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أخرت                " الجوهرة" التي آان يتوّقع العالم اجمع ان ينطقها آولن باول امام مجلس االمن يوم االربعاء ت

ة في مجلس الشيوخ              الى االمس، لكنها خرجت اخيرًا من ثغره حين تكلم امام لجنة العالقات الخارجي
ر    ى الع ة عل ا المرتقب ي حربه دة ف ات المتح اح الوالي ؤدي نج ال ان ي ن احتم كيل ع ادة تش ى اع اق ال

ط   رق االوس ذريًا"الش دة   "و" ج ات المتح الح الوالي زز مص ا يع ة، بم ة ايجابي كيل  ". بطريق ادة تش اع
تعدادات                     ! الشرق االوسط  ع وراء االس ذا التطل ه يجهل حضور ه ليس من احد في الشرق االوسط آل

.الحربية االميرآية
دما را   دأ الحديث عن الحرب يّتسع اال بع م يب ريبين من مرآز  اصًال، ل رآيين الق د من االمي ح العدي

ق في        ) او فّزاعة (آرافعة  " العراق الجديد "القرار يرّوجون لفكرة استخدام      من اجل احداث تغيير عمي
لكنها المرة االولى التي تقفز فيها هذه الفكرة الى الواجهة على لسان مسؤول في         . المعادالت االقليمية 

.مرتبة باول
ان للحرب                 واالمر بالتأآيد     لم يكن هفوة، بل االرجح ان وزير الخارجية االميرآي قد تعّمد تحديد ره

ونغرس بصالبة         اع الك ه نجح في اقن دالئل "اآلتية يتجاوز مسألة نزع السالح العراقي، لشعوره ان " ال
دار نفسه مع الحكومات المعارضة                       ح بالمق التي قدمها امام مجلس االمن عن ذاك السالح، وإن لم يفل

، "اعادة تشكيل الشرق االوسط  "من المعروف ان االميرآيين لم يتنبهوا الى ضرورة        . نطق الحرب لم
ول                           وم من ايل م ذات ي ذي انفجر في وجهه ى السؤال ال رد عل اذا  : ٢٠٠١اال في سياق محاولتهم ال لم

ديم، رغم آل م                        ا يكرهوننا؟ حتى تلك اللحظة، آانوا يتعايشون بافضل السبل مع الشرق االوسط الق
ري آيسينجر               اذا  . نسجته المخيلة الشعبية العربية حول مخططات تقسيمية آانت تنسب عادة الى هن لم

ا انشطة سياسية                    دت منه يكرهوننا؟ الننا ترآنا انظمة فاسدة تشيع ثقافة سياسية معادية لقَيمنا، حتى ول
ة لمصالحنا ة . معادي ة القائم ى عن االنظم ا؟ نتخل ون عن آرهن م يتّوقف ى آيف نجعله ا عل  او نجبره

.من خالل استحداث قاعدة جديدة لنا، مع منافع نفطية مماثلة" التحديث"
نحن من            :  هكذا نضرب عصفورين بحجر واحد      نبرهن للعالم ان احادية القطب ليست آالمًا فارغًا، ف

ة                         ديمين في المنطق ا الق د حلفائن ر عن ة التغيي ق عجل في  . يقرر من له ان يحيا ومن له ان يموت، ونطل
الدارات    جانبه الثاني، يكمن الرهان في استعادة لعبة الدومينو، تلك التي شكلت في ما مضى هاج               ًا ل س

د،                      دم جواز سقوط اي بل ول بع ة استراتيجية تق ى نظري االميرآية المتعاقبة، حيث اطلق هذا االسم عل
.ألن ذلك يؤدي الى سقوط جيرانه واحدًا تلو اآلخر) الشيوعي آنئذ(مهما آان صغيرًا، في يد العدو 

دخل     ا ت ام، وقبله ات المتحدة حرب فيتن ذا االساس، خاضت الوالي ى ه و وفرضت   وعل ت في الكونغ
ة                      . الحصار على آوبا   و هجومي ة دومين ا صعوبة التخطيط للعب وحي له ا يفترض ان ي دًا م وهذا تحدي
عًا            . تنطلق من العراق   ره توس فحتى في غياب قوة عظمى اخرى تصّدها آما صّدت هي ما آانت تعتب

درك ان               رة لت ر ايضًا        لالتحاد السوفياتي، تملك الواليات المتحدة ما يكفي من الخب دومينو تتعث  سكة ال
.امام خصوصيات آل بلد

رة   ال الجزي ًا انتق تتبعه آلي يقوم، ال يس ه س االفتراض ان وقراطي، ب ام عراق ديم الم اوضح، ان قي  بك
 على العكس، ان الوسيلة المعّدة لفرض الديموقراطية في العراق من شأنها. العربية الى الديموقراطية
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تقيم          تأجيج المشاعر المعادية للو    ى تس ال . اليات المتحدة خالل الفترة التي ستستلزمها الديموقراطية حت
ى                            ة عل ادة تشكيل الشرق االوسط، جّذاب ان اع ة في ره ة الكامن دومينو الهجومي ة ال شك في ان نظري

ا ال                                . الورق ى، فيم ده اليمن ه اليسرى بي ذي يمسك اذن ا يشبه حال ال ى م ؤدي ال د ت ع ق لكنها في الواق
 لماذا يكرهوننا؟:  اال آلمتين اثنتينيخرج من فيه
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