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  طابخاالستجابة الرسمية األمريكية بين الفعل وال

  
 ودخلت حقبة ما بعد     ،مضت حقبة احلرب الباردة   

 تربعت فيها الواليات املتحدة على قمة       اليت ،احلرب الباردة 
 وحيد خاصة بعد حرب اخلليج      دويل كقطب   العامليالنظام  
 ، ومل ختل هذه احلقبة من حتديات للهيمنة األمريكية        .الثانية

 جملـس   يف استصدار بعض القرارات     يف صعوبات   يفثلت  مت
 ويف الساحة   ، كالعقوبات الذكية على العراق    الدويلاألمن  

 ملعاهـدة منـع     اهلندي الباكستاين التحدياآلسيوية كان   
، تلك التحديات وغريها جعلت     )1(انتشار األسلحة النووية    

البعض يعتقد أن حقبة ما بعـد احلـرب البـاردة حقبـة            
 وحيث مل يكن قد     ،،ويف ظل هذه البيئة غري املستقرة     انتقالية

مضى على توىل الرئيس بوش االبن سنة، تقـع تفجـريات    

 أقل من مائة دقيقة يعبـث       ففي . عشر من سبتمرب   احلادي
بالرموز األمريكية االقتصادية والعسكرية، وحينئـذ تبـدأ        

 ، عشر من سبتمرب احلادي حقبة ما بعد     هيحقبة عاملية ثالثة    
 الـداخل   يف األمريكـي  يصبح فيها األمن     اليتحلقبة  تلك ا 
 األمريكية ذاا للتهديد ويكـون      األراضي وتتعرض   ،خمترقاً

للواليات املتحدة مربرات الستخدام القوة العسكرية بـال        

  .ضوابط
لقد بدا مشهد اختطاف األربع طائرات وتفجرياا       

 كرمـز للقـوة     العـاملي  مركز التجارة    برجي طالت   اليت
 ووزارة الـدفاع األمريكيـة كرمـز للقـوة          ،صاديةاالقت

 فضالً عن سقوط أو إسقاط الطـائرة الرابعـة          ،العسكرية
 فـالقوة العظمـى     ؛ درامياً  بنسلفانيا بدا مشهداً   يفبركاا  

 وبدت غري قادرة علـى تـوفري        ، عقر دارها  يفاألوىل ان   

ـ  احلماية ملواطنيها الذين هرعوا إىل الشوارع      ا لألمـن   طلب
عجزت عن توفريه أجهزة الدولة،ومل تكن اخلـسارة         الذي

 تعـرض لـه     الذي النفسياألمريكية قاصرة على اإلحباط     
 والـسياسي  االقتـصادي  إمنا امتدت إىل اال      ،املواطنون

خـسارة   "يف ومتثلت اخلـسارة االقتـصادية       .والعسكري

 4البورصة األمريكية من جراء غلقها أربعـة أيـام حنـو            
درت خسائر األسهم املتداولـة علـى       مليارات دوالر، وق  

 يضاف إليها مؤشـر     ، تريليون دوالر  2.5مؤشر داوجونز   
 أن  أي تريليون دوالر    1.6 اخلسائر عليه   بلغت اليتناسداك  
 وبلغـت خـسائر     ؛ تريليون دوالر  4.1 يصل إىل    اإلمجايل

ألف 100 مليار دوالر، ومت تسريح      40شركات الطريان   
ـ    م يفمن العاملني، أما اخلسائر       105وقع احلادث فتقدر ب

 مت  الـيت  املباينمليار دوالر قيمة    45 منها   ، دوالر اتمليار
فقد بلغ عـدد    "، وكما تقول جملة اإليكونومست      "تدمريها

 خالل شهر واحد من احلدث       ألفاً 415العمال املسرحني   
، هذا فضالً عن تأثري األزمة علـى قطـاع          )2( " املشهود

 ، سبتمرب 21 يف   ،مريكيةالتأمني لدرجة تدخل احلكومة األ    
وإصدار قانون طوارئ يقضى برد تكلفة التأمني اإلضـافية         

ـ   يوماً التالية إىل شركات الطريان األمريكية       180خالل ال
 إذا  ،إىل جانب تغطية تكاليف خماطر احلـروب والطـريان        

  .)3( مليون دوالر100تعدت 
ورغم هذه اخلسائر إال أنـه ال ميكـن جتاهـل أن          

 كان مير مبرحلة تباطؤ، وأن معدل النمو        مريكياألاالقتصاد  
 يف%  3 قد احندر فعليـاً إىل     اإلمجايل للناتج احمللى    احلقيقي
 مقترباً من نفق الركود املظلم      ،2001 من عام    الثاينالربع  
 قبل احلـدث   أي ؛2001 أغسطس   يف دخله بالفعل    الذي
 وهذا التراجع نتيجة منطقية للسياسات االقتـصادية        .بشهر
، لذلك  )4( انتهجتها إدارة بوش االبن      اليتينية املتشددة   اليم

 سبتمرب عن تفجريات أوكالهوما     11ال يزيد تأثري أحداث     

 أغـسطس   يف للكويت   العراقي والغزو   ،1995 أبريل   يف
 يف بـطء    األمريكي، ويف احلالتني أصاب االقتصاد      1990

 حالة أوكالهوما على سبيل     يفمعدالته استمر مثانية شهور     
 لذلك فإن تفجريات سبتمرب مقارنة مع هجمـات     ؛)5(ثالامل

 جمرد حلظة   1980و73 يف أو صدمات النفط     ،بريل هاربر 
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 كمـا يقـول     ،إحصائية مل تكد تغري االجتاهات الرئيسية     
 معهـد   يف أحد االقتـصاديني العـاملني       )6(روبرت ليتان 

بروكنجز، بل يرى أن الـتفجريات سـارعت بالنـهوض         
 إىل  األمريكي الفيدرايل   االحتياطيس   بدفعها جمل  االقتصادي

 يفختفيض نسبة الفوائد قدراً أعلى مما كان ميكن القيام بـه       
ظروف أخرى، كما ال ميكن جتاهل تأثري األزمـة علـى           

 نظـراً لـوزن االقتـصاد       ،بورصات العامل واالستثمارات  
 يـصل   والذي ،العاملي االقتصاد   يف الكبري   النسيب األمريكي

 احملسوب وفقاً ألسعار العاملي، الناتج من قيمة % 30.9إىل  
  .)7( 2000 عام يفالصرف السائدة للدوالر 

ومن الناحية السياسية ألقت التفجريات الضوء على       

 ، حلكومة بـوش السياسي كفاءة إدارة النظام     يفمدى الثقة   
 ظل اعتراضات حول مشروعية     يف اعتلت سدة احلكم     اليت

 ملـرتكيب  الرمسـي   وبعد التحديـد   ، االنتخابات يففوزها  
التفجريات أثريت املسائل اخلاصـة باألقليـات العربيـة          

 أن أسس   أي ، واهلجرة،واحلريات املدنية الداخلية   ،واملسلمة
 الواليات املتحـدة أصـبحت حمـالً        يف الدميقراطيالنظام  

للمناقشة، كما كان للتفجريات انعكاس سياسي آخر على        
 فاحلدث إهانة   جي؛اخلار العامل   يفصورة الواليات املتحدة    

 وبات واضحاً أنه إذا مل يتخذ       ، عقر دارها  يفلدولة عظمى   
إجراء حاسم فإن ذلك السيناريو قد يتكرر كثرياً ويستسيغه         

مقارنة ،   نظراً لسهولته وقلة تكاليفه    ،أعداء الواليات املتحدة  
  .باملواجهة العسكرية املباشرة

ومن الناحية العسكرية كانـت اخلـسارة رمزيـة         

 يقع فيه   الذي وبالتحديد اجلزء    ،ب مبىن وزارة الدفاع   فضر
 تـاريخ   يف وسابقة مل تقع     ،مكتب وزير الدفاع حتد خطري    

  الواليات املتحدة 
إذن كان البد من اختاذ إجراء يتناسب مع حجـم          

 وكان أسامة   ، وكان حتديد الفاعل بسرعة ضرورياً     ،احلدث
 األفغانية   تأويه احلكومة  الذي ،بن الدن زعيم شبكة القاعدة    

 عن تفجـريات واشـنطن ونيويـورك وفقـاً       املسئولهو  

ملعلومات استخبارية أمريكية، وهنا تربز وجهتا نظر حـول    

 11 باعتبار أن حتديد مرتكـب أحـداث         ،حتديد الفاعل 

أما وجهة النظر    . فهم احلدث وتداعياته   يف ضروريسبتمرب  

ـ        - األوىل  ذه فال ترى لتنظيم القاعدة القدرة على القيام
 أو ، مل تتـرك أثـراً   واليت ،التفجريات ذه الكفاءة املتناهية   

 يدين فاعله، وتثري هذه الرؤيـة       جنائي دليل   أي أو   ،بصمة
 قدمتها االستخبارات األمريكية من     اليت األدلة   يفالشكوك  

 من كان حريصاً أال يترك      ه باعتبار أن  ،أشرطة فيديو وخالفه  
 أن يكون احلـرص     أثراً وقت تنفيذ احلدث فمن باب أوىل      

 أن املنطقي فليس من ، وبالتايل التنفيذيفأعلى ملن مل يشترك    
                                                                .دماً دليل إدانته بنفسه مقَ)شرائط فيديو(يصور بن الدن 

 11 أن أحداث    الفرنسيويدعى تريى ميسان الكاتب         
 وذلك بالنظر إىل املـستفيد األول       ،كيةسبتمرب صناعة أمري  
 ،"ىالكـرب اخلدعـة   "  كتابه يف وذلك   ،من هذه األحداث  

 مـصلحة اإلدارة    يف سبتمرب تصب    11ويقول إن أحداث    

 كانت قد تعرضت هلزات لدرجة      اليت ،العسكرية الصناعية 
 وحتويل جماالا إىل جمـاالت      ،الدعوة إىل تفكيك مصانعها   

ر الستمرار هذه الصناعة مـربر   وبعد التفجريات صا   ،مدنية
وال يـستبعد اشـتراك عناصـر        بعد اختراع عدو جديد،   

 مستـشهداً خبـربات     ، التفجريات يفاملخابرات األمريكية   
 منها حماوالت كبار الـضباط ختريـب     ،تارخيية تعضد رأيه  

 من قبل، ويضيف أن أجهـزة املخـابرات         كينديسياسة  
كان أمرهـا    اليت ،كانت على علم مسبق بأحداث سبتمرب     

ن بروس هوفمان نائب رئيس مركـز رانـد      إ حىت   ،متوقعاً
إنه كان مـن  " :2001 مارس يفلألحباث االستراتيجية قال   

 وقتـل   اجلنـويب،  على   الشمايل إسقاط الربج    1993 يفاملمكن  

 وذلك قبل وقـوع  "العـاملي  مركز التجارة  يف شخص   6000
  .)8(احلدث بستة أشهر 

 الفريق هـو عـدم     إن ما يقوى الشكوك لدى هذا     
 فوزارة الدفاع مل يـتم البـدء        ؛منطقية تسلسل األحداث  

 وبعد الـربج    ، بساعة كاملة  الشمايل بل بعد الربج     ،بضرا

 وبعـد وصـف بـوش       ، بأقل من مخسني دقيقـة     اجلنويب
للهجمات بأا هجمات إرهابية واضحة خبمـس عـشرة         
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دقيقة، وإن أبسط ما ميكن أن يتخذ من إجراءات من قبـل       
 أقل الدول ضعفاً هو رفع درجات       يفوزارة دفاع حىت     أي

 وكذلك تثار تساؤالت وشكوك حول الطائرة       .االستعداد
 مثل عدم وجود آثـار      ؛ اصطدمت مببىن وزارة الدفاع    اليت

 وكيف مل ترصد شـبكة      ، موقع احلادث  يفلطائرة حمطمة   
 مل يـتم    اوملـاذ  الرادار حول وزارة الدفاع هذه الطائرة؟     

 طـائريت ة بكامريات التصوير كما حدث مع       تصوير الطائر 
 أخرى تثار أسئلة مثـل      جهة، ومن   العاملي؟مركز التجارة   

 الذيملاذا مل يستقل مدير وكالة املخابرات بعد هذا الفشل          
 وكذلك كيف يـصدق     ؟ شخص 5000أفضى إىل مقتل    

 طابقاً بربجيـه    110 املكون من    العامليايار مبىن التجارة    

اياراً تامـاً   ) 10.27: 8.45(  ن   أقل من ساعتني م    يف
 آثـار   أي حىت ال تترك     ،دومنا وجود متفجرات داخل املبىن    

  . عملية التفجري؟مرتكيبومعلومات تدل على 
ويضاف إىل هذه التساؤالت عدم التـصديق بـأن      

 اليتستة أشهر من التدريب على الطريان تنتج هذه الكفاءة          
 مل يقـره    الذي  األمر ؛ سبتمرب 11ظهر ا مرتكبو أحداث     

 يوم  يهودي آالف   4، ومباذا يفسر تغيب     )9(  املتخصصون
 باإلضافة إىل هذا فإن التفجريات متت حتت        ؟وقوع احلدث 

 نفـذت  الـيت  كانت تراقب اموعة    اليت ،أعني املخابرات 
 وكانت قد قدمت لبـوش      ،2001اهلجمات منذ مارس    

 )10( بتوقع مثل هذه اهلجمات    2001 أغسطس   6 يفملفاً  
 11 أحداث   يف 20 املشتبه به رقم     ين عباس موسو  إحىت  

 نواياه  يف للشك   2001 أغسطس   17 يف اعتقل   ،سبتمرب

  . تفجري مبانيفباستخدام طائرة 

  :يوهناك تفسريات هلذا املنحى التآمر
 ، والعناصر اليهودية،تعاون اليمني املتطرف-1

 ،وبعض أجهزة االستخبارات ذاا إلحراج الرئيس بوش
جندة اليمني املتطرف على أولويات الواليات وفرض أ

 حيث لوحظ تعطيل متعمد لرد فعل ؛املتحدة السياسية
 فضالً عن غياب فاعلية ، والدفاع اجلوى،القوات اجلوية

 هذا الصدد أن يف وال يستبعد ،)11(أجهزة االستخبارات 

 كما قال ،تستخدم العناصر اإلسالمية كواجهة للهجوم
عيم حركة محاس الفلسطينية، الشيخ أمحد ياسني ز

 هذا فرض أجندته املتطرفة يف األمريكيومصلحة اليمني 
 ومصلحة العناصر اليهودية التملص من ،والقوميةالدينية 

 وقعتها إسرائيل مع اليتالتزامات املعاهدات الدولية 
 يف حيث كان البد من تقدمي تنازالت حقيقية ؛الفلسطينيني
 يفرى وصم املقاومة الوطنية  ومن ناحية أخ،هذه املرحلة

 وصرف النظر عن جتاوزات إسرائيل ،فلسطني باإلرهاب
 ناهيك عن اآلثار السلبية ، تعاملها مع القضية الفلسطينيةيف

 وهو الوجود ، الواليات املتحدةيفعلى الوجود املسلم 
  . يتنامىالذي

وهناك من يربر ذلك التآمر بأن ايار االحتاد -2
بيئة مالئمة الستغالل الفراغ الناجم عن  قد خلق السوفييت

 فرصة تارخيية لزيادة فهي وبالتايل ،غياب قوة قطبية رادعة
 ومن اجلدير ، ولكن كان ينقصها املربر،القوة األمريكية

بالذكر أن الواليات املتحدة كانت تعترب أن منطقة وسط 
آسيا وخاصة أفغانستان واملناطق احمليطة ا نقطة ضعف 

ملا هلذه املنطقة من أمهية  ،)12(األطلنطيلف رئيسية حل
 لذا فقد حان الوقت للتحرك ،استراتيجية واقتصادية

  .للسيطرة عليها حبجة إيواء طالبان للقاعدة
 ،وهناك من رأى أن القضية ليست زيادة القوة       -3

 مسـة  األمريكـي  حيث كان لالقتصاد  ؛وإمنا احملافظة عليها  
 الـيت ذلك الدراسـات     كما أثبتت    ، التراجع يفتسارعية  

 الثالثني سنة املاضية شهد استقرار البناء       يفتوصلت إىل أنه    

 النفقـات   يفزيـادة   شهد  و ، تراجعاً األمريكي االجتماعي
العــسكرية ال يقابلــها زيــادة علــى مــستوى النمــو 

، ويف ظل هـذا التراجـع فـإن التواجـد         )13(االقتصادي
 ،االستراتيجية احملاور   يف للواليات املتحدة    الفعلي العسكري

 ، محاية جتارا  يفوبالقرب من املنافسني احملتملني يساعدها      
 ومنع ظهور منافس على قمـة       ،ووأد االجتاهات التحررية  

ن إحيـث   ؛ مستفيدة بذلك من خربة إجنلترا       العامليالنظام  

 كانـت   اليت مواجهة أملانيا    يفمستعمراا أضافت إليها قوة     
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 مـوازين  يف ملستجدات وفقاًتسعى لتغيري اخلارطة السياسية  
 وبناء على ذلـك فـإن       ؛القوى إبان احلرب العاملية الثانية    

 كل العامل ذريعة مالئمة للهيمنـة       يفذريعة حماربة اإلرهاب    
  .على العامل

بـن الدن   ا فترى أن شبكة     أما وجهة النظر الثانية   
 ويرون أن أعضاء شبكة     ، ارتكبت هذه التفجريات   اليت هي

 ، كهوف أفغانـستان   يف وإمنا مدربون    ،اةالقاعدة ليسوا هو  
 مثل املدمرة كـول     ؛ تدمري أهداف أمريكية   يفوهلم سوابق   

 مبثابة مدينة عسكرية يصعب على اهلواة الوصـول         هي اليت

 يف الواليات املتحـدة     سفاريت عن تدمري     هذا فضالً  ،إليها
 جيب أن نقـر أن      أننا، كما   يف نفس اللحظة  انيا  رتكينيا وت 

سالمية موجودة تؤمن بأن السالح سـوف   إاتهناك حرك 
 مبـشروع   يصل ا إىل أهدافها، وما حدث مرتبط فعـالً        

 ،له جوانب كاملة تنظيمية ومالية وعقائدية     ، موجود سياسي
  .ويعرب عن نفسه

كما يرى هذا الفريق أن الواليات املتحدة مل تستفد         
 بل أضعفت التفجريات هيبتـها، وال       ،من أحداث سبتمرب  

  . )14( لألحداثيمرآ التفسري التيفلفريق يعتقد هذا ا
وميكن تصور استجابة الواليات املتحدة للحـدث       

 وكأنه مركب يقف    الدويل هذا االجتاه بالنظر إىل النظام       يف
 فإذا ما اهتز املركب فالبد أن يتحرك        الدويل،عليه القطب   

 معه بنفس الدرجة وإال سقط، وهـو مـا          الدويلالقطب  

 بالقـدرة علـى التكيـف    الدويلم  أدبيات النظا  يفيعرف  
 هز املركـب    الذيوحتقيق التوازن، ولكن يبقى سؤال من       

 وميكن استنباط اإلجابة من الـرد       ؟ سبتمرب 11 أحداث   يف
  فإذا كان الـرد قاصـراً    ؛ ستقوم به الواليات املتحدة    الذي

 وبالتـايل  ، فإن ذلك سيعيد النظام إىل توازنه      ،على االنتقام 
 أمـا إذا  ،رتكاب القاعدة للتفجريات القائل با  الرأييصدق  

 تـوازن فهـزة     فإحداثهزة  " : صورة يفاستمرت اهلزات   

 حينئذ يكون التفسري أن الواليات املتحدة حتـاول         ؛"أخرى
 حركـة دائمـة     يف حىت تظـل     ؛خلق إثارات فاستجابات  

  .الدويل تشكيل مستقبل النظام يفمتحكمة 

ما إذا كانـت    وتسعى هذه الدراسة إىل اكتشاف      
 سبتمرب جمرد رد فعـل      11ردود األمريكية على أحداث     ال

وذلك من خالل     استراتيجية؟  أم أا كانت ردوداً    انتقامي،
، الـزمين  تطورهـا  يفرصد االستجابات األمريكية الرمسية    

 ووزارة  ،بالتركيز على اإلدارات الفاعلة كالبيت األبـيض      
  -: تتضمن مستوينيواليت ، ووزارة اخلارجية،الدفاع

 حمـاور   ، وتنقـسم إىل   ،وى اإلجراءات واألفعـال   مست-أ
  فضالً ، وإنسانية ، ومالية وإعالمية  ، وعسكرية ،دبلوماسية

  .)15(عن اإلجراءات الداخلية

  .مستوى اخلطاب املصاحب لألفعال والتحركات-ب
آليـات  وتشري الدراسة إىل أا سوف تـستخدم        

