي:
� -1إن �أكرث الدرو�س �أهمية ،ويجب العمل على �أن ت�ستوعبه
ع �ق ��ول الأم ��ري �ك �ي�ي�ن ،ه ��و �أ َّن ن ��واي ��ا ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة
الأمريكية لي�ست طيبة.
� -2إن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال ي�ه�م�ه��ا ه ��ذا ال �� �ش��يء امل���س�م��ى
«دمي �ق��راط �ي��ة»� ،أ ًّي� ��ا ك ��ان ع ��دد امل� ��رات ال �ت��ي ي���س�ت�خ��دم فيها
الر�ؤ�ساء الأمريكيون ذلك اللفظ .فمنذ عام  ،1945حاولت
الواليات املتحدة الإطاحة مبا يربو على خم�سني حكومة،
غالبيتها منتخبة دميقراط ًّيا ،وتدخلت تدخ ً
فجا �ساف ًرا
ال ًّ
يف انتخابات ثالثني بلدًا على �أقل تقدير.
� -3إن دافع الإرهابيني املعادين لأمريكا لي�س هو الكراهية،
�أو احلقد على احلرية �أو الدميقراطية �أو الثورة الأمريكية
�أو احلكم العلماين� ،أو الثقافة؛ بل �إ َّن دافعهم هو ما ارتكبته
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية من ب�شاعات �ضد �أوطانهم
على مدى عقود.
 -4ال تعادي الواليات املتحدة الإره��اب ك��إره��اب ،بل تعادي
فقط الإرهابيني غري املتحالفني مع الإمرباطورية؛ حيث
ي��وج��د ت��اري��خ ط��وي��ل ��ش��ائ��ن ل��دع��م وا��ش�ن�ط��ن ل�ل�إره��اب�ي�ين
امل�ع��ادي��ن ل�ك��ا��س�ترو ،حتى حينما ارت�ك�ب��وا عملياتهم داخ��ل

12

الأرا�ضي الأمريكية .كما تو ِّفر الواليات املتحدة � ً
أي�ضا دع ًما
خ��ا�ًّ��ص��ا ل�ل�إره��اب�ي�ين ال��ذي��ن ق��ات�ل��وا يف ��ص�ف��وف اجل�ه��ادي�ين
الإ�سالميني يف كو�سوفو والبو�سنة و�إيران وليبيا و�سوريا؛
مب ��ن ف�ي�ه��م ه � ��ؤالء ال ��ذي ��ن ل�ه��م رواب� ��ط م �ع��روف��ة بتنظيم
القاعدة؛ وذلك من �أجل حتقيق �أهداف ال�سيا�سة اخلارجية.
 -5مل متثل العراق �أي نوع من التهديد للواليات املتحدة.
وهي واح��دة من بني الأك��اذي��ب التي ال تنتهي -وف��ق تعبري
امل�ؤلف -بل هي �أكرث تلك الأكاذيب ُخب ًثا و�ش ًّرا؛ حيث �إنها
الأ�سا�س ال�ضروري جلميع الأكاذيب الأخرى.
 -6لي�س ث�م��ة ��ش��يء ُي���س� َّم��ى امل ��ؤام ��رة ال�شيوعية ال��دول�ي��ة،
ب��ل امل��وج��ود على �أر� ��ض ال��واق��ع ه��و �أن��ا���س يعي�شون يف ب�ؤ�س
احتجاجا على �أحوالهم و�ضد احلكومات
وتعا�سة ،ينتف�ضون
ً
القامعة ،التي عاد ًة ما ت�ساندها الواليات املتحدة.
وحت ��ت ع �ن��وان «الإره� � ��اب» ،ي��ذك��ر امل ��ؤل��ف م�ق��ول��ة امل��ؤي��دي��ن
لل�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة ،تقول هذه املقولة:
�إن ه��ذه ال�سيا�سة منذ � 11سبتمرب  2001ق��د �أت��ت ثمارها،
وي�بره �ن��ون ع�ل��ى ذل ��ك ب�ع��دم ح ��دوث �أي ��ة ه�ج�م��ات �إره��اب�ي��ة
ناجحة بالداخل الأمريكي طوال تلك ال�سنوات.
ويع ِّقب امل�ؤلف على هذا �أن الأهم هو �أن الواليات املتحدة قد
ظلت ل�سنوات منذ � 11سبتمرب ،هد ًفا للهجمات الإرهابية
يف ع���ش��رات امل�ن��ا��س�ب��ات ،ح�ي��ث وق�ع��ت ه�ج�م��ات ع�ل��ى �أه ��داف
ع�سكرية ودبلوما�سية ومدنية وم�سيحية...وغريها� .أهداف
مرتبطة بالواليات املتحدة يف ال�شرق الأو�سط وجنوب �آ�سيا
ومنطقة امل�ح�ي��ط ال �ه��ادي ،ك�م��ا وق�ع��ت ه�ج�م��ات م��ر ِّوع��ة يف
ً
اعرتا�ضا
مدريد ولندن ،وهما من حلفاء الواليات املتحدة،
على احلرب.
وحت��ت ع�ن��وان «ال �ع��راق» ،ي��رى امل��ؤل��ف �أ َّن ب��داي��ة التدخل يف