 مل تستخدم من قبل السياسي التعامل مع اخلطاب     يف جديدة
 األديب، االستفادة من آليات نقد النص  فهيما اآللية األوىل    أ

 وذلك بتحليل اجلملة الثقافية بوصفها مجلة كاشفة ومعربة،       
 وذلك بإعمال   ، كاشفة عن النسق وهي حمدثة بلسانه      فهي

 يفالنسق املضمر لكـشف اجلملـة الثقافيـة املتحكمـة           
ويرجع استخدام هذه اآللية لكشف حـضور    . )16(اخلطاب

 االستفادة من فهي أما اآللية الثانية    . اخلطاب يف الثقايفعد  الب
 مثل التحليل بكيفيـة     ؛)17(آليات فقهية للتعامل مع النص    

 ، وداللة العبارة،وداللـة الفحـوى     ،داللة اإلشارة (الداللة  
ـ    املعاين، وهل   )وداللة املخالفة  ، كنايـة أم    ة ظاهرة أم خفي

اب لـن يكـون      وجتدر اإلشارة إىل أن حتليل اخلط      ؟حقيقة

  . مستقالً ألن ذلك حيتاج حبثاًالكايف؛بالعمق 
 الزمينويتم ذلك التناول من خالل االعتبار بالتطور        

    -:ظل املراحل اآلتية يفللتحركات األمريكية 
 ، سبتمرب 11 يفاحلدث    وتبدأ من وقوع   ،مرحلة أزمة  -1

  . أكتوبر7 يفوحىت بدء الضربة األمريكية ألفغانستان 

  افتراضياً وتنتهي ، أكتوبر 7 وتبدأ من    ،بمرحلة حر  -2 
 ديسمرب بعقد اتفاق بون حول تشكيل حكومة        5 يف

  . أفغانية انتقالية
 وهي مرحلة اإلعداد لتوىل احلكومـة       ،مرحلة مركزة  -3

 يف وتنتـهي  ، ديسمرب 5االنتقالية األفغانية وتبدأ من     
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 ديسمرب بتسلم احلكومة األفغانيـة االنتقاليـة        22
  . أفغانستانمقاليد إدارة

البحثيـة   وذلك دف اإلجابة على التـساؤالت     
  -:اآلتية
 أم أا تدير    ،هل تدير الواليات املتحدة العامل باألزمات     -1

  ؟أزمة
 أو التحركـات  ، مدى كانت االستجابة الرمسيةأيإىل  -2

  ؟ تارخيياً مدى كانت تكراراًأي وإىل ؟مبتكرة
 الثقـايف  والتحدي احلضاري، مدى كان البعد     أيإىل  -3

  الرمسي؟ اخلطاب يف حاضراً
 مع التحركات الفعلية     متسقاً الرمسيهل كان اخلطاب    -4

 وكيف يـربر هـذا التنـاقض أو         ،لإلدارة األمريكية 
  ؟االتساق

 مواقف اإلدارة األمريكيـة     يفهل كان هناك اختالف     -5

بني الصقور واحلمائم حول التعامل مع نتائج أحـداث         
  ؟ سبتمرب11

سة الكشف عن مـدى انعكـاس       وال تغفل الدرا  
 وتعامل اإلدارة األمريكيـة معـه علـى        ،تداعيات احلدث 

 ومدى ما شكله احلدث من حتديات خـالل     ،أوضاع األمة 
  .تداعياته

  مرحلة األزمة: املرحلة األوىل
وتعرف األزمة الدولية بأا حالة تتميـز بـالتوتر         

 يف والوصول إىل مرحلة حرجة تنذر باالنفجـار         ،الشديد
  متقدماً  ومن مث تشكل طوراً    ،قات الطبيعية بني الدول   العال

 ، يبدأ باملساجالت الكالمية   الذي الدويلمن أطوار الصراع    

 ويفـرق   ،ويتدرج حىت يصل إىل االشتباكات العـسكرية      
 للجـوء إىل    وإدارة الصراع وفقاً  ،  البعض بني إدارة األزمة   

جوء  إدارا تسعى لتجنب الل   يف فاألزمة   ؛الوسائل العسكرية 
إىل احلرب غري أن الواليات املتحدة قد درجت على إطالق          

 ، الكوريـة ،اسم األزمة على حروب حقيقية مثل احلـرب       
 لألزمة باعتبارها املرحلة    العلمي للتعريف   والفيتنامية خالفاً 

 وذلك العتبارات تتعلق باهليبة     ،السابقة على احلرب مباشرة   

كبري اعترافهـا    كان سينال منها إىل حد       واليت ،األمريكية
 وال سـيما    ، حرب سافرة ضد دولتني صغريتني     يفبالتورط  

  .)18(ية اليت أسفرت عنها احلرباناوبعد النتائج املأس
وتفترض إدارة األزمة حتديد األهداف، واحلـرص       

 أو ما   ، للردع التدرجييحراج اخلصم، والتصعيد    إعلى عدم   
م  للخـص الضروري وإتاحة الوقت    ،يعرف باخليارات املرنة  

للتدبر وتوسيع نطاق املشاورات، وإحكام قبـضة القيـادة      
 وتوسيع قاعدة الـدعم الـالزم       ،السياسية على القرارات  

هذه املبادئ سـوف يـتم      . )19( وتعزيز االتصاالت  ،للقرار
تطبيقها على معاجلة اإلدارة األمريكية لألزمة الناشئة عـن         

طرف جلوء  "بينما تعىن اإلدارة باألزمات     . تفجريات سبتمرب 

 عالقة ما إىل تغيري الوضع الراهن هلذه العالقـة إذا مـا             يف
 ذلـك بافتعـال املـشكالت      يفاعتقد أن لـه مـصلحة       

 ميـزان القـوى     يفوجود تفاوت كبري    -1 )20(:وشروطها
هـدف إدارة األزمـات عـدم       -2لصاحل مدبر األزمة        

ليس قدرة مدبر الفعل على     -3تصعيدها إىل صراع سافر       
  .ياتهالسيطرة على تداع

 يفولقد أدارت احلكومة األمريكية أحداث سبتمرب       
 وكبـار   وتشيين سبتمرب خيتبئ بوش     11 ففيأجواء األزمة   

  وحتـسباً  ، علـى حيـام     أماكن سرية خوفاً   يف املسئولني
 للفـضاء   كينـدي هلجمات بيولوجية، مث تغلق ناسا مركز       

 ، وعلى الفور يتم إعالن خطة طوارئ فيدراليـة        ،بفلوريدا
 سبتمرب،  12 يف طائرة مشبوهة    أياألوامر بإسقاط   وتصدر  

 مـن وزيـر      مكونـاً   سبتمرب يشكل بوش فريقاً    18ويف  

 ونائب الـرئيس    ، ووزير الدفاع رامسفيلد   ،اخلارجية باول 
 ،رايـس  ليزاا كوند القومي ومستشارة األمن    ،تشيينديك  

 ،ومدير وكالة املخابرات املركزية األمريكية جورج تينـت       
 ويعهد بوش لنائبه العمـل   ،ريتشارد مايرز ورئيس األركان   

كوزير حرب، هذا الفريق يشبه إىل حد كبري فريق العمـل         
. اتيالـستين  يف إلدارة األزمة الكوبية     كيندي شكله   الذي

دعـاء بانقـسامه إىل صـقور    الويالحظ على فريق بوش ا 

 ترى أن احلـرب     اليت فوزير اخلارجية ميثل احلمائم      ؛ومحائم
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 وذلك للمحافظة على التحالف     ؛غانستانجيب أال تتعدى أف   
 على حني يـرى فريـق الـصقور         ،ئه املزمع إنشا  الدويل

ضـرورة امتـداد    ) رايس  كونداليزا - رامسفيلد -تشيين(
 وال  ،احلرب لتأكيد هيمنة الواليات املتحـدة األمريكيـة       

 مبـساندة األمـم املتحـدة أو بالتحالفـات          يعبأون كثرياً 
نظر البعض أن يكون التقـسيم      يف وال يستبعد    .)21(الدولية

 ،إىل محائم وصقور جوهره إرضاء املتشددين من جانـب         
ورسم واجهة مقبولة من جانب آخـر، وميكـن رصـد           

 هـذه   يفاستجابة اإلدارة األمريكية للتعامل مع احلـدث        
 ومستوى اخلطـاب    ،املرحلة على مستويني مستوى الفعل    

  .كما سبق حتديده

اسية واإلجراءات  السياألفعال واإلجراءات- أوالً
  األمريكية يف مرحلة األزمة

 فإنه من املفتـرض أن      اإلجراءات الدبلوماسية أما  

 مث التلـويح  ،تستخدم األداة الدبلوماسية حلل األزمـة أوالً      
 إال أن املالحظ هو أن اهلـدف        ، ثانياً دويلبتكوين ائتالف   

 دويل من استخدام هذه األداة كان تكوين ائتالف     األساسي
 أما علـى  ،اب أوالً كما تدعى اإلدارة األمريكية     ضد اإلره 

 وهو ما يتصل جبهود حل األزمة يالحظ أن         ،اجلانب اآلخر 

هل ؛الواليات املتحدة مل تكن قد أعلنت عن أهدافها بعـد         
 أم تـسليم    ، دف إىل تسليم أسامة بن الدن هلا فقط        هي

 يف وغلق قواعد اإلرهـاب      ، وشبكة القاعدة كلها   ،أسامة
 يف خطاب بوش أمام الكـوجنرس       يف كما ورد    ،أفغانستان
  ؟ سبتمرب20

 هناك قنوات   تكنوعكس مبادئ إدارة األزمة فلم      

 مل باكستاينمنا كان هناك وفد     إ و ،اتصال مباشرة مع طالبان   
يكن لطالبان أن تقبل توصـياته بعـد اختـاذ احلكومـة            

 وبعد ديـد    األمريكي، للجانب    مؤيداً موقفاًالباكستانية  
بـن  ا سبتمرب بضرورة تسليم     16 يفف لطالبان   برويز مشر 

 العسكري مث تعهده مبساندة العمل      ، مدة ثالثة أيام   يفالدن  
 يففغانية   ونشر قواته على احلدود األ     ،األمريكي ضد طالبان  

 بال جـدوى،    الباكستاين لذا كان دور الوفد      ؛ سبتمرب 17

فإن اإلدارة األمريكية مل جتب علـى        وعلى اجلانب اآلخر  
 حكومة طالبان بالتفاوض حول تسليم أسامة بـن         طلبات
بن ا سبتمرب أا ستسلم     12 يف حيث أعلنت طالبان     ؛الدن

 ذلـك ألن    ؛ االعتداءات يفالدن لواشنطن إذا ثبت تورطه      
 مـع   ،طالبان على حد قوهلا تدين اإلرهاب بكل صـوره        

 ؛التأكيد على اعتقاد احلركة بأن بن الدن غـري متـورط          
  ؛املسئولنيزة اإلعالم الغربية وبعض      رد على أجه   يفوذلك  

بـن  ااول ووزير العدل أشكروفت الذين سارعوا باام        بك
 مث قال املال عمر إن بن الدن ال يستطيع القيام ـذا             ،الدن
 ألنه ال ميتلك اإلمكانات لذلك،ومع ذلك مل خيـف     ؛العمل

املال عمر توقعه أن تتعرض أفغانـستان لـضربة أمريكيـة           

ك من واقع خربته من تعامـل الواليـات         وذل. )22(كبرية
 حيث وجهت ألفغانـستان     ؛املتحدة مع مثل هذه األزمات    

  .1998 يف كينيا وترتانيا انفجاريضربة جوية بعد 
 سبتمرب اشترطت طالبان تقدمي أدلة دامغة       18ويف  

 لكـن   ، بلـد حمايـد    يفبن الدن بشرط حماكمته     التسليم  
إحراج الواليات   وزاد   ،واشنطن مل تستجب هلذه النداءات    

 لكل املبـادرات، ومل جتـد       املتتايلاملتحدة لطالبان رفضها    
 من أجل تلمس خمـرج إال أن طلبـت          اًحكومة طالبان بد  

، 32 ميثل أقاليم أفغانستان الـالذي ،اجتماع جملس العلماء 
لكن الس طلب من بن الدن مغادرة أفغانستان طواعيـة          

 األفغـاين إلعالم   حىت قال وزير ا    ؛ورفض تسليمه لواشنطن  
قدرة اهللا مجال إن أفغانستان ال تستبعد ختطيط بـن الدن            

 إال أا ستحتاج إىل أدلة دامغة حـىت ميكنـها           ،هجماتلل

 وكان رد واشنطن أا ترفض      ، حماولة إلجياد حل   يفتسليمه  
 إجياد خمرج فتصدر    يف وتستمر حماوالت طالبان     ،تقدمي أدلة 

 سـبتمرب   20 يفرس  احلركة قبل خطاب بوش أمام الكوجن     
 إال أن خطاب بوش     ،بن الدن ا بالتفاوض حول تسليم     طلباً

خيـارات أن تـسلم      أمام الكوجنرس جاء بصيغة آمرة بال     
 وتغلق معسكرات اإلرهاب لديها     ،طالبان بن الدن وشبكته   

بـن الدن، وحتـاول   افكان رد حركة طالبان رفض تسليم   

تحدة ال دف   حركة طالبان أن تثبت للعامل أن الواليات امل       
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 فتناور احلركـة بـزعم أن   ،بن الدن فقط اإىل القبض على    
 فترد  ، سبتمرب 23 يفأسامة بن الدن اختفى من أفغانستان       

بن الدن لن يـثىن الواليـات       ارايس بأن اختفاء     كونداليزا
  . املتحدة عن خططها العسكرية

 لطالبـان  بريطاين أمريكي إنذار   يأيت أكتوبر   2ويف  
 ويقول املتحدث باسم البيت     ،بن الدن ايم   أو تسل  ،باحلرب
 ،          إن الرئيس بـوش قـال بوضـوح ال للمحادثـات         " :األبيض

، وبلـغ مـن   )23(" اختـاذ إجـراء   ينبغي وإنه   ،ال للمفاوضات 
االستهانة بطالبان أن عمدت الواليات املتحدة إىل التوفيـق    

 إشارة إىل عـزم     يف ،بني حتالف الشمال وامللك ظاهر شاه     
  . اية سبتمربيف وذلك ،يات املتحدة خلع طالبانالوال

 إدارة الواليات املتحدة لألزمـة أن       يف يريوهكذا  
 وأا  ،)على األقل األهداف املعلنة   (أهدافها ال تبدو حمددة     

وال ،  وال تعرض عليه خيارات مرنـة ،تتعمد إحراج اخلصم  
 للتفكري، وال ختلق معه قنوات اتصالية، وعلـى    تتيح له وقتاً  

 ملبـادئ   ذلك فإن الواليات املتحدة مل تكن تدير أزمة وفقاً        
، بينما جند أن اجلهود الدبلوماسية      إدارة األزمة احملددة سلفاً   

 وحيدد تقرير البيـت     دويل،كانت موجهة لتشكيل ائتالف     
 )24(األبيض التطورات الدبلوماسية حـىت بدايـة أكتـوبر       

اهلا اجلوى   وفتح جم  ،موافقة روسيا على تبادل املعلومات    :يف
 وموافقة الصني علـى تبـادل       ،أمام املساعدات اإلنسانية  

 أمـا   ، وموافقة اهلند على دعم عام للعمليـات       ،املعلومات
 وتقدم مساعدات   ً، ودبلوماسيا  لوجستياً اليابان فتقدم دعماً  

ستراليا فعرضـت املـشاركة بـالقوات،       أ أما   ،لباكستان

وماسـية مـع    واإلمارات والسعودية قطعتا العالقات الدبل    
 أما باكستان فقدمت التعاون واالستجابة للمطالب       ،طالبان

 باإلضـافة إىل حـصول      ،العامة بتقدمي الدعم واملـساعدة    
 دولة على منح الواليات     27الواليات املتحدة على موافقة     

 متعـدد    إعالناً 46املتحدة حق التحليق واهلبوط اآلمن، و     
 يطبق  األطلنطياجلنسيات بتأييد الواليات املتحدة، وحلف      

 وجملـس   األطلنطـي، البند اخلامس من ميثاق حلف مشال       

   ومن يوفر الدعم هلم،اإلرهابيني بتعقب األمن يصدر قراراً

 تكوين االئتالف   يف اجلهد األكرب    إنوميكن القول   
 وقد كانت جهوده قائمة على      ، وقع على عاتق باول    الدويل

 األطلسي،  حلف مشال  يف واملمثلة   ،استنهاض القوى احلليفة  
 ، واستصدار قرارات من األمم املتحـدة      األورويب،واالحتاد  

 األفغـاين  ودول اجلـوار     ،وضمان تأييد احلكومات العربية   
ا عن تطويع مواقف الـدول غـري         فضلً اإلسالميوحميطها  

 فقد  األورويب فأما االحتاد    ؛احلليفة كروسيا والصني وإيران   
ليم بالشق األكرب   استطاعت الواليات املتحدة دفعه إىل التس     

 وهو ما تبلور عقـب لقـاء وزيـر          ،من الرؤية األمريكية  
 21 يف مع وزير خارجيـة بلجيكـا        األمريكياخلارجية  

 املمثـل األعلـى   - سوالنا خافري التقائه عن    فضالً ،سبتمرب

  حيث أصدرا إعالناً   -األورويب االحتاد   يفللسياسة اخلارجية   
إطار شراكة ضـمن     يف تعهد فيه اجلانبان بالعمل      مشتركاً

 وذكـر بـاول أن هـذه        ، حملاربة اإلرهاب  ؛ائتالف واسع 
 وإجـراءات  ،الشراكة ستشمل استخدام وسائل تـشريعية     

  .)25(ستخباراتيةال للمعلومات ا وتبادالً،أمنية
قـرار  الأما األمم املتحدة فلقد أصدر جملس األمن        

 سبتمرب  28 يف 1373قرار  ال و ، سبتمرب 12 يف 1368
يع دول العامل بقطع كـل وسـائل الـدعم           يلزم مج  الذي

 ، ألموال اإلرهـابيني    ويتضمن جتميداً  ،للشبكات اإلرهابية 
 ويـرى   . وعدم توفري مالذ آمن لإلرهابيني     ،واإلنذار املبكر 

 الـدويل؛ البعض أن قرارات األمم املتحدة مش القـانون      
ألا حتدد التزامات على الدول الختاذ مواقف من اإلرهاب         

د للمقصود باإلرهاب، كما أنه مل يتم العمل من         دومنا حتدي 

  . )26( من امليثاق واخلاصة باستخدام القوة42خالل املادة 
 علـى   أما األنظمة العربية فكان بـاول حريـصاً       

 ألن  ؛ وإن جاء موقفهـا متحفظـاً      ،احلصول على تأييدها  
 هذه احلرب قد تؤجج معارضـة اجلماعـات         يفاملشاركة  
 الـيت ، كما أن احلـرب      نها كثرياً  عانت م  اليت ،اإلسالمية
 قد متتد لتشمل منظمات تعتربهـا      الدويلئتالف  السيشنها ا 

كثري من األنظمة العربية حركات مقاومة مـشروعة ضـد       

، عالوة على أن الواليات املتحدة تتخـذ        اإلسرائيلياحملتل  
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 األراضي يف باألعمال العسكرية اإلسرائيلية      ال مبالياً  موقفاً
 قد  ، املزمع تكوينه  الدويلن عمليات االئتالف    احملتلة، كما أ  

تستهدف بعض الدول العربية املعارضة لسياسات الواليات       
  .)27(املتحدة كالعراق

 ودول آسـيا    ، كباكستان األفغاينأما دول اجلوار    
 والدول اإلسالمية ااورة كإندونيسيا فلم يكـن    ،الوسطى

فقـد مت    فأما باكـستان     ؛ منهم خيار غري التعاون    أيأمام  
 كيلو  1500مطالبتها بإغالق احلدود مع أفغانستان البالغة       

 والـسماح   ، ووقف إمدادات حركة طالبان بـالوقود      ،متر
لطائرات حربية أمريكية باستخدام قواعد جوية باكـستانية    

وهـو  -  وكان اخليار البديل لباكستان، حالة طلب ذلك   يف

 سالحها   يعىن أال يصبح   -عدم التعاون مع الواليات املتحدة    
 قـضية  يف مأمن، وفقدان حياد الواليات املتحدة    يف النووي
 القـوائم   يفوغري ذلك من االامات اجلاهزة      ،)28(كشمري

  األمريكية، 
فلقد غريت مواقفها عـدة      :الوسطى أما دول آسيا  

مرات من االئتالف حيث كان موقفهـا ورقـة مـساومة     
لو تستخدمها روسيا؛ حيث أرسل بوتني فالدميـري روشـاي    

رئيس جملس األمن القومي إىل آسـيا الوسـطى لتنـسيق           
املواقف من االئتالف؛ وقد انتقل املوقف الروسي متـدرجاً   
من التوجس إىل التسليم الكامل، واملوافقة علـى احلملـة          

 سبتمرب أن يكـون     17يف  بوتني  األمريكية؛ حيث طالب    
اً الرد العسكري، متوازناً ومتوافقاً مع القانون الدويل، مؤكد       

أنه لن يشارك يف الرد العسكري، وظهر ضغط روسيا على          

تركمنستان، اليت قال رئيسها صابر نيـازوف إن بـالده          
قف على احلياد، ولن تقدم أراضيها بعد أن كـان قـد            تس

 70أعلن يف بداية األزمة عرض مطار بالده الـذي يبعـد     
كيلو من أفغانستان لالستخدام األمريكي، مث عاد يف ايـة         

ضغط من روسيا أيضاً، وأعلن استعداد بالده لتوفري    ب  سبتمرب
، ومل تعترض   )29(جسور جوية للرحالت اإلنسانية للمنطقة    

 ،ممرات جوية للطائرات املـشاركة    قريغيزستان على توفري    

قاعـدة عـسكرية    كما مل تعترض أوزبكستان على توفري       
  . انطلقت منها القوات الربية األمريكية

 ترفض متركـز أي قـوات       إذن فروسيا اليت كانت   
تابعة حللف األطلنطي يف آسيا الوسطى على لسان وزيـر          

 سـبتمرب،   15اخلارجية الروسي سـريجى ايفـانوف يف        
 أكتوبر ليقول بوتني إنه يؤيد قيام الواليات        2تراجعت يف   

املتحدة بعمل عسكري ضد قواعد اإلرهاب، وإن موسكو          
كفـاح ضـد    ال حتتاج إىل أدلة إضافية حىت تنـضم إىل ال         

مورس قد  األعمال اإلرهابية، وهنا يتضح أن ضغطاً واسعاً        
على روسيا، ويعلل ذلك توقيعها اتفاقاً للتعاون العـسكري     

  .مع إيران، بعد إعالا التعاون مع الواليات املتحدة

 ويرى البعض أن هناك تطوراً يف موقف الواليات         
 عـشر  املتحدة االستراتيجي جتاه آسيا الوسطى بعد احلادي     

من سبتمرب؛ ذلك أن سياستها قبل احلادي عشر من سبتمرب          
كانت قائمة على حتجيم النفوذ الروسي يف منطقـة آسـيا        
الوسطى إىل أقصى درجة، عن طريق إغـراء دول آسـيا           
الوسطى باالبتعاد عن املظلة األمنية الروسية بوسائل خمتلفة؛        

ها ، كما كانت سياسـت    امنها اإلغراءات االقتصادية وغريه   
تقوم أيضاً على احلد من النفوذ اإليراين يف آسيا الوسـطى           
مقابل تشجيع النفوذ التركي، واحلد من إمكانية اسـتفادة         
روسيا وإيران من ثروات حبر قزوين، واستبعاد الصني مـن          

 سبتمرب،بعد أن   11التدخل يف شئون هذه املنطقة، أما بعد        
ملياـا  ثبت للواليات املتحدة أا لن تـستطيع تنفيـذ ع         

العسكرية دون تعاون روسيا، فإن سياستها تقـوم علـى          

عتراف بأن منطقة آسيا الوسطى والقوقاز منطقة نفـوذ         اال
روسي، وإدخال احلرب يف الشيشان يف نطاق احلرب ضد         
اإلرهاب، والتعامل مع روسيا بوصفها شـريكاً مهمـاً يف          

يكن ، إال أن احلقيقة أن روسيا مل   )30(صنع القرارات الدولية  
لديها خيار، ومل تستطع مواجهة عزم الواليات املتحـدة يف   
التواجد العسكري يف املنطقة؛ فأصبح لسان حـال بـوتني    

، وإن كان من مصلحة روسـيا إقـصاء    "بيدي ال بيد بوش   "

حركة طالبان عن احلكم؛ ذلك ألا حركة دد اسـتقرار          



 ابة الرسمية األمريكية ابة الرسمية األمريكية ابة الرسمية األمريكية ابة الرسمية األمريكية أسامة مجاهد                                                                              االستجأسامة مجاهد                                                                              االستجأسامة مجاهد                                                                              االستجأسامة مجاهد                                                                              االستج. . . . أأأأ

  39        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                            أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          

منطقة آسيا الوسطى بسبب توجهها األيديولوجي، الـذي        
 استجابة من شعوب املنطقة وحركاا السياسية، ذلك        يلقى

أن املنطقة تعج باحلركات اإلسالمية الناشطة، اليت ميكن أن         
أمـا  . ة روسيا الثقافية واالستراتيجية   ءخترج املنطقة من عبا   

إيران فقد أغلقت حدودها مع أفغانستان، وهو ما شـكل          
هـا لنقـل    ءضغطاً على حكومة طالبان، كما فتحت أجوا      

ساعدات األمريكية اإلنـسانية، وذلـك ـدف أخـذ      امل
مصاحلها يف أفغانستان يف االعتبار بعـد إقـصاء حركـة           

التعاون اإليراين يعطـى   من اجلدير بالذكر أن     ، و )31(طالبان
الواليات املتحدة ورقة ثقافية تتالعب ـا، وهـي ورقـة      
اخلالف السين الشيعي، ومل تفعل الواليات املتحدة الكـثري        

لصني؛ ألنه مل يكن لديها اعتـراض؛ حيـث إن          لكسب ا 
األجدر باحلذر هي روسيا، وكان عدم اعتراض الصني يعىن         
إمكانية املساومة مبوقفها لضمان صمت الواليات املتحـدة        

  . على قمعها للحركة اإلسالمية يف تركستان الشرقية
أما إندونيسيا كدولة يف حميط أفغانستان اإلسالمي،       

   ت الرئيـسة ميجـاوايت     راعلة؛ فقد زا  ا حركة إسالمية ف
 سبتمرب،  11الواليات املتحدة بعد حنو أسبوع من أحداث        

 مليون دوالر لتشجيع التبادل التجاري      400ومت ختصيص   
 مليون دوالر على شـكل      100واالستثماري، وختصيص   

  .امتيازات جتارية؛ وذلك لكسب تأييدها
ومل تكن مهام الدول يف هذا االئـتالف واحـدة؛          

ث اختلفت املهام من جمرد قطـع مـصادر التمويـل           حي
والتعاون االستخبارايت إىل املشاركة بقـوات عـسكرية،        

وادعى بوش أن قوة هذا التحالف ترجـع إىل أن احلـرب            
، وقبل  )32(القادمة ليست بني اليهودية أو املسيحية واإلسالم      

احلرب بيومني صدرت قائمة اإلرهاب، اليت وضعتها وزارة        
واليت طالبت احلكومات األجنبية باالسترشاد ا      اخلارجية،  

حملاربة اإلرهاب على حد زعمهـا، كمـا بـرز البعـد            
الدبلوماسي أيضا لدى وزير الدفاع رامـسفيلد بزيارتـه         

 أكتوبر  2لعمان ومصر والسعودية وأوزبكستان، وذلك يف       

مستبعداً زيارة إسرائيل؛ مما يعىن اسـتبعاد إسـرائيل مـن         
  .حملاربة أفغانستاناالئتالف الدويل 

 أن اسـتخدام  أما اإلجراءات اإلعالمية فـيالحظ   
األداة اإلعالمية كان ضرورياً، وذلك لتعبئة الـرأي العـام          
العاملي، واستخدم بوش وسائل اإلعالم استخداماً كثيفـاً،        
ومن خالل كلمته اإلذاعية األسبوعية استطاع أن حيـصل         

قه فيها إال   ، وهي شعبية ال يفو    %86على شعبية تصل إىل     
، وأداء ترومان يوم حترير     %)89(والده بعد حرب اخلليج     

وتعـددت املـؤمترات الــصحفية   . )33(%)87(أوروبـا  

واللقاءات التليفزيونية، ولقد كـشفت مؤسـسة نيلـسن         
 مليـون شـخص   60.5لألحباث يف جمال اإلعالم أن حنو       
طية التليفزيونية للـهجوم    تغداخل الواليات املتحدة تابعوا ال    

إلرهايب على املنشآت األمريكية على شبكات التليفزيـون        ا
 عـدد   لـى ع% 47الرئيسية الثالثة، وهو ما يزيد بنسبة       

املشاهدين يف الفترة الزمنية من العام السابق، وأن الشبكات         
أصـبحت  ) ABC- CBS- NBC(التليفزيونية الثالثـة  

ويف هـذه   . )34(أشبه فعلياً بالشبكات اإلخبارية املتخصصة    
حلة أشار بوش إىل أن دور وسائل اإلعالم لن يكـون            املر

إن احلملة قد تشهد    : "مثلما كان يف احلروب السابقة قائالً     
، وترجع جذور تلك    )35("عمليات سرية ال يبثها التليفزيون    

السرية إىل قانون حرية املعلومات، الذي أصـبح سـاري          
، ورغم أن لكل مواطن   1967 يوليو   4املفعول اعتبارا من    

ق، وفقاً هلذا القانون ف االطالع علـى سـجالت أي           احل
إدارة حكومية يعنيه نـشاطها؛ فـإن القـانون يـسمح           
باستثناءات عدة، وأهم هذه االستثناءات هي تلـك الـيت          
تنطبق على العناصر األساسية لبنية السلطة القوميـة منـها          
املعلومات اليت يرى اجلهاز التنفيذي ضرورة اإلبقاء عليهـا         

ل املصلحة القوميـة، يف جمـال الـدفاع، أو          سرية من أج  
  . )36(السياسة اخلارجية

ولقد كشفت جلنة االستماع اليت عقدا إحـدى        
، أن هناك عشرين    1971اللجان الفرعية بالكوجنرس عام     

مليون وثيقة سرية حمظور االطالع عليها داخـل اجلهـاز          
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الفيدرايل، وعالوة على ذلك فإن األرشيف القومي يضم ما         
ـ يقدر  مليون صفحة من الوثائق الـسرية يرجـع         160 ب

1954 إىل 1946تارخيها للفترة من سنة 
)37(.،  

 تعضد مسلك استخدام    اليتومن السوابق التارخيية    
 عملياـا   يف اإلعالمـي الواليات املتحدة آللية التعتـيم      

 أو صور خـالل الـساعات       ،منعها تدفق أي تقارير   "العسكرية  

 كان  اليت وهي الضاحية    ،ف الكوريللو الست والثالثني األوىل قص   
 300يقل عـن   ،حيث قتل ما ال   ؛يوجد ا مقر قيادة رئيس بنما     

 مل يـتمكن مـن تـسجيل         غـري أن أحـداً     ، اهلجـوم  يف مدين

 توثيق  أيويف حرب اخلليج الثانية مل يكن هناك        ،"األحداث
 بالصور على حد قول روبـرت شـنتيزلني         احلقيقيللقتال  

أما عن وزارة اخلارجية فقـد      ). ترزحمرر صور لوكالة روي   (
اعترضت على بث مقابلة مع زعيم حركة طالبان مع إذاعة          

، وألغى البـث علـى إثرهـا، بينمـا          )38(صوت أمريكا 

 للعمـل  130 طائرات سـي   6استخدمت وزارة الدفاع    
  .)39(للبث اإلذاعي املتحرك يف احلرب النفسية على طالبان

 اهتمت الواليات    فقد ةخذأما اإلجراءات املالية املت   
املتحدة بتجميد ووقف اإلمدادات املالية لتنظيم القاعـدة؛        
حلرمانه من مصادر القوة، ولقد حـدد البيـت األبـيض           

التطورات يف استخدام التدابري املالية حىت بداية أكتـوبر يف          
، الذي يطالب بتجميد   1373تبىن جملس األمن القرار رقم      

الً إرهابية، وكـذلك  أموال األشخاص الذين يرتكبون أعما    
حساباً مـصرفياً لتنظـيم القاعـدة يف        30القيام بتجميد   

 دولة أخـرى، إضـافة إىل إدراج        20الواليات املتحدة، و  
 فرداً ومنظمة يشتبه ارتباطهم بتنظيم القاعـدة،        27أمساء  

 ماليني دوالر من أموال اإلرهابيني؛ حيث وقلٌَع        6وجتميد  

رمان اإلرهـابيني مـن      سبتمرب أمراً رئاسياً حب    24بوش يف   
ودائعهم املصرفية الداعمة لنشاطام، وقد خـول القـرار         
وزارة املالية سلطات واسعة؛ لتستهدف البنيـة الداعمـة         
للمنظمات اليت تراها واشنطن إرهابية، وقد مجد قبل ذلك         

  .التاريخ بأسبوع ممتلكات أسامة بن الدن

وعلى هذا فإنه قد مت جتميد حسابات وأصول مـن          
به يف مساندم لإلرهاب من وجهة نظـر الواليـات          يشت

املتحدة، وهناك سوابق تارخيية السـتخدام هـذه األداة يف      
الصراع؛ مثل جتميد أموال إيران يف البنوك األمريكية أثنـاء      

، وكذلك جتميد األموال    1980-1979أزمة الرهائن يف    
 اًالعراقية أثناء حرب اخلليج الثانية، ولعل يف هـذا إنـذار          

موال اإلسالمية يف بنوك الواليات املتحدة اليت ال يستبعد         لأل
  . واملصادرة، بالتجميدتعرضها للقرصنة

فكان البد  أما على مستوى اإلجراءات الداخلية      

من حتديد مرتكب األحداث سريعاً؛ وذلك لتهدئة الـرأي         
العام، حىت لو اضطرت اإلدارة إىل تقدمي كبش فداء، وكان          

اً ومن املعروف أن اإلدارة الـسليمة       ضغط الرأي العام قوي   
لألزمة جيب أن تتحرر من ضغوط الرأي العام، ولكن ذلك          
مل يراع، واحلقيقة أن بوش مل يكن أول من ألقـى االـام    
على بن الدن، ومنظمة القاعدة ولكن كان باول، ومن قبله          

 14، واستمرت جهود التحقيقات؛ ففـي       )40(أشكروفت
 امساً عربيـا    19ات الفيدرايل   سبتمرب أورد مكتب التحقيق   

، وحيـاول أشـكروفت     )41(يشتبه يف تنفيذهم للتفجريات   
 سبتمرب توريط أطـراف أخـرى يف        19يف  ) وزير العدل (

التفجريات، معلناً أن املتورطني يف التفجريات تلقوا دعمـا         
، وكان من املفترض أن يكـشف       )42(من حكومات أجنبية  

فض كـشف األدلـة     بوش األدلة ضد ابن الدن، إال أنه ر       

كما مل يسفر احلصول على الصناديق      . )43(باعتبارها سرية 
السوداء لطـائريت بنـسلفانيا، ووزارة الـدفاع عـن أي           

، ويؤخذ على التحقيقات أا مل تثبت أي أدلة      )44(معلومات
جنائية، كما أن األمساء املتهمة مل تكن مطابقة لبعض صور          

قدمت أدلة اـام    ، ويف حني    )45(األشخاص اليت مت عرضها   
إىل حلف األطلنطي يف أكتـوبر، رفـضت        تنظيم القاعدة   

اخلارجية األمريكية، كما رفض وزير الدفاع تقدمي أي أدلة         

اام لطالبان، ومل يستبعد دعم الدول املدرجـة يف قائمـة           
اإلرهاب األمريكية لإلرهابيني يف شن هجوم كيمـاوي أو         

ـ  ، واستمرت اإلدارة يف هذه     )46(بيولوجي ف زاملرحلـة تع
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على نغمة توقـع هجمـة بيولوجيـة، أو هجـوم آخـر       
تأييـد الـرأي العـام      استمرار  لإلرهابيني، وذلك لضمان    

لسياساا، ويالحظ أيضاً أن التحقيقـات مل تلتفـت إىل          
التحليالت، اليت تفضي إىل إمكانية تورط اليمني األمريكي        

ية مـن  جريات، وإمنا انطلق خرباء املخابرات األمريك  فيف الت 
 ،ذلـك يف    )47(فرضية أن بن الدن املشتبه فيه رقم واحـد        

الوقت الذي انتشرت فيه محالت للتحريض ضد املسلمني،        
 الواليات  مسلميأحداث عنف غري رمسية ضد      عن  أسفرت  

على الـرأي   املسيطرة  املتحدة؛ أي أن البيئة السيكولوجية      
 على متخذي القرار، فكانت هي املدخالت       انعكستالعام  

وهنا يظهر الكامن يف النفسية   . يت أفرزت خمرجات متحيزة   ال

األمريكية، اليت تقبل بالعداء للمسلمني ذلك العداء النـاتج         
دوار إ كما أوضح  -عن رسم االستشراق األكادميي والثقايف    

 صورة مشولية عن الشرق تنطـوي أساسـاً علـى        -سعيد
، وعلـى   همواقف عنصرية، وعلى تفسريات اختزالية لواقع     

والـيت  ،) 48(ية ال إنسانية حبق شعوبه وجمتمعاته     وميام تق أحك
استمرت يف تدعيمها وسائل اإلعالم؛ لذلك لقى اام بـن          

رضاً وجتاوبـاً   . الدن باعتباره صورة منطية لإلسالم املكروه     
  .نفسيا من الرأي العام األمريكي

فلقـد ادعـت    أما عن اإلجراءات اإلنـسانية؛      
 العسكرية علـى أفغانـستان      الواليات املتحدة أن حلملتها   

أهدافاً إنسانية تتمثل يف حترير الشعب األفغاين باعتبارهـا         

 وهي حماولة لتعبئة اإلجراءات العسكرية      ،)49(حرب احلرية 
مبضامني قيمية، وأهداف إنسانية باعتبارها حرب اخلري ضد        

 100الشر؛ فيقرر بوش زيادة املساعدات اإلنسانية مـن         
ليون دوالر قبل احلـرب بيـوم        م 320مليون دوالر إىل    

، مث دعا بوش الكوجنرس اىل الـتفكري ىف وضـع         )50(واحد
إىل جانب  -أفغانستان على املدى الطويل دف املساعدة         

عمار أفغانـستان،   إ  يف إعادة     -أصدقاء أفغانستان اآلخرين  

بينما ركز باول على عدم تساهل الواليـات املتحـدة يف           
 -ىل حتـالف الـشمال      إشارة إ -موضوع حقوق اإلنسان    

  . )51(رغم احلملة العسكرية

واجلدير بالذكر أن األمم املتحدة كانت قد طالبت        
واشنطن ببحث آثار اهلجمات االنتقامية على أفغانـستان،        
واليت ستجعل ماليني األفغان يواجهون أوضـاعاً سـيئة،         

 ولعل  ،)52(وخماطر اجلوع، والتشرد عند تعرضهم للهجمات     
الواليات املتحدة علـى صـبغ احلملـة        ذلك يربر تركيز    

العسكرية باألهداف اإلنسانية، ومن جانب آخر لترسـم        
الواليات املتحدة لنفسها صورة الدولة الطيبـة يف اإلدراك         
الدويل، كما اعتادت أن تظهر نفسها إال أن التاريخ يسجل          
رفض هذه املقولة؛ حيث إن كارتر كان قد رفض السماح          

ألي من بلدان جزر اهلند الغربيـة       من قبل بتقدمي أي عون      
 إال بشروط اسـتبعاد     1980اليت ضرا إعصار أغسطس     

اهلند الغربية، وعندما اجتـاح     جرانادا، وهو ما رفضته كل      
 الواليـات   مل تبـال    ،1988نيكاراجوا إعصار آخر عام     

املتحدة باحتماالت ااعة الواسعة، والضرر البيئـي، ومل         
ت املتحدة تستخدم أي سالح     تقدم أي مساعدات؛ فالواليا   

ضد مـرتكيب جرميـة االسـتقالل علـى حـد قـول             
  .)53(تشومسكي

فقد مت يف هذه املرحلـة  أما اإلجراءات العسكرية،  
احلشد العسكري، مث إعالن احلرب وإطالق أمسـاء علـى          
احلرب القادمة، ويف مشارف أكتوبر كـان قـد مت نـشر         

اً  ألف 17 طائرة، واستدعاء    349 ألف جندي و   25765
من قوات االحتياط، وحشد اآلالف من قـوات احلـرس          

اخلاص، وما إن أعلن بوش مسئولية ابن الدن عن تفجريات          
 سبتمرب، إال وتعهد بشن احلـرب األوىل يف         14سبتمرب يف   

القرن احلادي والعشرين، وعهد إىل وزارة الدفاع باستدعاء        
 ألف جندي من االحتياط، واحلرس الوطين، معلناً حالة       50