العراق كانت ب�أكاذيب كبرية ،وانتهى الأمر ب�أكاذيب �أكرب.
فقد بد�أ غزو العراق بادعاء وجود �أ�سلحة كيميائية ،وانتهت
احلرب -التي ظنَّ الأمريكان �أنهم �أ�سعدوا بها �شعب العراق-
�إىل تدمري نظام تعليمي بلغ  %84م��ن م�ؤ�س�سات التعليم
ال�ع��ايل وهدمها ونهبها .ث��م مت تن�ضيب امل�خ��زون الفكري
ب��درج��ة �أك�ب�ر؛ ح�ي��ث ا��ض�ط��ر �آالف الأك��ادمي �ي�ين واملهنيني
للفرار خارج البالد� ،أو مت خطفهم �أو اغتيالهم� .إ�ضافة �إىل
فقدان نظام رعاية �صحية فاعل ،و�ضياع �صحة اجلماهري،
واجتاحت الأوبئة املعدية ال�سكان يف �أنحاء البالد.
وذكر تقري ُر الغذاء العاملي التابع للأمم املتحدة �أ َّن �أربعمائة
�أل��ف طفل ع��راق��ي يعانون م��ن نق�ص خطري يف ال�بروت�ين.
ومثلت الوفيات الناجمة ع��ن �سوء التغذية وع��ن �أم��را���ض
ميكن الوقاية منها ن�سبة كبرية ،خا�ص ًة بني الأطفال .كما
َف َق َد �آالف من العراقيني �سيقانهم �أو �أذرعهم ب�سبب القنابل
الأم��ري �ك �ي��ة ال�ع�ن�ق��ودي��ة ال �ت��ي مل ت�ن�ف�ج��ر ،وال �ت��ي �أ�صبحت
مبثابة �ألغام �أر�ضية.
ومت تدمري �آث��ار ال�ع��راق ومقتنيات متاحفها التي هي من
�أع �ظ��م ��س�ج�لات ال �ع��امل مل��ا��ض��ي ال�ب���ش��ري��ة ،دون �أن حتميها
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ال �ت��ي ك��ان��ت م���ش�غ��ول��ة ب�ح�م��اي��ة امل�ن���ش��آت
ريا
النفطية ،و َف َق َد اليهود وامل�سيحيون وغري امل�سلمني كث ً
م��ن الأم ��ن ال ��ذي ك��ان��وا يتمتعون ب��ه يف جم�ت�م��ع «� �ص��دام»
العلماين ،والآن هاجر عدد كبري منهم .وطرد �أكراد �شمال
العراق ال�سكان العرب من بيوتهم ،وطرد العرب الأكراد من
مناطق �أخرى يف البالد.
وحت��ت عنوان «�إي ��ران» ،يقول امل��ؤل��ف �إ َّن الإدارة الأمريكية
ظلت ت��ردِّد املزاعم القائلة ب��أن �أحمدي جن��اد قد �أعلن �أنه
�سيمحو �إ�سرائيل من على اخلريطة ،و�أنه قد عقد م�ؤمت ًرا