لطوارئ، ومشرياً إىل أن الرد األمريكي سيكون كاسـحاً،    ا
ن الذين اختاروا أن يشنوا احلرب على       إوممتداً، وفعاالً قائالً    

  . )54(بأنفسهمم الواليات املتحدة اختاروا أن يدمروا أنفسه

ومل يكتف بوش بإعالن احلرب بعد تصويت جملس        
ن إل  سبتمرب، ولكن قا14النواب لصاحل استخدام القوة يف   

، بينمـا كـان     )55(احلرب ستمتد إىل من يدعم اإلرهابيني     
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االسم الذي أطلقه بوش على احلملة العسكرية القادمة اسم         
، مث مت التراجع عن االسـم       ةالنسر النبيل، مث العدالة املطلق    

 ترضية للمسلمني على حد قول رامسفيلد واستقر على اسم        
غرمـون  ، وهنـا يبـدو أن األمـريكيني م        احلرية الدائمة 

 حىت ولـو    بالشعارات الرنانة، اليت حتتوي مضامني قيمية،     
 حينما أطلق   ،كانت الغايات غري قيمية كما حدث مع بنما       

 عملية القـضية    1990 عام   يفعلى عملية اعتقال رئيسها     
، وشهدت هذه الفترة طلعات لطائرات التجـسس        العادلة

 من جانب رامسفيلد مبساعدة حتـالف       اًاألمريكية، وتلميح 
  .)56(الشمال، وقبائل اجلنوب يف مواجهة طالبان

وخالصة إجراءات هذه املرحلة هو أن الواليـات        

املتحدة مل تكن تدير أزمة، إمنا كانت تسعى للحرب خبلق          
أزمة للنظام الدويل، واتمع الدول؛ي فـالطرف املقابـل         
للواليات املتحدة مل يكن طالبان، وإمنا كان اتمع الدويل         

 أن يتكيف مع سياسـات الواليـات املتحـدة          الذي عليه 
  .اجلديدة

، ولقد   اخلطاب األمريكي يف مرحلة األزمة     -ثانياً
خيم على اخلطاب الرمسي مالمح ميينية، ذلك أن احلـزب          

ومـن  . اجلمهوري الذي يقوده بوش هو حزب أكثر ميينية       
أبرز مساته استخدام مفردات اخلطاب الـديين والقـومي،         

ن احملافظني نسيج وحـدهم     إ: "لكويقول تشومسكي يف ذ   
يسعون إلهلاء مجوع الرعاع بأشكال متطرفة من العنجهيـة     

القومية، والدين، وقيم العائلة، وغري ذلـك مـن األدوات          
املألوفة يف هذا اال، ويف متابعة األيكونومست الربيطانيـة   

، وجـدت حـضوراً   1992للمؤمتر االنتخايب اجلمهوري  
ا قبل التنوير، يتحـدث عـن       خلطاب ينتمي إىل عصور م    

مسرية اهللا والوطن يف منرب احلزب املمتلئ بغالة اإلجنيليني،          
وتتعجب الصحيفة هلذا اتمع الفريد من نوعه يف العـامل          
الصناعي، الذي مازال غري مستعد بعد لتقبل قادة علمانيني         

، إن اخلطاب احململ باحملتوى الـديين، قـائم يف          )57(عالنية
يكية منذ بداية تأسيس الواليـات املتحـدة؛       السياسة األمر 

حيث اعترب الفوج األول من املستوطنني الواليات املتحـدة        

ويزعم اليمني األمريكي أن سياستهم     .)58(أورشليم اجلديدة 
اخلارجية تؤكد الرسالة الليرباليـة ألمريكـا، وأن مهمـة          
الواليات املتحدة بعد احلرب الباردة، هي إعادة حتديد العامل       

 جانب املثاليات الويلسونية، ومحل لواء القيادة، كمـا         إىل
أم يزعمون أن تاريخ السياسة اخلارجية األمريكية قـائم         
على أسس أخالقية، ينطلق من فكرة األتقيـاء الـصاحلني          

   )59(بعيداً عن فكرة حسابات اجليبولوتيكا واملصلحة الذاتية
وهناك من يرى أن اليمني األمريكـي يـسعى إىل          

ة الواليات املتحدة على العامل عن طريق التبشري بالقيم         هيمن
األمريكية؛ أي استخدام الفكر، والثقافة، فضالً عن تعظيمه        
للقوة العسكرية، وأن اإلدارة األمريكية تعج بغالة اليمينني؛        

 حيث ؛)60(مثل رامسفيلد وزير الدفاع وتشيين نائب الرئيس   
 األذهـان إىل    انتقل الفكر اليميين يف هذه املرحلـة مـن        

وجدير بالذكر أن اخلطـاب الرمسـي       . السياسات والواقع 
األمريكي املتأثر بالثقافة اليمينية ال يعـرب عـن أهدافـه           
وأغراضه الرئيسية بصورة واضحة؛ فمن املستبعد أن يقول         
الرئيس األمريكي إننا سنسقط حكومة طالبان؛ ألا متثـل         

ليل اخلطاب يهدف   حتدياً ملصاحلنا يف املنطقة؛ لذلك فإن حت      
،ورمبا يعتقد الـبعض أن     إىل استخراج الكامن يف اخلطاب    

تنظـيم  ( خلطـاب اخلـصم    األيـديولوجي طبيعة البنـاء    
 واملـصطلحات   ، واألهداف ،القائم على املنطلقات  )القاعدة

 اسـتخدامه   يف األمريكي الرمسيالدينية تربر تبعية اخلطاب     
ـ      الديينألدوات اخلطاب    ك  ألغـراض دفاعيـة،ولكن ذل

 الرمسـي  ورطة بالنظر إىل شكل اخلطـاب    يفاالعتقاد يقع   

 جتاهـل خطـاب     الذي ، حرب اخلليج الثانية   يف األمريكي
 حينما حـاول تفعيـل اسـتخدام        ،)صدام حسني (اخلصم

 إدارته لألزمة واحلرب،وكـذلك إبـان       يف الدييناخلطاب  
 اقترن الرتاع حوهلا بأسباب ذات      اليت ،حرب حترير كوسوفا  

 احلالتني مل يفرض شـكل األجنـدة   يففاخلصم ؛أبعاد دينية 
  .اخلطابية على الواليات املتحدة

وبالنظر إىل احملتوى الديين يف اخلطـاب الرمسـي         

 دينية؛  هغباستخدام بوش تصرحيات ذات ص     :يتضح ما يلي  
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مثل التصريح بشن حرب صليبية ضد املتورطني يف اهلجوم         
 تـستوجب   ، وهذه مجلة ثقافية   )61(على الواليات املتحدة  

؛ ذلك أن الغرب ينظر إىل العامل اإلسالمي باعتبـاره          حتليالً
اخلطر األخضر؛ حيث تصوره وسائل اإلعالم الغريب عائقاً        
أمام مسرية العوملة، وديداً للسالم العاملي، واخلطر األخضر        
كما يراه إدوار سعيد مبثابة حرب باردة ضـد اإلسـالم،           

ة اختلطت فيهـا    وعداء من جانب واحد بفضل عوامل عد      
األسباب التارخيية مع الـدوافع الـسياسية، واالقتـصادية         

 حىت إن تاتشر رئيسة الوزراء الربيطانية السابقة        )62(واألمنية
أكدت أنه بعد ايار االحتاد السوفييت فإن اإلسالم هو العدو        
اجلديد للغرب، ودعت إىل بقاء حلف الناتو ملقاومة هـذا          

  .)63(العدو
رب الصليبية تستدعى إرثاً تارخيياً من      وإن مقولة احل  

العداء القائم على أسس دينية؛ أي أن الواليـات املتحـدة        
 فاحلملة الـصليبية    بهتستحضر التاريخ، ودد بتكرار جتار    

عبارا صرحية، وهي أا حرب حتمل الصليب، وإشـارا         
أن احلرب دينية حلماية الصليب الذي وقع عليه اهلجـوم،          

 املدافعني عن هذا الصليب، كما تشري اجلملـة         وأم ميثلون 
أيضاً إىل أن العدو هو اإلسالم؛ ألنه مل تكن هناك حـرب            
صليبية إال على اإلسالم،حىت ولو كان إيزـاور حيـاول          
وصف محالته العسكرية يف احلرب العاملية الثانيـة بأـا          

أمـا  . حروب صليبية؛ ذلك ألن ما رسخ يف األذهان رسخ        
لفة؛ فتعين اجلملة أا ليست حرباً اقتصادية أو        مبفهوم املخا 

ة عن احلرب الدينية واضح غري      يانواللفظ هنا ك  . غري ذلك 

مشكل، وغري خفي أو متشابه، ولعل املسكوت عنه هنا هو          
إرهاب العامل اإلسالمي ببسط احلرب عليـه حتـت رداء          
الصليب، األمر الذي سيثريه سـوالنا يف مـؤمتر رؤسـاء           

ملانية، أمام أعضاء الربملان األورويب بطلـب       اموعات الرب 
ضرورة اختيار األلفاظ حبكمـة، وعـدم االنـسياق وراء          
مشاعر اجلماهري يف إشارة إىل أن أوربا لن تنساق خلـف           

، ولعل بوش استخدم هـذا      )64(حرب صليبية يقودها بوش   

اللفظ يف الرد على بيان اجلبهة اإلسالمية العامليـة لقتـال           

ني، الذي أصدره أسامة بن الدن يف فربايـر         اليهود والصليب 
1998.  

ويف إطار استخدام األلفاظ ذات املضمون الـديين        
 سـبتمرب،   13يقرر بوش الصالة على آالف الضحايا يف        

،وهي مجلة ثقافية أيضاً خترج     )65(ويعتربه يوماً وطنيا للصالة   
من نسق عقدي يقوم على االجتاه إىل اهللا،والتقـرب إليـه           

نا عبارة اجلملة تشري إيل أن اتمع األمريكـي      بالصالة، وه 
يصلى وقت األزمة، وإشارته إيل أنه جمتمع متدين، وفحواه         
أن املسيحية إميان، وليست كفراً كما يـدعى ابـن الدن،           
وهنا نرى السمة احلوارية للخطاب األمريكي، وإن كـان         
ابن الدن مل يصدر خطابات يف هذه املرحلة، وإمنا استدعى          

 لفـظ  بـوش    يستخدمبن الدن، و  ابات سابقة ال  بوش خط 
الصالة كثرياً يف خطاباته، حىت إنه يف خطابه التارخيي أمام          

، ومـن   )66(الكوجنرس كرر كلمة الصالة أكثر من مـرة       
: اجلمل الثقافية احلاكمة أيضاً اليت استخدم فيها ألفاظاً دينية        

 ،)67("بإا حرب العدالة ضد الظلم واهللا غري حمايد يف هذه احلر       "
وهي مجلة ثقافية تعرب عن قناعة دينية بأن فسطاط بـوش،           
هو فسطاط العدل، واهللا يف جانبه، واجلملة عبارا قائمـة          

 إن  - أا حرب العدالة ضد الظلم،  ثانياً       -على جزئني أوالً  
اهللا مع العدالة، واإلشارة تقول إن اهللا معهم ألم ميثلـون           

رة على معان صـفرية،     جانب العدالة، وتنطوي هذه اإلشا    
وبإدخال اهللا يف املعادلة فإن الدين يدخل بالضرورة فيكون         

  .دين ابن الدن ظلماً، ودينهم عدالً واهللا معهم
وحىت عندما يتحدث بوش عن املساعدات اإلنسانية       

إن مـساعدة احملتـاجني   ": ألفغانستان، فإنه يقحم الدين قائالً 

 وبلغ  ،)68(دية واإلسالمية جزء رئيس من التقاليد املسيحية واليهو     
الربط بني الدين والسياسة أن عني بوش سفرياً جواالً حلرية          

أما .  سبتمرب، وما هلذا من مدلوالت كثرية      28االعتقاد يف   
 فهي تطفو على    عن اجلمل ذات احملتوى احلضاري والقيمي     

 يطفو احملتـوى    ماسطح اخلطاب السياسي األمريكي، مثل    
بغي علينا أن نقود العامل املتحضر ضـد      ين": الديين؛ فيقول باول  

أي أن هناك صراعاً بني عاملني؛ عامل متحضر،        " هذه األنظمة 
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قوده الواليات املتحدة، وعامل غـري متحـضر، يـأوي          ت
اإلرهابيني، وهنا يربط احلضارة باالبتعاد عـن اإلرهـاب،      

 متـصلة   ةوهنا يرد تاريخ الواليات املتحدة، الذي هو حلق       
 يف العالقات الدولية؛ حيـث اعتـادت        من إرهاب الدولة  

جبار اخلصوم  إلالواليات املتحدة استخدام استراتيجية القوة      
على تنفيذ سياستها، وميكن التأكد من ذلـك بـالنظر إىل           
عالقة الواليات املتحدة بدول أمريكا الالتينية على وجـه         

 ويعضد ذلك أن وكالة املخابرات األمريكية       ،)69(اخلصوص
بري أعمال إرهابية ضد العديد من رؤسـاء        كانت تقوم بتد  

الدول يف العامل الثالث، على حسب ما أوضحته جلنة بايك          
1975سنة 

)70(.  

 غري حضاري   ويؤكد باول على كون اإلرهاب فعالً     
 مث يربط بني احلملة العسكرية،      ،)71(يف العديد من خطاباته   

ن إن القضية قضية عدالة، وليست يف إحضار ب       : "وحتقيق العدالة 

الدن حياً أو ميتا؛ فهناك شبكة القاعدة املنتشرة حول العـامل ال            

 وهنا ،)72("ميكن تركها،حىت ال تدبر هلجوم إرهايب آخر ضد العامل        
حيمل اخلطاب مسة الغطرسة؛ غطرسة يف اختـزال مفهـوم        
العدالة وفقاً لتصورام، وغطرسة القوة املتمثلة يف الثقة يف         

يث إن العدالة ستذهب إىل     القبض على أسامة بن الدن؛ ح     
أسامة بن الدن، مؤكداً على قول بوش هـذه اجلملـة يف            

 سبتمرب، ويؤكد بـاول أن      20خطابه أمام الكوجنرس يف     

اهلجوم كان على احلضارة والدميقراطية، وكان يـستهدف        
إننا نقف خلف شكل من الدميقراطيـة،    ": القيم األمريكية قائال  

ن قيم هذا النظام ددهم؛ لـذا       واحلكومة النيابية،ولقد وجدوا أ   

، وـذا فـإن     "كان عليهم أن يدمروه ألغراضهم الراديكالية     
اإلدارة األمريكية هي اليت تـستدعى اخلـالف الثقـايف،          

إننا لن نسكن الكهوف؛ ألننـا جمتمـع        ": ويتطاول باول قائلًا  

لدينا حصانات  .. لدينا دستور لن نعطله بل سنحتمي به      .. مفتوح

ظ أن بوش قال على نظام شارون فيما بعـد      ويالح "للحرية
كما سريد، إنه النظام الدميقراطي الوحيد يف املنطقة أي أن          
هذا تلميح وإشارة من طرف خفي لكـل دول الـشرق           

  .األوسط، فضالً عن قصدها املباشر لنظام طالبان

 20أما بوش فيقول يف خطابه أمام الكـوجنرس يف        
 نا للدفاع عن احلرية، حزننا    استيقظنا على اخلطر، ونودي   "سبتمرب  

حتول إىل غضب، وغضبنا صار عزماً، وإرادة إلحضار األعداء إىل          
العدالة، أو بسط العدالة عليهم، ويف كـل األحـوال سـتحل            

نودنيـا  "، وهنا يالحظ وجود مجلتني حـاكمتني       "العدالـة 

؛ حيث جعل االعتداء على أمريكا اعتداء       "للدفاع عن احلرية  
لة األخرى؛ إن القضية قضية عدالة، وهنا      على احلرية، واجلم  

يبدو النسق الثقايف جلياً؛ حيث تدعى الواليات املتحدة أن         
نظامها قائم على احلرية، وأا متثل العامل احلر، وأن نظامها          

وال ينسى بوش مثل بـاول أن حيمـل     . قيمي ينشد العدالة  
: اهلجوم على الواليات املتحدة بأسـباب ثقافيـة قائلًـا         

ا حرب احلضارة، حرب من  إهاب ديد لطريقتنا يف احلياة؛      اإلر"
يوقنون باحلرية والتعددية والتقدم ندعو العامل املتحـضر لينـضم          

، كل "ا احلرب بني العدالة والظلم وبني احلرية واخلوف   إ... إلينا
  .هذه مضامني ثقافية تعبئ اخلطاب يف مرحلة األزمة

ث سبتمرب؛  أما عن تكييف اخلطاب األمريكي حلد     
فإن اخلطاب يشري إىل تفرد احلادث يف تـاريخ الواليـات           
املتحدة؛ حيث يقول بوش يف خطاب الكوجنرس الـسابق         

 سبتمرب ارتكب أعداء احلريـة فعـل        11يف  "اإلشارة إليه   
 عاماً داخـل األراضـي      136احلرب الذي مل حيدث منذ      

، إن  1941األمريكية باسـتثناء حادثـة بـريل هـاربر          
 خربوا ويالت احلروب، ولكن ليس يف قلـب         األمريكيني

ن يعرفون اهلجوم   ومدينة كبرية يف صباح مسامل، واألمريكي     
املفاجئ لكن مل حيدث من قبل على آالف املدنيني، كـل           
ذلك جيعل من ذلك اليوم يوماً فريدا، وليلة وقعت يف عامل           

، هذا التفـرد    "خمتلف تصبح فيه احلرية نفسها حتت اهلجوم      
احلادث من وجهة نظر بوش يستدعى بالضرورة       الذي مييز   

إىل اخلطاب عن شـكل احلـرب       رداً فريداً وهذا يسلمنا     

إن خطاب بوش عن احلرب يوحى بأا       . احملتملة وتوصيفها 
حرب عاملية، ولكن من نوع خاص فهو يقول عن شـكل           

ا حـرب   إ: " سبتمرب 19احلرب يف خطابه أمام الكوجنرس      

رب كوسوفا، وسوف تبدأ احلرب ليست كحرب العراق، وال كح
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بالقاعدة، لكنها لن تنتهي إال عندما يسحق كل إرهاب يف العامل،           
 دبلوماسـية، وأدوات   سنستخدم فيها كل مواردنا من وسـائل      

ستخباراتية، وضغوط قانونية ومالية، وكل سالح ضـروري يف         ا
أمريكا ال تتوقـع حربـاً      .. احلرب لدحر شبكة اإلرهاب العاملية    

ل محلة طويلة، وأحداثاً درامية قد ينقلـها التليفزيـون،     واحدة، ب 
تتبع مصادر متويل   تشمل  وبعضها عمليات سرية لضمان جناحها،و    

عن صفات أما " اإلرهابيني بال هوادة وتتبع األمم اليت تساعدهم  
حـرب مـن    وهي   فهي حرب احلضارة والعامل،      احلرب؛

ة، أما  يعتقدون يف احلرية والتقدم، حرب بني اخلوف واحلري       
ا حرب غري تقليدية اسـتخباراتية ، ماليـة،    إباول فيقول   

قانونيةضد أناس قتلوا أبريـاء، ويـستخدمون اإلرهـاب         
  ، )73(ألغراض سياسية، وضد أناس هجروا التوراة والقرآن

ويف سؤال عن مىت يقال إن احلملة جنحت قال باول        
توقف وقوع احلوادث اإلرهابية يف أي مكـان، وال      يعندما  

ك أن اإلجابة غري واقعية، أما عن احتمال فشل احلملـة           ش
فقال باول ال ميكن أن تفشل احلملة؛ ألا ستكون طويلـة           
لكي تقضى على هذا النوع من احلوادث يف احلياة العامـة،   
ومل ينف إمكانية استخدام أسلحة نووية يف احلرب، وإمنـا          

، )74(قال إن استخدام األسلحة النووية لن يكون ضـرورياً        
ا ميكن أن متتد ألكثـر ممـا        إ احلرب قال باول     أمدوعن  

أختيل، ويالحظ استخدام التعبريات الفضفاضة غري القاطعة       
والبالغية يف وصف احلرب وشكلها ومدا، أما رامسفيلد        

ـا حـرب    إ:فاعترف بأن احلرب ستكون طويلة قـائال ً       
غري  بأن األهداف العسكرية فيها      ه رغم اعتراف  ،)75(ماراثونية

ما أن  إ:" ذات قيمة، ولكنه يعطى حملات ثقافية للحرب قائالً       

 ومل ،)76("غري طريقتهمنيغري اإلرهابيون طريقتنا يف احلياة، وإما أن 
  .)77(يتوان يف تشبيه هذه احلرب باحلرب الباردة

يـصفهم  بوش ، فكان أما يف اخلطاب حول اخلصم  
ضدهم، ش الرأي العام    يبصفات غري مقبولة تساعد على جتي     

 إلجياد مربر للتعامل معهـم مبنتـهى        ؛ضخم من قدرم  يو
القسوة، وأهم ما مييز اخلطاب حول اخلـصم، العاطفيـة          

 على سبيل املثـال يقـول يف   ؛املفرطة يف التعبريات واجلمل 

 القاعدة مثل املافيا،    إن سبتمرب،   20خطابه أمام الكوجنرس    
كـل  هدفهم فرض معتقدام الراديكالية على النـاس يف         

 بوش استخدم صفات غري مقبولة مثل       أنمكان، وهنا يبدو    
 قدرة  اخلصم الـذي حيـاول أن يفـرض           وضخم ،املافيا

 فهل يقصد بوش أن أسامة بن الدن        ،معتقداته يف كل مكان   
حياول ضم الواليات املتحدة إىل تنظيم القاعـدة، أم أنـه           

  .حياول فرض اإلسالم
لديين  إن بوش يشري من طرف خفي إىل الصراع ا         

 القاعدة مثل املافيا يبيح  والثقايف، ويف نفس الوقت فإن كون     
 ،لبوش استخدام كل الوسائل الوحشية للتعامل مع اخلصم       

يـديولوجيات   سيضخم قدراته ليجعله وارثاً جلميع األ الذي

يريد إزالة دولـة    ) اخلصم (فهو ؛ القرن العشرين  يفالفاشية  
ى باملـسيحيني   ن يلق أ ويريد   ،إسرائيل من الشرق األوسط   

  .فريقياإ آسيا ويفواليهود إىل أماكن بعيدة 
 فلـيس هنـاك     ؛ يالحظ أن بوش يقلب احلقيقـة     

هـم   "ً:الجئون يهود لكن فلسطينيني، ويستطرد قـائال      
ميارسون شكالً من أشكال اإلسالم املتطرف املرفوض من         

 أفغانستان على أسـاليب     يفأغلبية املسلمني، يتم تدريبهم     
لغريها ليـدبروا الـشر      أو ،عودون ملواطنهم مث ي  ،اإلرهاب
ويرتبط أسامة بن الدن بالعديـد    ). نظرية املؤامرة (واملكائد  

ويوجد اآلالف من اإلرهـابيني     …من املنظمات اإلرهابية    
م برابرة وإرهـابيون، يعـاملون النـساء        إ دولة   60 يف

   ".بوحشية
 وجرى  ،ويف هذه األثناء ظهر مرض اجلمرة اخلبيثة      

 لذلك فهو   ؛درات بن الدن البيولوجية والكيماوية    تضخيم ق 
بن الدن حياً أو ميتاً، إن هـذا التـضخيم املتعمـد            ايريد  

 حتقيـق  يفللخصم هو أسلوب متبع عندما ال تفلح حكومة   
 كان السوفيت هم ذلـك     ، وقد  وذلك إلهلاء الشعب   ؛جناح

 مع صعوبة أخـذ     ،)78(يالبعبع كما يقول نعوم تشومسك    
 ونورجيـا   ، كذلك القذايف  ،اتي الثمانين يفذلك مأخذ اجلد    

  .وصدام حسني
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 : قول بـوش    مثل ويالحظ هنا أن اجلمل احلاكمة    
 11 يف أن احلقد هو سـبب اهلجـوم         أي ؛"إم يكرهوننا "

سبتمرب، ويالحظ أن بوش مل يكـن واضـحاً يف حتديـد            
 يف حـددهم    حـني  لكن باول كان واضـحاً       ،اإلرهابيني

 يفيف للمنظمات اإلرهابيـة   آخر تصن  يفاملنظمات الواردة   
 ، الذين ينفذون هجمات على أناس أبريـاء        وهم ،1999

 وغريهم ممن يؤيـد نـشاطات   ،وغريهم ممن هلم نشاط أقل    
  .)79( وشبكة القاعدة ،أسامة بن الدن

 فقد كان خطاباً أما اخلطاب املوجه للعامل

إما "  : خطاب بوش أمام الكوجنرس يقولففي ؛استعالئياً

 مث اتبع ، صورة ديديف وهو ختيري ،"مع اإلرهابيني وإما ،معنا
 أكتوبر 16 يف األسبوعي اإلذاعي خطابه يفنفس النهج 

 ؛إن الواليات املتحدة قد قدمت خيارات واضحة لكل أمة:" قائالً

 وسيدفع الثمن ، أو مع اإلرهابيني،إما الوقوف مع العامل املتحضر

  ."من يقف جبانب اإلرهابيني 
 خطابه يفش آمر، ويتضح ذلك  إن خطاب بو

سلم "  :)خطاب الكوجنرس( سبتمرب 20 يفاملوجه لطالبان 

 بلدك، أطلق سراح املعتقلني األجانب مبن فيهم يفقادة القاعدة 
على  والصحفيني املواطنني األمريكيني،وفر احلماية للدبلوماسيني

أرضك،أغلق معسكرات اإلرهابيني فوراً، سلم اإلرهابيني هذه 
  ". غري قابلة للنقاشطلبات

 هذه يفأما خطاب بوش حول اإلسالم واملسلمني 
 ، فلقد كان بعد تصريح بوش باحلرب الصليبيةاملرحلة

ليست حرباً دينية أو ضد اإلسالم  مركزاً على أن احلرب
 وكان ذلك ، وأن تعاليم اإلسالم خرية وحسنة،واملسلمني

ش املركز  زار فيه بوالذي اليوم ففي ؛ أكثر من مناسبةيف
 قال إن اإلرهاب ليس ، سبتمرب17 واشنطن يف اإلسالمي

 وقال ،حترام املسلمنيا وطالب بضرورة ،من شيم اإلسالم
 أن احلرب يف ضد اإلرهاب تكمن الدويلإن قوة االئتالف 

احلرب :" مث بعد ذلك تكررت نفس العبارة،ليست دينية

  أحاديث بوش الصحفيةيف "ليست ضد اإلسالم واملسلمني
 حىت ليكاد يستدعى ، بصورة ملفتة للنظر)80(واإلذاعية 

 حيوم حول الذي ، كل خطاب مبنطق ارميفهذه املقولة 
 سعيها إلقصاء نظام يف فالواليات املتحدة ؛موقع اجلرمية

 ومن ناحية إسالمي،طالبان تقصى نظاماً يرى أنه نظام 
 رغم ،أخرى تظل اإلدارة األمريكية تستخدم األلفاظ الدينية

  .أا نفت صفة الدينية عن احلرب

 األمريكيوهناك مالحظات على هامش اخلطاب 
 فيظهر بوش ؛ اخلطابيف االنفعايلتقع حتت بروز اجلانب 

 وبرصد ، سبتمرب14 يفباكياً كما تصوره وسائل اإلعالم 
 20 يفعدد مرات التصفيق خلطاب بوش أمام الكوجنرس 

كان بوش صارماً ،و مرة31 وجد أا وصلت إىل ،سبتمرب
 19 له ت أعدالذي ذلك اخلطاب يفجاداً غري متهكم 

 اختيار األلفاظ يفبعد أن أثبت بوش فشله ،مسودة
الدبلوماسية بتصريح احلرب الصليبية، كما أشارت عليه 
كارين هيوز مستشارته اإلعالمية يف األزمة أن يعرض شارة 

لتجارة  وهو حياول إنقاذ ضحايا مركز ا، ماتالذي اجلندي
  .)80( إلهلاب املشاعر العاملي

 هذه يفأما عن انعكاسات الردود األمريكية 
 كان البد أن توجد انعكاسات املرحلة على أوضاع األمة

 ولقد بدا األمريكي،ألا املستقبلة للفعل ؛ قوية على األمة

 ، خضم مرحلة األزمة أن هناك بعض الدول اإلسالميةيف
فكافأت ؛ للواليات املتحدة استفادت من مساندااليت

 50الواليات املتحدة باكستان بتقدمي مساعدة قيمتها 
 ورفعت العقوبات االقتصادية املفروضة عليها ،مليون دوالر

 احلصول على يف وساعدا ،1998منذ التفجريات النووية 
 مليون دوالر، 135 بقيمة الدويلقرض من صندوق النقد 

بعد عدم استخدام مث رفعت العقوبات عن السودان 
 جملس األمن، وعلى صعيد يفالواليات املتحدة للفيتوضدها 

القضية الفلسطينية طالب بوش رئيس إسرائيل ببذل جهود 
 والبدء ،إضافية من أجل وقف العنف مع الفلسطينيني

 قيام دولة يفبتطبيق توصيات جلنة ميتشل، وأعلن بوش رأيه 
ة إقامة دولة فلسطينية إن فكر":  أكتوبر قائال2ً يففلسطينية 

 يف طاملا أن حق إسرائيل األمريكي، من التصور اًكانت دائماً جزء
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 ، إال أنه كان هناك مشاكل أثارا الردود)81(الوجود حمترم
 اضطرابات يفومتثلت هذه املشاكل . وانعكست سلبياً على األمة

 وتضخم الفجوة بني احلكام واملواطنني، بعض الدول كباكستانيف
 ديسمرب بني الشرطة 21 يفيث وقعت مصادمات  ح؛

 يسقط خالهلا ،ومناوئني للحملة األمريكية،الباكستانية
 ، واألحزاب الدينية،قتلى، وتشتد املنافسة بني احلكومة

 والشئون الدينية ،وخيطط مشرف للقاء بني وزارة الداخلية

 ؛ وأساتذة وطالب العلوم اإلسالمية،مع خطباء املساجد
 وذلك ، مواجهة زعماء األحزاب الدينيةيفتأييده إلقناعهم ب

 احتشدت اليت ولكن ال دأ املظاهرات ، سبتمرب24 يف
  . كوتيايفبآالف الباكستانيني الذين تظاهروا 

 وعلى اجلانب اآلخر تستغل إسرائيل احلدث 
فيطالب حاخام إسرائيل األكرب الزعماء الدينيني اإلسالميني 

 حماولة واضحة لربط يف ،ستشهاديةبإلغاء فتوى العمليات اال

 وتستغل إسرائيل ،إرهاب سبتمرب باملقاومة الفلسطينية
 وتقصف ، سبتمرب12 يف وتقتحم جنني وأرحيا ،احلدث

 ونابلس مث تقصف مقر ةطولكرم ورام اهللا وقلقيلي
 قطاع غزة وخان يونس يف والشرطة الفلسطينية ،املخابرات

  . سبتمرب14 يف
 ذلك ويليبرييز متعثراً،  ويصبح لقاء عرفات 

 أن إيل سبتمرب 27 يف لرفح اإلسرائيلياقتحام اجليش 
تطلب الواليات املتحدة من شارون التوقف عن استفزاز 

 وتعد بإرسال مساعد وزير اخلارجية لزيارة ،الفلسطينيني
 إال أنه يصعد ،املنطقة، ورغم ما يرتكبه شارون من جمازر

 إياها بأا تضحى بإسرائيل توتر العالقات مع أمريكا متهماً
 كما ضحى الغرب بتشيكوسلوفاكيا من ،من أجل العرب

 5 يف اخلليل يف ظل استمرار املذابح يف وذلك ،أجل هتلر

 إال أن الواليات املتحدة على لسان املتحدث باسم ،أكتوبر
البيت األبيض قالت إن أمريكا ستظل الصديق األقوى 

 واجهت حركات اليتل إلسرائيل، يضاف إىل ذلك املشاك

كاملقاومة الفلسطينية  ؛اإلسالمي العامل يفالتحرر 
 حيث اعتربت معظم فصائل ؛والكشمريية والشيشانية

املقاومة الفلسطينية إرهابية وفقاً لقائمة اإلرهاب الصادرة 
 يف أما حركات املقاومة ، أكتوبر5 يفعن وزارة اخلارجية 

 الباكستاينعم  جدار الديف اًكشمري فقد واجهت تصدع
بعد احنياز مشرف للواليات املتحدة، وكذلك زادت 

 ؛ آسيا الوسطى والصنييفمشاكل بقية احلركات اإلسالمية 
حيث أصبح القمع بال انتقاد وال مجاح حىت على املستوى 

، كما ربط كل من بوش وباول املقاتلني الشيشان األخالقي

ا حييطه  فكان موقفهالعراق، أما )81(بتنظيم القاعدة 
 أكتوبر 12 يفالغموض فنفى املتحدث باسم البيت األبيض 

 بينها - تعهد بوش للملك عبد اهللا بعدم مهامجة دول عربية
  . إطار احلملة ضد اإلرهابيف -العراق

 العريب تأثر االقتصاد االقتصاديوعلى املستوى 
 الدويل؛باعتباره من أكثر االقتصادات تأثراً باالقتصاد 

 وتآكلت قيمة ، للبورصات العربيةمجاعيفحدث تراجع 
 واخنفضت أسعار النفط هذا ،االستثمارات اخلارجية العربية

 باحلديث عن واحلضاري الثقايف التحديفضالً عن 
 يضاف إىل ذلك ،الدميقراطية واحلرية واحلرب الصليبية

 الناتج عن عدم القدرة على أال تكون اجلمعياإلحباط 
  . وإمنا أمر باملعية، لألمة خيار ألنه مل يكن،)ضد(األمة 

  مرحلة احلرب : املرحلة الثانية
   اإلجراءات والتحركاتً.أوال

 مرحلة األزمة تدار يفكانت كل التحركات 
 اقتضت مستوى آخر من واليت ،للوصول إىل هذه املرحلة

  . اإلجراءات

 فقد كانت الواليات أما اإلجراءات العسكرية

 يف االعتبار ما جاء يف آخذة ،املتحدة  تسعى إلدارة احلرب
 واليت ، إلدارة بوش األبالقومينشرة سياسة األمن 

 بالغ عندما جتابه الواليات املتحدة عدواً" فحواها أنه 
 ولكن ، أمامها ليس فقط هزميتهالذي فالتحدي ،الضعف

 آخر سيكون حمرجاً وقد شيء وأي وحبسم ،هزميته بسرعة

 الداخليالتأييد خاصة أن )82(يفتت الدعم السياسي 
 يف% 90 وصل إىل ، أفغانستانيفالستخدام قوات خاصة 
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 ومل يشهد ، اية أكتوبريف% 88 وإىل ،)83(بداية احلملة 
  .)84(اخنفاضاً طوال احلملة العسكرية 

 ومن جانب آخر مل تتجاوز الواليات املتحدة حىت 
 ،اآلن عقدة فيتنام حينما لقت قواا الربية هزمية عسكرية

 مل ختض قواا الربية فيها اليت بعد حرب اخلليج الثانية حىت
 قوات غري أمريكية األماميحرباً حقيقية، وكان اخلط 

 كما مل تكن هجمات الواليات املتحدة ،متعددة اجلنسيات
 وبالتايلاجلوية على كوسوفا كفيلة بتجاوز العقدة، 

ستخوض الواليات املتحدة احلرب باالعتماد على الغري 
 وقليل من القوات اخلاصة األمريكية ،)الف الشمالحت(
، ويف نفس الوقت سعت الواليات املتحدة إىل منع )85(

تدفق املتطوعني الباكستانيني للقتال، وكان إغالق احلدود 
 املرحلة األوىل حىت ال تتكرر جتربة احلرب يفالباكستانية 

 األمريكي حيث مل يهنأ اجلنرال ؛اتي اخلمسينيفالكورية 
ماك آرثر بتحقيق االنتصار على القوات الشيوعية إال وقلب 

  . وحتول النصر إىل هزمية،املتطوعون الصينيون املعادلة
 هذه املرحلة يف والبد أن الواليات املتحدة اعتربت 

 وهنا ، أثبت أن أفغانستان مقربة الغزاةالذيحبقائق التاريخ 
ة رئيس مجهوري- وسالن أوشافالروسي يقول اجلنرال 
ن عناصر طالبان سيكون هلا الغلبة على إ-أنغوشيا الروسية

 العليم الباكستاين إال أن برويز مشرف الرئيس )86(األرض
 وأن أيام طالبان ، قال إا ليست حرباً،األفغاينبالوضع 

 لبداية  األيام األوىليف وذلك ، احلكميفباتت معدودة 
 للجمهور معنوي وبالطبع كان هناك شحن :احلرب

ن اجلنود استخدموا أسلوب الرسائل على إ حىت ،ألمريكيا
رسائل قسم شرطة مدينة نيويورك " الصواريخ واملقذوفات مثل 

 مثلما كتب ،)87("ورسائل قسم إطفاء مدينة نيويورك"، "
هدية شهر "اجلنود األمريكيون من قبل على صواريخ كروز 

  .، إبان عملية ثعلب الصحراء"رمضان للعراق
 شكل ضربات جوية يفلة العسكرية بدأت احلم

ومواقع ،وصاروخية بالتركيز على مطارات أفغانستان

 ، وقواعد التدريب، ومعسكرات القاعدة،الدفاع اجلوى

 ، وخمازن الوقود، واملناطق اإلدارية،وقيادة قوات طالبان
 أكتوبر إىل أول إنزال برى للقوات 7وكان ذلك من 

 الواليات املتحدة بدء  قبل أن تعلن، أكتوبر17 يفاخلاصة 
، ويف هذه املرحلة كشف )88( أكتوبر 19 يفاحلرب الربية 

 مثل ؛رامسفيلد عن بعض تفاصيل أول ضربة عسكرية
 صاروخاً 50 وإطالق ، وقاذفة، طائرة مقاتلة40استخدام 

واستخدام ، الساعة األوىل للهجوميفمن طراز كروز 
 52يبو2و ىب1 وقاذفات من طراز ىب،صواريخ توماهوك

  . اهلجماتيف
 وجدير بالذكر أن الطائرات كانت ترجع ببعض 
محولتها ألنه مل يكن هناك أهداف عسكرية كافية تستوعب 

 مل تصمد الذي ويف ظل اهلجوم املكثف ؛كمية الذخرية
 ومل تستطع اعتراض الطائرات ،إزاءه دفاعات طالبان

تيودور  عربت قناة السويس حاملة الطائرات ،األمريكية
 لتنضم إىل ثالث حامالت ؛ أكتوبر13 يف تزفلرو

 كارل - هوككييت –نترابرايزر إ (هي ؛طائرات أخرى
 الذي ، هذا باإلضافة إىل احلشد السابق للقوات،)فينسون

 طائرة مقاتلة، 650-500وصل مع بداية احلرب إىل 
 قطعة حبرية ومدمرة عالوة على إنشاء عدد من 70و

 حميطة بأفغانستان مثل  عدة دوليفالقواعد العسكرية 
 باإلضافة إىل نشر ،باكستان وأوزبكستان وطاجكستان

 قواعد خارج أراضى يف جنديأكثر من ربع مليون 
 أوربا والشرق األوسط يفالواليات املتحدة، خصوصاً 

وشرق آسيا، ويتضح من ذلك أن الواليات املتحدة  أعدت 

البان  وليس جمرد مواجهة ط،ملواجهة عسكرية طويلة األمد
 حيث متتلك وفقاً لبعض االحصاءات ؛ذات التسليح احملدود

 12، باإلضافة إىل 22 طائرات سيد8 و، طائرات ميغ6
 300 دبابة، و85طائرة هليوكوبتر، أما الدبابات فتمتلك 

 300و ، قطعة مدفعية ثقيلة180شاحنة، باإلضافة إىل
 30وقوات نظامية تتراوح بني  ،)89(قطعة مورتر وخفيفة

، ومع ذلك استوعبت حركة جندي ألف 40فاً إىل أل

 19 فكان التدخل الربى بداية من ؛طالبان الضربات اجلوية
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 ذلك على قوات يف واعتمدت الواليات املتحدة ،أكتوبر
 حيث صرح رامسفيلد أنه سيقدم دعماً ؛حتالف الشمال

 ومدينة مزار شريف ،عسكرياً هلم أثناء تقدمهم حنو كابل
   . أكتوبر31 يف

وتقوم قوات التحالف بضرب خطوط طالبان 
 وتستمر ، نوفمرب4 يف وتتقدم حنو مزار شريف ،األمامية

 17 يف إعالن حكمتيار جيدي التقدم، وال يفاملعارضة 
 حالة التدخل الربى، يفأكتوبر أنه سيقاتل القوات األجنبية 

 13 يف يد حتالف املعارضة يفمث تسقط بعد ذلك كابل 
 رامسفيلد القبائل اجلنوبية البشتونية نوفمرب، ويطالب

  . نوفمرب10 يف ويعدهم باملساعدة ،مبهامجة طالبان

نوفمربكانت القوات اخلاصة األمريكية 15 ويف
تسيطر على بعض ممرات الطرق للتفتيش عن عناصر طالبان 
والقاعدة، وبعد سقوط مدينة مزار شريف تقصف القوات 

 قلعة يفن استسلموا  من أسرى طالبان الذي600األمريكية 
   ، نوفمرب25 يف فترديهم قتلى ؛جاجنى

 ويفر ، ديسمرب يسلم املال عمر قندهار6ويف 
 جبال تورابورا، وبأمر يفبن الدن ا وتبدأ مطاردة ،للجبال

 أول سابقة منذ يفمن الرئيس بوش تشكل حماكم عسكرية 

 أن مقاومة طالبان وتبدو هنا مالحظةاحلرب العاملية الثانية، 
 هذا يف وميكن القول ،مل تستمر طويالً كما توقع احملللون

 دخول طالبان املدن إذا ما أصروا على قتال  إنالصدد

 كان سيجعلهم صيداً مثيناً لطائرات ،حتالف الشمال
ومن جهة أخرى فإن حدود قوة طالبان . الواليات املتحدة

 لشن حرب عصابات، وجيدر ،تقتضى الفرار للجبال
 الضرب منذ يفقوات الربيطانية شاركت بالذكر أن ال
 عمل يف بينما مل تشارك القوات الفرنسية ،الضربة األوىل

 لدرجة اعتراض بعض السياسيني الفرنسيني ، فعلىعسكري
  )90(على عدم قيام القوات الفرنسية مبهام عسكرية 

 فاختذت الواليات أما عن اإلجراءات الداخلية
 ردة على النموذج املتحدة إجراءات اعتربها كثريون

 حيث القومي؛متذرعة باعتبارات األمن الغريب، الدميقراطي

وافق جملس الشيوخ باستثناء عضو واحد على قانون جديد 
 ويتضمن ، أكتوبر26 يف ووقع عليه بوش ،حول اإلرهاب

 ومراقبة االتصاالت دون اإلالكتروين،بنوداً تتيح التصنت 
 حيث ؛ختص األجانب ويتضمن بنوداً ،إعالم املشتبه فيهم

أجازت وزارة العدل التصنت على مكاملات احملامني مع 
 مبن فيهم الذين أوقفوا دون أن توجه إليهم م ،موكليهم

 عمليات يفارتكاب أي جناية، باإلضافة إىل التوسع 
 حيث تشري التقارير إىل أن جهات ؛االعتقال بشكل كبري

 شخصاً 1400التحقيق األمريكية اعتقلت ما يقرب من 
معظمهم من العرب واملسلمني، وكذلك وسعت وزارة 

 رفض إعطاء يفالعدل من سلطات احلكومة االحتادية 

 يف يشتبه ين وترحيل املهاجرين الذ،تأشريات الدخول
 ، والتأكد أن الطلبة جاءوا فعالً للدراسة،تأييدهم لإلرهاب

يضاف إىل ذلك حبث وكالة املخابرات األمريكية إمكانية 
 كما أقرت ،نوفمرب14 يفدة إىل سياسة االغتياالت العو

 5 يفاخلارجية األمريكية قانون محاية العاملني األمريكيني 
 حالة القبض يف العسكري ينص على التدخل ،والذينوفمرب
 أو حلفائها من قبل ، من رعايا الواليات املتحدةأيعلى 

عني  رغم أا من املوق،الهاي يفاحملكمة اجلنائية الدولية 
  .)91(على معاهدة إنشائها
 تضع عالمات استفهام على اإلجراءات كل هذه 

 حول رسالتها ، إدعاءاا املثاليةيفمصداقية الواليات املتحدة
 التأكيد على يف حيث تصب هذه اإلجراءات ؛الليربالية

 ، وليس جمرد الدولة احلارسة،الرجوع إىل مبدأ سيادة الدولة

 ينقل والذي ،جواء اآلمنةن بوش وقع تشريع األإحىت 
 تفتيش أمتعة الركاب من الشركات اخلاصة إىل مسئولية

 ويف هذا اإلطار أصدر ، نوفمرب20 يفالسلطة االحتادية 
 أكتوبر 8 يف الداخلي،بوش أمراً بإنشاء مكتب األمن 

 بالتنسيق بني أجهزة الداخليلإلشراف على األمن 
  .االستخبارات الثالثة عشر

فقد استمرت الواليات ت اإلعالمية أما اإلجراءا

 ومع ، فرض قيود على حرية الصحافة واإلعالميفاملتحدة 
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 وافقت على وجود عدد من األمريكيأن قيادة اجليش 
 إال ، التليفزيونات والصحف على بوارجها احلربيةمراسلي

 شرط ، شريط أو مادة إخباريةأيأا منعتهم من إرسال 
 ،ة مسبقاً على مضمون هذه املوادأن توافق القيادة األمريكي

تعطى تسهيالت من قبل وعلى حني كانت قناة اجلزيرة 
 طلبت من مجيع املراسلني مغادرة اليت ،حركةطالبان

 ، ومل تبق إال على مراسل االسوشيتدبرس،أفغانستان
 فرضها اليت،وميكن مقارنة ذلك بالقيود )92(ورويترز 

نرال نورمان  العالقات العامة للجمسئول(وايلدرموث
على الصحفيني إبان عملية عاصفة )شوارسكوف

 جمموعات مصحوبة يفحيث مت حصر الصحفيني ؛الصحراء

 ، مما حدد بصورة صارمة الوقت؛مبرافقني عسكريني
   . كانوا يستطيعون ا التحدث إىل القواتاليتوالكيفية 

 مل تكن اليت كثري من احلقائق توذه التقييدات دفن
 باول وجه إن حىت ،تحدة لترضى أن تكشفالواليات امل

انتقادات لقناة اجلزيرة لبثها تصرحيات عنيفة ضد الواليات 
 ومل ،)93( وأبلغ القادة القطريني تربمه كما قال ،املتحدة

 وإمنا طال وكالة رويترز ،يقتصر التربم على قناة اجلزيرة
بسبب رفضها استخدام عبارات مثل هجمات إرهابية 

 املسئول سبتمرب على حد قول 11ى أحداث وإرهابيني عل
، وكذلك قناة )94( - وكالة رويترز ستيفن جوكزيف

CNN  بيانات متلفزة صادرة عن أي حظرت عرض اليت 
أما الوجه اآلخر  ،)95( إال بعد موافقة السلطات ،القاعدة

 فكان تعيني ، إدارة األزمةيفللسياسة اإلعالمية األمريكية 

 كريستوفر روس لعرض وجهات النظر بوش للسفري املتقاعد
 أفغانستان باللغة العربية على يفاألمريكية بشأن احلرب 

  .العريبمجهور التليفزيون 
ولقد استفادت الواليات املتحدة من أخطائها 

 حينما كانت تعرض ، حرب فيتناميفاإلعالمية السابقة 
 األمر ، وضحايا املعارك العنيفة، واجلثث،مشاهد اجلرحى

 ضد احلرب،وكما حدث األمريكي العام الرأيعبأ  الذي

 مل تعرض وسائل ،الثانية املعاجلة اإلعالمية حلرب اخلليج يف
  . أفغانستانيف األمريكياإلعالم مشاهد لضحايا العنف 

فاستمرت اإلدارة األمريكية أما اإلجراءات املالية 
 فعمد بوش إىل ؛ سياسة جتفيف مصادر اإلمدادات املاليةيف

 ، مؤسسة62 وحظر التعامل مع ، أموال وحساباتجتميد
 ، وتتصدر هذه القائمة مؤسسة الربكات،وشخصية

 وتوقع ، نوفمرب7 يف وذلك ،والتقوى بفروعها املختلفة
 بسبب جتميد الصومايلالبعض أن تزيد معاناة الشعب 

 يف تسهم اسهاماً كبرياً اليتحسابات شركة الربكات 

 ديسمرب قام بوش بتجميد 4  ويف.)96( الصومايلاالقتصاد 
أرصدة ثالث مؤسسات بدعوى اشتباه تزويدها محاس 

بنك  (هي وهذه املؤسسات ،بأموال لتجنيد انتحاريني
، ) شركة بيت املال– مؤسسة األرض املقدسة –األقصى 

 ، هذه املرحلة تعدى جتميد أموال املنظماتيفويالحظ أنه 
 إىل تنظيمات ،ة صلتهم بتنظيم القاعديفواألشخاص املشتبه 

 ويف هذا إشارة ،أخرى تعتربها الواليات املتحدة إرهابية
 تعتربها واشنطن اليت ،المتداد احلرب ضد التنظيمات

، ويف هذا الصدد يقول وزير املايلإرهابية على املستوى 
، إنه بتجميد أموال محاس نرسل رسالة األمريكيالعدل 

 اليت اجلماعات مفادها أن الواليات املتحدة لن تتسامح مع
 مثلما ال تتسامح مع تلك ،تعارض عملية السالم

  . سبتمرب11 يف هامجت أرضنا اليت ،اجلماعات

 هذه املرحلة يفأما عن اإلجراءات الدبلوماسية 
 مث اإلعداد لتشكيل ،فتضمنت حماوالت وقف احلرب

 ضد اإلرهاب أما الدويل وتعضيد االئتالف ،حكومة بديلة
 يف فقد عرض بوش ؛ إلاء احلرب،سيةعن اجلهود الدبلوما

 ، أكتوبر تسليم أسامة بن الدن مقابل وقف احلرب12

بعرض تسوية ، باكستانيفوردت طالبان عن طريق سفريها 
ولكن حكومة الواليات ، أكتوبر16 يفحول األزمة 

وبدت عازمة على اإلطاحة بطالبان ،املتحدة رفضت العرض
  إعالمياً، ومل تكن املبادرات إال استهالكاً 
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 فلقد بدأ ؛وأما عن اإلعداد حلكومة أفغانية جديدة
 وكان باول أول من أرسل وفداً لزيارة ،اإلعداد هلا مبكراً

 أكتوبر، ويف زيارته 4 يفظاهرشاه ملك أفغانستان السابق 
 أكتوبر اتفق باول مع مشرف على مأل 16 يفلباكستان 

 ، طالبانالفراغ بعد طالبان بتشكيل حكومة ميكن أن تضم
 رأى والذي ،باإلضافة للملك ظاهر شاه وحتالف الشمال

 ألنه ال ؛ لن يسيطر على احلكومةالشمايلأن ذلك التحالف 
من نسبة السكان ومل يكن الشعب % 10يشكل سوى

 حيث قام بإضراب عام ؛ متقبالً هلذه الزيارةالباكستاين
 الزيارة كان هلا أهداف إناحتجاجاً على الزيارة حيث 

 حيث ؛رى تتضمن تسهيالت عسكرية للواليات املتحدةأخ

فتحت باكستان قاعدة عسكرية ثالثة أمام القوات 
 ،) مع أفغانستاناحلدودي إقليم بلوشستان يف(األمريكية 

على حد قول زعيم حافظ حسني أمحد نائب رئيس مجعية 
  .)97( أكتوبر20 يف باكستان يفعلماء اإلسالم 

 يفاالستعداد للتوسط  ب وتضمنت الزيارة وعوداً
 وذلك بعد االعتداء ،حل مشكلة كشمري بالوسائل السلمية

 وتوتر العالقات ، أكتوبريف جامو وكشمري يفعلى الربملان 
بني اهلند وباكستان، كما وعد باول باكستان جبدولة 

 مليار دوالر، وإذا كان باول قد 30 تصل إىل اليتديوا 
 احلكومة املرتقبة يفلبان وعد بإمكانية إشراك عناصر من طا

 يف وقعه بوش وبوتني الذي األمريكي الروسيإال أن البيان 
 أي يف استبعد اشتراك عناصر من طالبان ، نوفمرب16

  .حكومة قادمة

 ومن اجلدير بالذكر أن اإلدارة األمريكية ركزت 
 يف إعطاء أولوية لألمم املتحدة عنعلى تأكيد اإلعالن 

 وقال باول إن ،ية بعد هزمية طالبانتشكيل احلكومة األفغان
األمر يستلزم قوات حفظ سالم دولية تشارك فيها الواليات 

 ؛ هذا اخلصوصيف ومل يراع رأى باول ،)98(املتحدة
 وكانت الواليات ،فشكلت قوات حفظ سالم فيما بعد

 زار الذي ،املتحدة تعمل خارجها وفقاً لتفضيل رامسفيلد

 بعد فترة من التوتر وصل ، نوفمرب5 يفاهلند وباكستان 

 عرب خط املراقبة ، متبادلحدوديالطرفان خالهلا لقصف 
 ولوحت اهلند بشن هجمات ضد االنفصاليني ، كشمرييف

 وكانت الزيارة لتهدئة املوقف ، الباكستانيةاألراضيداخل 
  .لضمان جناح احلملة العسكرية األمريكية

ت  فقد حاولأما على جانب اإلجراءات اإلنسانية 
الواليات املتحدة على هذا الصعيد تنفيذ وعودها بإلقاء 

إال أن انتهاكات حقوق اإلنسان كانت ،املساعدات الغذائية
 قصف يف ومتثلت هذه االنتهاكات ، هذه املرحلةيفبارزة 

 والتحالف مع قوات الشمال ذات التاريخ ،أماكن مدنية

 أيضاً ت انتهاكات حقوق اإلنسان، وبرزيفالواضح 
 السابق اإلشارة إليها، ي مثل مذحبة قلعة جاجن؛ابحاملذ

وعدم ، جزيرة جوانتانامو لسجن زعماء القاعدةذوتقرير اختا
 وميكن ً، وحماكمة األسرى عسكريا،اعتبارهم أسرى حرب

 اليت هذه االنتهاكات على وزارة الدفاع يفإلقاء اللوم 
  : حرب احلريةهيادعت أن احلرب 

تزعم وزارة اخلارجية  ورغم قيام الطيارين كما 
 ألف 37 األمريكية باملخاطرة حبيام لإلنزال اجلوى حلوايل

 إال أن للحملة ،)99(حصة غذائية على جتمعات الالجئني
 إصابة خمزن للصليب األمحر يفأخطاء إنسانية ميكن إبرازها 

 رغم وجود الشعار املميز ، نزع األلغاميف كابل يعمل يف
 باإلضافة إىل ضرب ،)100( غارة أمريكية يفللجنة 

 ، أكتوبر21 يف كما أعلنت حركة طالبان ،املستشفيات

 خطأ إثر على 21وكذلك قتل أربعة من املدنيني وإصابة 
  . منتصف أكتوبريف رطل 2000 إلقاء قنبلة تزن يف

 أكتوبر أسفها لسقوط 26 يف وتعلن فرنسا 
 ، بسبب استخدام الواليات املتحدة لقنابل عنقودية؛مدنيني

 28 يف أشخاص مدنيني باخلطأ 8وكذلك مت قصف 
 شار قلعة، ورفض حي يف كما أعلن رامسفيلد ،أكتوبر

 قتل فيها اليت ،يرامسفيلد فتح حتقيق حول جمزرة قلعة جاجن

 ؛ ويضاف إىل هؤالء األسرى،)101( من األسرى600
 شاحنات حاويات يفأسرى طالبان الذين كانوا حيشرون 

 يفوبأعداد كبرية عقب حصار قندز  ،البضائع بدون طعام
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 هناك املئات منهم قد إن تقول التقارير واليت ، نوفمرب20
  .)102( مقابر مجاعية يف ودفنوا ،قتلوا

   هذه املرحلة يف السياسي اخلطاب -ثانياً 
 الديينظل استخدام بوش وإدارته ملفردات اخلطاب 

  خطاب بوش لألمةففي ؛ معاجلتهم للمسألة األفغانيةيف
 ركز على أن )103( أكتوبر أول أيام احلرب 7 يفاألمريكية 

 :األمريكيني ال يتخذون قرارات هامة إال بعد الصالة يقول
 "أرسلنا أوالدنا للحرب مبنتهى احلرص وبعد كثري من الصالة " 

اللهم أدم "  ويف اية اخلطاب يقول ،وهي إشارة للتدين

بات من ذكر ألفاظ  اخلطاباقي وال ختلو ،"مباركتك ألمريكا
، وليبارك أمريكا، )106(، ليباركم الرب)105(، احلمد هللا)104(الرب"

  .")107(أبناء الرب

 ذلك إال تكراراً ملرحلة األزمة إال أن يفولن جند 
 هذه املرحلة، يفكثافة استخدام املصطلحات الدينية تشتد 

 يف رامسفيلد ويقول إنه أوقف الضربات اجلوية يأيتمث 
 أكتوبر يوم اجلمعة باعتباره 12 يف األول للحرب األسبوع

 وهذا باإلشارة يعىن أنه ينطلق ،يوماً مقدساً عند املسلمني
 إال أن إشارته ،من خلفية حضارية حتترم األديان األخرى

 شهر يفستسقط عندما يصر على استكمال احلملة 

، اخلطايبرافضاً وقف الضربات، إا مظاهر للنفاق ،رمضان

 ؛حول اإلسالم واملسلمنيب اإلدارة األمريكية أما خطا
 دعا القادة املسلمني ألول مأدبة رمضانية الذيفإن بوش 

 نوفمرب 15 يف وذلك ، تارخيهيفيقيمها البيت األبيض 
 وأن احلرب ، نعرفه هو دين الرمحةالذي إن اإلسالم :يقول

 ، فاإلسالم دين عظيم؛ليست ضد اإلسالم واملسلمني
 قرآنية آية ديانة، مث يذكر أي يف مكان هلم واإلرهابيون ال

 ولكن .ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب"  :وهي

 مث يذكر املسلمني بأن أمريكا "الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر 
 وإرساهلا هلم ، متارس هذا الرب مبساعدا األفغاناليت هي

ول إن احلرب   ويف حني أن بوش يق،)108(الدواء والغذاء 

 ، كل مناسبةيف فإن خطابه يستدعى الدين ،ليست دينية
 لذلك ال يفتأ ؛ هذه القضيةيفوهو ما يعىن أن الدين حاضر 

 ويف غري مناسبة، مث يعرب بوش ، كل مناسبةيفأن يستدعيه 
 ومنظمة املؤمتر ،عن سعادته ببيانات اجلامعة العربية

ن األحداث ال  وقالت إ، ألا أدانت اإلرهاب؛اإلسالمي
 يفأما باول . )109( يؤمنون ا اليتتعكس معتقدام 

طالب باالستعانة باملسلمني   فقدشهادته أمام الكوجنرس
األمريكيني لتوضيح أن القيم األمريكية متوافقة مع العقيدة 

  . )110( اإلسالمية

 فهو يركز على حتويل ؛احلضاريأما اخلطاب 
 يف وذلك يبدأ التمثيلي،لنظام  وا،أفغانستان إىل الدميقراطية

ببناء املدارس )111(األمريكياعتقاد أونيل وزير اخلزانة 
جتماعية متحضرة، إن اواملستشفيات وإنشاء مؤسسات 

 يف يا حضارة السامورطمستأونيل يعتقد أنه كما 
 فإنه من املمكن تكرار تلك التجربة التارخيية، ،اليابان

 للحكم هو النموذج الغريب أن النموذج هياإلشارة هنا 
 نظام خمالف ليس هو أي والفحوى هنا أن ،الوحيد املقبول
 ، ومجلة حتويل أفغانستان إىل الدميقراطية،النظام األمثل

  . مجلة ثقافيةالتمثيليوالنظام 
 مث يتطرق باول إىل احلديث عن قدر الواليات 

إن القدر "  : للحضارة اإلنسانية قائالًالقيادياملتحدة 

 الشرق األوسط يفيخ والنجاح جعل ألمريكا دوراً قيادياً والتار
 وحنن نرحب ذا الدور جلعل العامل مكاناً أفضل ألبناء ،والعامل
إن الواليات املتحدة "  : يقول بوشخفي، ويف تلميح )112(الرب 

 بنيت على القيم األصيلة ترفض والىت  العامليفاألمة األكثر حرية 
 بل خيص ، وإن جناحنا ال خيصنا فقط،لشرالكره والعنف والقتل وا

 وصف اليتهذه الصفات "  مل تولد بعداليت ،األجيال األمريكية
 باعتبارهم ال ؛ا األمة األمريكية أنكرها على اإلرهابيني

ميثلون املسلمني كما سيذكر فيما بعد، ويالحظ أن هذه 
 ما أثبتها االستشراق هي يلصقها باإلرهابيني اليتالصفات 

ورسخت ،  كلهيسالمإل واتمع ااإلسالمي،ى العامل عل
 إذن ؛ باعتبار أن هذه األوصاف للمسلمني؛ األذهانيف

خطاب خياطب به ؛ اخلطاب الواحديففهناك خطابني 
 األمريكي اإلدراك يف والبديهيالكامن واملتعارف عليه 
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 حياول اإلسالمي للعامل خداعي وخطاب آخر والغريب،
 ، يفرق بني املسلم املتطرفاألمريكيك إقناعه بأن اإلدرا

  .العاديواملسلم 
 إذن فخطاب بوش يستدعى الصورة الذهنية عن 

 وذلك عن طريق داللة املخالفة، مث يعضد اإلسالمي؛العامل 
 اخلطاب قائالً إن اهلجوم يف احلضاريباول هذا املنحى 

 أن احلرية أي ؛على الواليات املتحدة هجوم على احلرية
ع الواليات املتحدة، وهي مجلة جمازية جتعل الدولة تتماهى م

 وذلك يقتضى أنه ، اإلشارةهي والقيمة دولة تلك ،قيمة
 ،ليس هناك حرية من غري الواليات املتحدة مبفهوم املخالفة

 وهي مجلةمن اجلمل احلاكمة، ويالحظ ،وكذلك بالفحوى

  . الغالب قيميةيف هي واليت ،كثافة اجلمل احلاكمة
 املرحلة أثريت قضية املرأة بكثافة شديدة،  ويف هذه

 وهو شأن ؛لقد كانت مدخالً لكل هجوم على طالبان
النساء تعامل معاملة :" فيقول بوش ؛يتعلق بثقافة اتمعات

 ويرجع باول إمهال ،)113 (" وال احترام حلياة اإلنسان،منحطة
 ، بيتهايف وعدم االهتمام بصحتها وتعليمها وسجنها ،املرأة
 ألنه ليس هناك مربر من ؛ فهم طالبان اخلاطئ لإلسالمإىل

 ، فقد قرر أن حقوق املرأة غري قابلة للتنازل؛اإلسالم لذلك
 وأن ، مستقبل بالدهايفوشدد على أن يكون للمرأة رأى 

 وجهود التنمية اإلنساين، كل مظاهر إعادة البناء يفتشترك 
 ويالحظ هنا أن باول جيعل من نفسه مفسراً ،)114(

 وهو ، وحكماً على فهم املسلمني إلسالمهم،لإلسالم
  .تدخل حيمل وصاية ثقافية

 إىل ترتع الغالب يف وملا كانت الدول األقوى 
لن نقلق على املرأة بعد ذلك " : ولو بالقوة يقول،فرض ثقافتها

 واجلملة األخرية تشري إىل التربص )115("ويسمعنتراجع إن 
عار محاية املرأة، ويستمر باول  بأفغانستان حتت شاملستقبلي

 اإلعراب عن سعادته مبشاهده النساء خيرجن مع يف
 ويتعلمن سراً، وما ، بعد أن كن خياطرن، ويتعلمن،أطفاهلن

 وهنا يربز ،)116( كابليفزاد سعادته افتتاح حمطة تليفزيون 

ومل يشر إىل الفقر، ضد تعليم املرأةاباول طالبان على أ ، 

 يتعلم فيها اليت عدم توفري املدارس يف  كان سبباًالذي
 يف والدول األخرى ، ودور الواليات املتحدة،الرجل واملرأة

  .)117(استمرار القتال واحلرب األهلية يف أفغانستان

 وهو ، وهناك مدخل آخر للهجوم على طالبان
حيث هامجت الصحافة الغربية ؛الديينمدخل التعليم 
 ؛ وغريها، وباكستان،ودية والسع، مصريفاملدارس الدينية 

 يعلن بوش السابق وعلى املنوال ،باعتبار أا تفرخ إرهابيني
وينشئ . )118(تنادى بالصداقة من خالل التعليممبادرة 

  وهو يشري،موقعاً على شبكة االنترنت خاص ذه املبادرة
 وهي إشارة من ، يفرخ الصداقاتاألمريكي التعليم  أنإيل

 املدارس اإلسالمية يفرخ يفيم  إىل أن التعلخفيطرف 

 مثل ؛يستدعى مربرات قيميةويف تربير احلرب العنف، 
 واملدافعة عن الشرف ،الوقوف حلماية احلرية

 العامل مبتدئاً يف، ودحر اإلرهاب )119(والكرامة
 األوسع للحرب هو االستراتيجيواهلدف ،)120(بأفغانستان

  121( مخسني دولةيفمطاردة اإلرهاب 

 يف ويقول باول ، فإن شره ال يوصفم أما اخلص
 حيث قتلوا الناس من كل ملة ؛ إن إرهام غري مميز،ذلك

واعتقاد، وهم ال يتصرفون باسم اإلسالم أو باسم الفقراء 
ن باول يستدعى خطاب ا، وك)122(أو باسم الفلسطينيني

 وأمن ، ربط فيه بني أمن الفلسطينينيالذيبن الدن األول ا
إلضافة إىل هذه النعوت يصف باول اخلصم  وبا،األمريكيني

وكرة :إم مينعون املوسيقى" :بسمات منفرة ثقافياً مثل قوله

 ويصل إىل ،" وتعليم املرأة،إم جتار الشر واملوت والتدمري،القدم
  .)123( إال بتدمري القاعدة تنتهيأن احلرب لن 

" : مثل؛  أما بوش فيصف اخلصم بصفات عاطفية
 يغيظهم ما حنن فيه من ،وهم قساة القلوب،أعداؤنارجعيون

 نوفمرب بأنه سيطارد 29 يفمث يتعهد بوش أيضاً ،"حرية
 قائالً إننا أحضرنا من خمتلف دول ، ومن يؤويهم،اإلرهابيني

 ومبساعدة التحالف أحضرنا أكثر من ،إرهايب300العامل 

 ؛ عضواً إرهابياً، مث يستدعى بوش الدين بال ملل350
  ؛)124("…ن حتطم الرموز الدينية لآلخرين طالبا ":فيقول
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 وتظل اإلدارة ، أنه جيعل نفسه وصياً دينياً عاملياًأي
 حىت يشيع ،وطالبان،األمريكية تضخم من حجم القاعدة

بن الدن أنه ميتلك على األقل عشرات الكيلو جرامات اعن 
 لذلك فإن هذا الشر البد أن ؛)125(من اليورانيوم املشع 

مستدعياً التاريخ قائالً إن هلذه احملاكمات  ،اًحياكم عسكري
 وهنا تثار ؛)126(  حكم فرانكلني روزفلتيفسوابق 

  . تساؤالت حول مصداقية ادعاءات الدميقراطية واحلرية

 نزعة يف استغرق بوش وعلى جانب آخر 
 وليس استنهاض ، ألنه يريد جتييش املشاعر؛العاطفية

 ،ت عن األطفال اخلائفني خطاباته احلكايايف فتظهر ؛العقول
ويتوجه باخلطاب إىل األطفال أن يتربعوا ألطفال 

 ذلك ألن ً؛أفغانستان، وهذا ليس إال استعراضاً إعالميا
االنتهاكات اإلنسانية شاهدة على زيف ادعاءات بوش 

رجال األعمال املثالية، ويستنهض بوش جبانب األطفال 
 ،)127( ألمريكية ليكونوا سفراء للقيم ا؛ اخلارجيفوالطلبة 

 أكتوبر من غرفة 7 يفمث يعرض بوش خلطاب احلرب 
 لنيل ءشيإن أفضل :"  البيت األبيض قائالًيفاملعاهدات 

  ". هو مالحقه الذين يهددونه،السالم

 هذه يفأما عن انعكاسات الردود األمريكية 
فلقد كانت القضية  ؛املرحلة على أرجاء خمتلفة من األمة

شأن كل أزمة   أكثر القضايا تأثراً،الفلسطينية كالعادة
 فتتلقى القضية الوعود مثلما حدث ؛تصيب الشرق األوسط
 ، مث ال تلبث هذه الوعود أن تتبخر،بعد حرب اخلليج الثانية

نه البد من دولة فلسطينية ما إ"  :ويف هذه املرحلة أكد بوش

 ، وتعامل إسرائيل باحترام، الوجوديفدامت تعترف حبق إسرائيل 

، مث حتدث عن دولة فلسطينية )128("فظ سالم حدودهاوحت
 56 الدورة الـيفتتعايش مع إسرائيل ضمن حدود آمنة 

 10 يف وإن رفض االلتقاء ،للجمعية العامة لألمم املتحدة
 إطار يف،نوفمرب مع عرفات على هامش االجتماعات

 كما طالب كذلك ؛ والتهديد بعزله دبلوماسياً،الضغط عليه
 األراضي إسرائيل باالنسحاب من مريكياألالرئيس 

 مقتل وزير إثرالفلسطينية بعد إعادة احتالهلا هلا على 

 أما باول فقد زايد ، أكتوبر24 يف اإلسرائيليالسياحة 
 ورفض تشبيه محلة الفوري،وطالب إسرائيل باالنسحاب 

إسرائيل ضد الفلسطينيني حبملة الواليات املتحدة ضد ما 
 مبعوثاً له زيين، وقام بتعيني اجلنرال )129(تسميه اإلرهاب 

 للمساعدة على التوصل التفاق يوقف ؛ الشرق األوسطيف
 ، وقال إن على إسرائيل وقف االستيطان،إطالق النار

  وقبول دولة فلسطينية تعيش على قدم املساواة مع إسرائيل 
 الدولة يفوقبل أن يعرض باول وجهة نظره 

 بتقدمي رسالة ،لس الشيوخ عضواً من جم89الفلسطينية قام 
لبوش بعدم منع إسرائيل من القيام بعمليات انتقامية ضد 

 نوفمرب دف التأثري على 17 يف وذلك ،الفلسطينيني

 حني اعترب بوش حركات يفانتقادات باول إلسرائيل، 
املقاومة إرهابية قائالً إن محاس جمموعة متشددة جداً تريد 

  .)130(تدمري إسرائيل
د آخر اضطر الرئيس اليمىن إىل أن يقوم وعلى صعي
 ال توضع اليمن  حىت،نوفمرب مشارف يفبزيارة لواشنطن 

 واتفق الطرفان على ،على اخلريطة العسكرية األمريكية
مالحقة أعضاء تنظيم القاعدة أينما وجدوا، بينما استمر 

 كما استمر ،بن الدن و الصومالا الربط بني يفرامسفيلد 
 ويف هذه املرحلة أيضاً بدت ، بدعم اإلرهاب اام العراقيف

 املوقف إن حيث ؛ باكستانيف الداخلينذر عدم االستقرار 
   : للحكومة خلق فجوة بني احلكومة واجلماهريالرمسي

 ألي حماولة بالتصديوطالب مشرف أجهزة األمن 
 هناك شائعة مبحاولة تحيث كان؛لزعزعة االستقرار

ني صحتها، مث يتحدى وزير  أكتوبر مل يتب11 يفانقالبية 
زودنا  ": اجلماعات الدينية قائالًالباكستاينالداخلية 

 ومستعدون ملواجهة ،واشنطن مبعلومات عن طالبان
 وعلى صعيد األقليات .)131(األحزاب الدينية وقادا 

 يفاإلسالمية حتدث صدامات بني جبهة مورو اإلسالمية 
ثرها إتزور على  ، نوفمرب19 يف وذلك ،الفلبني واحلكومة

 يف تعدها بالتعاون اليترئيسة الفلبني الواليات املتحدة 

 وزيادة املساعدات االقتصادية ،مكافحة اإلرهاب
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 اليت نوفمرب، وكذلك الصني 21 يف وذلك ،والعسكرية
 يف نوفمرب أن تركستان الشرقية شق مهم 12 يفتعلن 

  . احلملة ضد اإلرهاب
 فيبلغ باول ؛ربيةوتستمر الضغوط على األنظمة الع

سوريا أن مستقبل العالقات بني البلدين يتوقف على جهود 
بينماتدعو ،)132( تفكيك منظمات اإلرهاب يفدمشق 

، أما )133(كونداليزاريس سوريا إىل الكف عن اإلرهاب
 املفروض على األمريكيالسودان  فيجدد بوش احلظر 

ق  مربراً ذلك بقلقه على حقو؛السودان ملدة سنة أخرى
  . نوفمرب2اإلنسان ىف

 أما العراق فقد كان هناك ديد واضح إلدراجها 

على صدام  ": حيث قال بوش؛العسكري خمطط الضرب يف

لريى ماذا ينتظر  وإال عليه أن ،أن يسمح للمفتشني بالعودة

 لدى الرئيس كل :" وقال باول مفسراً هذه العبارة؛"سيجرى

 أسلحة التدمري  حيث يطور صدام حسني؛اخليارات مفتوحة

ويالحظ ذلك النهج ، "الشامل طوال عشر سنوات 
 واقتراب املال ، يد املعارضةيف بعد وقوع كابل يالتصعيد

  .عمر من تسليم قندهار

   ديسمرب22 ديسمرب إىل 5املرحلة الثالثة من 
   والتحركاتاإلجراءات -أوالً 

كان من أبرز مسات هذه املرحلة استمرار مطـاردة         
 للمحافظـة علـى     والسعي ،ة وطالبان اهلاربة  فلول القاعد 

 واسـتمرار منـع     ، ضد اإلرهاب  الدويلاستمرار االئتالف   
التدفقات املالية للمنظمات اإلرهابية،والتمهيـد لتوسـيع       

 والبحث عن أهداف أخـرى بعـد        ،احلرب ضد اإلرهاب  
 مبثابة  األمريكي العسكريأفغانستان حيث أصبح االنتشار     

  .جيش يبحث عن حرب

 فتمثلت   هذه املرحلة  يف اإلجراءات العسكرية    أما 
 واسـتمرار   ، جبال تورابـورا   يف مطاردة فلول القاعدة     يف

 وتشكيل قوات حفـظ     ،العمل على تصفية جيوب طالبان    
قبل تسليم املال عمر قندهار     : كالتايل وذلك   ،السالم الدولية 

 وفراره إىل اجلبال كانت قد بدأت احلملـة         ، ديسمرب 6 يف

 وذلك  ، جبال تورا بورا   يفالحقة تنظيم القاعدة    العسكرية مل 
 وبذلك دخلت الواليات املتحدة كما قـال        ، ديسمرب 4 يف

   .)134( حرب غري متماثلةيفالبعض مع تنظيم القاعدة 
 القاعـدة فـيعلن     يويشدد احلصار علـى مقـاتل     

 سفينة تنقل   أي ديسمرب أنه سيقوم بإغراق      8 يفالبنتاجون  
جواء يـشترط مقـاتلو القاعـدة        ويف هذه األ   ،اإلرهابيني

 ، ومها حضور ممـثلني مـن بالدهـم        ؛شرطني لالستسالم 
 ديسمرب،  12 يف وذلك   ؛وتسليم املقاتلني إىل األمم املتحدة    

 أسامة  وخيتفي ، ديسمرب تسقط جبال تورا بورا     16وحبلول  
،ورغم ذلك تواصل الواليـات املتحـدة دك      )135(بن الدن 

ستخدم أكرب قنابلـها     وت ، ديسمرب 18 يفجبال تورا بورا    

 األمريكي نائب وزير الدفاع    إنحىت  ،لقصف معاقل القاعدة  
 وهدف آخر   سيكولوجي، هدف   ؛يقول إن للقصف هدفني   

 15 تـزن    اليت القوة التدمريية العالية هلذه القنابل       يفيتمثل  
  .)136(ألف رطل

 مـن  500 مث بعد ذلك يقوم البنتاجون بإرسـال   
 ،تفتيش عن أسـامة بـن الدن     لل ؛قوات املاريرت إىل قندهار   

 وهنـا ميكـن     ،النوويوالبحث عن جثته بتحليل احلامض      
 الواليات املتحدة بعـد تـدمري       إن حيث   ؛استدعاء التاريخ 

 ، نفذت ألف طلعة بالطريان   ،اليابان بإلقاء القنبلتني النوويتني   
رغم أن املدن كانت خمربة، وكذلك قتلت املاليـني مـن           

   .يكما يقول نعوم تشومسك اً وأبادت مدن،الفيتناميني
 ديسمرب تعلن قوات التحالف أا أسـرت      21ويف  
 من قوات طالبان والقاعدة، ويف هـذا املـستوى          7000

 يف للعمليات العـسكرية     الداخلييالحظ استمرار التأييد    
كانوا يعتقدون أن القوات    % 75 إنالواليات املتحدة حىت    

  .)137(اخلاصة على وشك القبض على أسامة بن الدن
 كما شهدت هذه املرحلة االتفاق على تـشكيل        

 وقيام جملس األمن بتحديد آلية      ،قوات حفظ السالم الدولية   
 وقـوات حفـظ الـسالم     ،للتنسيق بني القوات األمريكية   

 يف مل مينع وجودها استمرار الواليات املتحدة        واليت ،الدولية

 حيث أعلن رامسفيلد أن الواليـات  ؛ضرب جبال تورابورا  
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 ، قوات حفظ السالم بصورة مباشرة     يفحدة لن تشارك    املت
 ، لوجهة نظر رامسفيلد علـى بـاول       وهو ما ميثل انتصاراً   

 كان يتوقع كما سبق توضيحه مـشاركة أمريكيـة          الذي
 القوات الدولية، ويرجع عدم مشاركة الواليات       يفمباشرة  
 هذه القوات إىل اعتبارات سهولة وحرية احلركة        يفاملتحدة  

مث . قق أكثر خارج قوات حفظ السالم الدوليـة        تتح واليت
 ،يقوم بوش بنقل قيادة عمليات القوات الربية إىل الكويـت   

 حـديث مـع     يف مشرياً،)138(وما هلذا من إشارات ضمنية    
  ).139( نيوز إىل أن كل اخليارات مفتوحةABCشبكة 

 هـذه   يفأما اإلجراءات الدبلوماسـية املتخـذة       

ت جهود الواليات املتحـدة      ومشلت هذه اإلجراءا   ،املرحلة
 ديـسمرب،   5 يف مت التوصل إليـه      الذي ،لفرض اتفاق بون  

 الـدويل، وكذلك العمل على احملافظة على بقاء االئتالف        
وضمان استمرار تأييد أوربا له، باإلضافة إىل ممارسة جهد         

 باستغالل أحداث سـبتمرب لالنـسحاب مـن         دبلوماسي
 للحكومة األفغانية   معاهدات سابقة، أما عن يئة األوضاع     

 مـسئولية  فكانت الواليات املتحدة تدعى أا تترك   ؛البديلة
تكوين هذه احلكومة على عاتق األمم املتحـدة، وميكـن          

 كانت هناك جهـود دبلوماسـية       إنه هذا الصدد    يفالقول  
 حيث عقد   ؛ مرحلة احلرب  يفسابقة لتشكيل هذه احلكومة     
ـ    ؛قبل سقوط كابل مؤمتران ومها      ومـؤمتر   ،ا مـؤمتر روم

   . كانا مبثابة بالونات اختبار ملواقف الفصائل، وقدبيشاور
 ،وبعد سقوط كابل تعددت اجلهود الدبلوماسـية      

 ديسمرب، لكن   5 يف مؤمتر بون    يفحىت مت التوصل إىل صيغة      
 تـشكيل هـذه     يفرغم ادعاء الواليات املتحدة احليـاد       

  حيث مل  ؛ إال أا أثرت على شكل هذه احلكومة       ،احلكومة
 يف مـؤثرة   - كحكمتيار -تدع شخصيات بشتونية أساسية   

تشكيلة اخلريطة القبلية األفغانيـة، وجـدير بالـذكر أن          
، كذلك جتاوزت الواليات    )140(حكمتيار رفض اتفاق بون   

 ، قال عن امللك ظاهر شاه     الذي رباين،املتحدة برهان الدين    
   .)141( تؤيده الواليات املتحدة بأنه مومياء سياسيةالذي

 التشكيل يف األفغاينوجعلت الغلبة لتحالف الشمال  
 حيث كان توزيع احلـصص      ؛ بون يف املتفق عليه    الوزاري
 ، علـيهم   فكل الوزارات السيادية كانت حكـراً      ؛مييل هلم 

وهو ما يعىن أن الواليات املتحدة ال تسعى إىل استقرار هذا           
 مـع   وبناء على هذا فإن شكل احلكومة جاء متفقـاً     ؛البلد
 ينص على استبعاد حركـة      الذي الروسي، األمريكيان  البي

 ، ما صرح به باول     متجاوزاً ، حكومة جديدة  أيطالبان من   
 سبق اإلشارة إليه من اشتراك عناصـر طالبانيـة يف          والذي

  .احلكومة
 الـدويل، أما على صعيد احملافظة على االئـتالف        

  فقد أبرمت الواليات املتحدة اتفاقـاً      ؛وضمان تأييد أوربا  

 وأعلـن   ، ديسمرب 5 يف األوريب مع االحتاد    األمينتعاون  لل
لتزام الواليات املتحدة باستشارة    ا حضر التوقيع    الذيباول  

 يف مرحلـة جديـدة   أي قبل  ،الدويل االئتالف   يفحلفائها  
، ويالحظ على هذا الصعيد     )142(إطار احلرب ضد اإلرهاب   

رار  هو املستهدف من استم  اإلسالميإدراك الدول أن العامل     
 اليابان تعلن عدم موافقتها على توسـيع        إن حىت   ،االئتالف

 ألا ستوسع الفجوة بـني      ؛احلملة العسكرية ضد اإلرهاب   
، وعلى جانـب  )143(اإلسالمي    والعامل   ،الواليات املتحدة 

 ؛آخر استغلت الواليات املتحدة فرصة تقارا مع روسـيا        
 ديسمرب أنه سينسحب مـن معاهـدة        13 يفليعلن بوش   

     غـضون سـتة أشـهر     يفالصواريخ املضادة للـصواريخ     
 النـووي،  وهو ما يعىن سقوط استراتيجية الـردع         ؛)144(

 وذلك ما يفتح    ؛واستئثار الواليات املتحدة بالقوة القصوى    

 وهو ما يعـىن أن      ،األبواب لعصر جديد من سباق التسلح     
  .الواليات املتحدة تسعى خللق عامل غري مستقر

 يف فإن أهم ما مييزها      ت اإلعالمية أما عن اإلجراءا  
 هو استخدام وزارة اخلارجية شبكة اإلنترنت       ؛هذه املرحلة 

، )145( هلذا الغـرض   وأنشأت موقعاً  ،للبحث عن اإلرهابيني  

 ديسمرب عرضت وزارة الدفاع األمريكية شـريط        13ويف  
 11بن الدن عن أحـداث      ا مسئوليةفيديو تزعم أنه يؤكد     

بـن  ادارة األمريكية تستخدم سالح      مبا يعىن أن اإل    ؛سبتمرب
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 ولقد نفى الرئيس بوش أن يكون هذا        ، ضده اإلعالميالدن  
 ويالحظ أن بوش كان قد رفـض  ، أو حمرفاً ،الشريط ملفقاً 

 وعندما قـدم الـدليل      ،بن الدن امن قبل عرض أدلة اام      
 وهو دليل ال يربر سـرعة الـرد   ،اضطر للدفاع عن صحته 

 كـان  األمريكي الرد إنن القول  لذا ميك  ؛ وقوته األمريكي،
 األمريكـي،  العـام    الرأييسعى لتقدمي كبش فداء لتهدئة      

 مثـل   ؛ عن اعتبارات أخرى كانت حتتم سرعة الرد       فضالً
  عتبارات اهليبة الدولية،ا

فإن أهم ما مييـز هـذه       أما عن اإلجراءات املالية     

املرحلة جتميد أموال وأصول كربى املؤسسات األمريكيـة        
 مؤسسيت ديسمرب مت جتميد أموال وأصول       7 ففي ؛املسلمة

 ديسمرب مجد بـوش     21النجدة العاملية والرب الدولية، ويف      
 أحدمها متهمة بتزويد شـبكة      ؛أرصدة منظمتني جديدتني  

 عن االعتـداءات    مسئولة والثانية   ،القاعدة مبعلومات نووية  
 وذلك مبناسبة مرور مائة يـوم علـى         اهلندي؛على الربملان   

من جانب آخر استمر استخدام سالح      و سبتمرب،   اعتداءات
 حيث مت عرض عشرة ماليني دوالر ملـن         ؛اإلغراءات املالية 

 يفيدىل مبعلومات تقود إىل املال عمر مثلما عرض من قبـل       
مرحلة األزمة مخسة وعشرون مليـون دوالر ملـن يـدىل           

  .بن الدنامبعلومات عن 

 هـذه   ففـي  أما عن اإلجراءات األمنية الداخلية    

 ،)146(املرحلة تأكد أن مصدر اجلمرة اخلبيثة مصدر حملـى        
 إطـار سلـسلة     يف ديسمرب   7 يفوصدرت القائمة الرابعة    

 أصـدرا اإلدارة األمريكيـة منـذ      اليت ،القوائم اإلرهابية 
 ، مـن املنظمـات    39 وتـضمنت    ، سبتمرب 11أحداث  

 معظمها ألمساء من أقطار     ، واجلمعيات اخلريية  ،والشركات
 ، وتركيـا  ، وباكـستان  ، وليبيا ، ولبنان ،ألردنإسالمية كا 

  . وأوغندا

 فقد شهدت   أما على صعيد اإلجراءات اإلنسانية    
 حيـث  ؛ هذه املرحلةيف اجلهود األمريكية اإلنسانية احنساراً 

عمار أفغانـستان علـى جمموعـة دعـم         إتركت عبء   
 وقد  ، تتشكل أغلبيتها من الدول األوروبية     واليت ،أفغانستان

  برلني ألقـى    يف  ديسمرب مؤمتراً  6 يفموعة  عقدت هذه ا 
بدوره عبء حتديد حجم املساعدات ألفغانـستان علـى         

 ينـاير  21 يف عقـد  والذي ، السنة التالية يفمؤمتر طوكيو   
 وعلى اجلانب اآلخـر اسـتمرت االنتـهاكات         ،2002

  :كالتايلاإلنسانية األمريكية حلقوق اإلنسان 
والقاعـدة حماكمـة     ،اإلعالن عن حماكمة قادة طالبان    -1

 بينما األسرى األفغـان العـاديني أوكـل         ،عسكرية
 وذلك عكس ما    ،)147(حماكمتهم إىل احلكومة االنتقالية   

 من ترك حماكمة كل األسرى األفغـان إىل         ،أراد باول 
ــانيني ــسفيلد ،األفغ ــصرت آراء رام ــذا يف وانت  ه

  . )148(الشأن

  وعدم تطبيق  ،عدم اعتبار أسرى القاعدة أسرى حرب     -2
  . هذا الشأنيفاملواثيق الدولية عليهم 

 فقامت القـوات اجلويـة      ؛كذلك استمر قتل املدنيني   -3
 ديسمرب بضرب موكـب لوجهـاء       21 يفاألمريكية  

م إ قال عنهم رامسفيلد      شخصاً 65القبائل قتلت فيه    
  .من قادة طالبان

 جبال تورابورا بأكرب سالح     يفمت قصف تنظيم القاعدة     -4
  . كما ورد سالفاً، العامليف تقليدي

استمر ،  األمريكي الرمسي مستوى اخلطاب    -ثانيا
 خطابات الرئيس بوش    يف قاموس املصطلحات الدينية فاعالً   

وأطفـال   ،فليبارك الـرب نـساء    " :ا كلمات مثل  مستخدم 

 11، ويف الذكرى الشهرية الثالثة ألحداث       )149("أفغانستان
 ديسمرب ينهى   7 ويف   :)150(سبتمرب ينهى اخلطبة باحلمد هللا    

 وهذا يدل )151(" فليباركم الرب وليبارك أمريكا:"خطبته بقول
  . حرب بوش ضد خصومهيفعلى استمرار حضور الدين 

 سـبتمرب   11أما عن ربـط بـوش ألحـداث         

 : ملعيار احلـضارة قـائالً      فقد قسم العامل وفقاً    ؛باحلضارة
 وإمنـا بـني الرببريـة       ،االنقسام ليس بني األديان والثقافـات     "

 ظـل  يف كل ثقافة يريدون أن يعيشوا بأمان       يف فالناس   ؛واحلضارة
 ، وهم يرفضون هذه القيم    ، والتطلع حلياة أفضل   ، والرمحة ،العدالة

 )152(" وجه العامل أمجعيف وإمنا ،وذا يقفون ليس فقط أمام الغرب
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حنـن   ": للحرب قـائالً    سبباً يكما جعل االختالف القيم   

 والتعـدي قتهم الوحشية جتاه املرأة،    وطري ،حنارم من أجل القيم   
  . )153("على حقوق اإلنسان األساسية

 ، للهجوم علـى اخلـصم  وهكذا تظل املرأة مدخالً  
 أخالقيـا   ومحايتها من قبل الواليات املتحدة متثل تربيـراً       

 ،طالبان متنع النساء من الكالم    " هذا   يف ويقول بوش    ،للتدخل

 ،ركوب الدراجـة أو الضحك بصوت عال، ويعاقب النساء على  
 الزنا، إن طريقة يف حاالت االشتباه يف ويرمجن   ،أو حضور املدرسة  

وكما تضطهد طالبان املرأة "،)154(" كل ثقافة ودينيفطالبان خطأ 

 ، حـضرة اجلنـود    يف تضطهد األطفال فتقتلهم إذا ضحكوا       فهي

 لذلك يدعى بوش أنه "وتعتقلهم وتعذم جلرائم ارتكبها آباؤهم 
كومة اجلديدة ستسعى الواليات املتحـدة إىل       من خالل احل  

  .)155(نشر التعليم والصحة لكل النساء األفغان واألطفال
 ، الضحك واملوسـيقى   لن ننسى أبداً   ": مث يستطرد 

 املكان الذي كان يستخدم كساحة      يف والتصفيق   ،والتهليل
لإلعدام، وهنا يالحظ أن الواليات املتحدة غـريت مـن          

 خطاا  يف من جمرد إيوائها البن الدن       هدفها حملاربة طالبان  

  .احلايل اخلطاب يف إىل أا حتارا من أجل القيم ،السابق

 هـذه   يف ولكـن    ، حرب العدالـة   وتظل احلرب  
 شخص أي حيث يصبح    ؛املرحلة يتعدى اخلطاب أفغانستان   

ـ         ) فرد(  اًمن الذين يدعمون القتلـة أو اإلرهـابيني مطلوب
 يـربر   الذي ي خطابه القيم  يف  بوش ويستمر، )156(للعدالة

 هـي  سبتمرب أكدت أن مهمتنـا  11 إن أحداث    :"احلرب قائالً 

، بينمـا هجـوم     )157(، وأننا وطن احلرية   "الدفاع عن احلرية  
 ومل ينس بوش أن يستدعى      ،)158(سبتمرب هجوم على املدنية   

إن هجـوم   ": مرحلة احلرب قائالًيف كما استدعاه   ،التاريخ
 وحـصد أرواح    ، وشن بال رمحة   ، السر يفبريل هاربر دبر    

، هذه املشاة بني األحداث جتعله      " من األمريكيني  1402
 ، وألمن شـعبنا   ،يقول إننا حنارب لنحمى أنفسنا وأوالدنا     

 حنارب ضد أناس بـال ضـمري متلـؤهم          ،وإلجناح احلرية 
 وحنن حنـارم  ،طموحات بتشكيل العامل حسب تصورام   

 وأن دخوله   ،بني تصورين نه جيعل احلرب    إ أي ؛)159(لننتصر

 أي أو   ، ينتصر، كمن يدخل مباراة لكرة القدم      لكياحلرب  
 على حد  الغريب فالتاريخ   ؛ ذلك يف وال غضاضة    ،لعبة أخرى 

   يدلنا أن احلرب لديهم كانت كالرياضةيقول تشومسك

 الرمسـي  اخلطـاب    يفأما عن تصور اإلرهـاب      
حتتـرم   تأكيد أنه أيديولوجية ال      يف فيستمر بوش    األمريكي

 ومثـل   ، فاإلرهابيون يزدرون اتمعات اخلالقـة     ؛احلدود

 طلب  يفويستمر بوش   الفاشية جيب أن يسحق اإلرهاب،      
 سـتظل   اية احلـرب   ومع ذلك فإن     ، أو ميتاً   حياً اخلصم
 حىت بعد جلب تنتهيإن املهمة لن  " : حيث يقول باول   ؛غامضة

 مكان توجد   يأ يف ألن املهمة مطاردة القاعدة      ؛بن الدن للعدالة  ا

 خطابه عن اإلسالم    يف، ومن ناحية أخرى مل ميل بوش        "فيه
واملسلمني من التأكيد أن احلرب ضـد اإلرهاب،وليـست     

  .)160(ضد املسلمني أو اإلسالم

 الـيت أما عن بعض الرموز واملالحظات األخرى        
 طلب بوش مـن     يف فتمثلت   ؛جاءت على هامش اخلطاب   

 عشر  احلادي يف ألمريكيا الوطينقادة العامل عزف السالم     
 ؛وما هلذا من معان رمزيـة إمرباطوريـة       . )161(من ديسمرب 

 يف كـل العـامل      يف األمريكي الوطينحيث يعزف السالم    
 وذلك إشارة إىل    ، الفضاء يف تعزفه وكالة ناسا     الذيالوقت  

  .األمريكيأننا نعيش العصر 
 ظهـر   ، بداية األزمـة   يف الباكي وكما ظهر بوش    

 خطابـه   ففي ؛ اية هذه املرحلة   يفساخر  بوش الضاحك ال  
 أعضاء   ومضحكاً  ضاحكاً ، ديسمرب يسخر من طالبان    7 يف

 ، وهو إن دل فيدل على غطرسة القوة       ، مرات 4الكوجنرس  
 الـيت املـضمرات النـسقية     " كما يربز    ،وعدم احترام اآلخر  

 تدل  واليت ، وتكون مجاهريية نص   ، شعب ما عرب حيلها    يفتتسرب  
 دواخـل هـذا     يف الذهين ي بني املغروس النسق   على توافق مبطن  
 نـص   أي مما يدفعه إىل االستجابة الـسريعة إىل         ،الشعب والنص 

 ، هذا الشعب  يف يتوافق مع ما هو خمبوء       ، خفياً يضمر داخله شيئاً  
 حىت وإن كانـت  ؛وحيصل هذا القبول للنص احلامل لذلك النسق  
ـ  يفدالالت هذه النصوص ال تتفق مع ما يؤمن به           ن، ومـن    العل

 حتتـوى علـى     اليت اخلطابات   ، حتقق هذا الغرض   اليتاخلطابات  



 ابة الرسمية األمريكية ابة الرسمية األمريكية ابة الرسمية األمريكية ابة الرسمية األمريكية أسامة مجاهد                                                                              االستجأسامة مجاهد                                                                              االستجأسامة مجاهد                                                                              االستجأسامة مجاهد                                                                              االستج. . . . أأأأ

  59        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                            أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          

 هذه املرحلة هو يف اخلطاب إن، وميكن القول   )162("نكـات 
 ويدل ذلك على أن احلملة      ،استمرار خلطاب مرحلة احلرب   

  .األمريكية مل تفتر

 هذه املرحلة   يفأما عن انعكاس الردود األمريكية      
د توجس األمة باعتبـار أن       فلقد ازدا  على أجزاء من األمة   
 ، للعمليات العـسكرية األمريكيـة     أراضيها باتت مسرحاً  

 للـدمغ   وباعتبار أن حركاا التحرريـة صـارت حمـالً        
 وازداد ذلك التوجس خاصة بعد نقل مقر قيادة         ،باإلرهاب

 ،العمليات العسكرية األمريكية من أفغانستان إىل الكويت       
التخمينات بنقل   حيث تعددت    ؛ ديسمرب 10 يفكما أعلن   

 من أفغانـستان إىل الـصومال أو        األمريكي احلريباهود  
 تـشيين  فعلى صعيد العراق بـدأ  ؛اليمن أو لبنان أو العراق 

نائب الرئيس يثري بصورة رمسية قضية لقاء رجل خمـابرات          
نصر علـى    ": سبتمرب قائالً  11 تفجريات   يفتهمني  مل عراقي

 وفر ، إىل أن العراقمشرياً. )163(" هذا اللقاء يفمعرفة ماذا دار    
 ودعا الكوجنرس إىل تقدمي أموال      ، لإلرهابيني املاديالدعم  

للمعارضة العراقية، بينما اعترف باول بـأن العـراق وإن          
 ويف لقـاء    )164( إال أنه مدرج باألجندة    ؛استبعد ضربه اآلن  

إن  ": ديسمرب قال  16 يف ABCلباول مع شبكة تليفزيون     

 وإن بغداد   ،ر الشامل جزء من حماربة اإلرهاب     حماربة أسلحة الدما  

، إال أنه ميكن مالحظـة أن       "لديها أسلحة كيماوية وبيولوجية   
 بداية ديسمرب التفاق جتارى مـع العـراق        يفتوقيع روسيا   

 عقد مسألة ضرب العراق دون تسوية       ،بأربعني مليار دوالر  
 فقد انتشرت أنبـاء     ؛ أما على صعيد اليمن    .)165(مع روسيا 

شـواطئ  ) حلماية( ديسمرب عن نشر جنود أمريكيني       5 يف
دعـاء  ا ب ؛اليمن، كما استمرت الضغوط على الـصومال      

 الصومال حىت قال وزير خارجية      يفوجود عناصر للقاعدة    

 األمريكـي  بالتـدخل    مرحباً" : ديسمرب 16 يفالصومال  
  ." للبالداالستقرارإلعادة 

 يف على جانب آخر استمرت الواليات املتحـدة        
 حيث أدرجـت بعـد حادثـة        ؛صرة حركات التحرير  حما

 ديسمرب بعض حركـات املقاومـة       13 يف اهلنديالربملان  

 قائمة اإلرهاب كما سبق توضيحه، وعلـى        يفالكشمريية  
 األمريكـي صعيد القضية الفلسطينية تغريت هلجة اخلطاب       

 حيث قال بوش    ؛ وعملية السالم  ،حول القضية الفلسطينية  
 :اس الفلسطينية حركـة إرهابيـة     ن حركة مح  إبعد إعرابه   

 الوجود كدولة حرة، وال ميكن إلسرائيل أن يفأؤيد حق إسرائيل  "

 وإال  ،تتفاوض على عملية سالم مادامت بالدها تتعرض لإلرهاب       
وجيب على العامل … شارون رجل سالم … لن يكون هناك سالم 

 ودول الشرق األوسط أن يهتموا بالسالم باجتثاث جـذور    ،احلر
…  تريد أن تقـوض عمليـة الـسالم   اليتاب هلؤالء القلة    اإلره

 دميقراطي، املنطقة بشكل    يف الوحيد املنتخب    املسئولشارون هو   

، وكذلك  )166(" الدفاع عن شعبه، وسيفعل ذلك     مسئوليةوعليه  
 ؛ املـرحلتني الـسابقتني    يف ملوقفه    مناقضاً اختذ باول موقفاً  

طه  كانـت تـشتر    الذيحيث رفض شرط األيام السبعة      
 مرحلـة  يف وذلـك  ،إسرائيل الستئناف مفاوضات السالم  

 زيين هذه املرحلة فقد استدعى باول اجلنرال        يف أما   ،احلرب
  لدفع عملية السالم حممـالً     ؛ الشرق األوسط  يفمن مهمته   

 فـشل املهمـة،     مسئولية ديسمرب   15 يفالرئيس عرفات   
 ذلـك مبقاطعـة   إثربا على   ووطالبت الواليات املتحدة أور   

  .اتعرف
 ، جتاه الفلسطينني  األمريكي ويالحظ حدة اخلطاب    

 وديدهم عكس املرحلتني الـسابقتني      ،وحتميلهم املسئولية 

 االحنياز  يخيف وال ، مبطالبات أمريكية إلسرائيل   اتتسماللتني ا 
طلب امل ضد  األمريكي الواضح إلسرائيل يف الفيتو      األمريكي

وإرسال مراقبني   ،الفلسطينيني يدعو إىل محاية      الذي ،العريب
أو إقامـة آليـة      ، وقطاع غـزة   ،دوليني إىل الضفة الغربية   

 ، لوقف إطالق النـار    ، لتطبيق تقرير جلنة ميتشل    ؛إشراف
   )167(   واستئناف املفاوضات

وعلى جانب آخر وصلت قوات أمريكية خاصة إىل        
 إطار حماصرة حركات التحـرر      يف ديسمرب   14 يفالفلبني  

 هذه املرحلة فتح    يفدارة األمريكية    ومل تنس اإل   ،اإلسالمية
 خاصة بعد االنتـصار     ، وتصفية احلسابات  ،قدميةاللفات  امل

 حيث أعلنت املتحدثـة باسـم وزارة        ؛على حركة طالبان  
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اخلارجية أن الوزارة قررت اإلعالن عن مكافـآت ماليـة          
مقابل تقدمي معلومات تقود إىل اعتقال أو حماكمـة أفـراد         

يـة حمـددة ضـد املـواطنني      عن أعمـال إرهاب  مسئولني
 والـضفة   ، إسـرائيل  يف الذين كانوا يعيشون     ،األمريكيني

 أمسـاء   ا ستـضيف قريبـاً    إ وقالت   ،الغربية وقطاع غزة  
 إلقدامهم على قتل حنو     ؛فلسطينية مطلوبة للعدالة األمريكية   

، بينما مل تـسلم     )168(املاضي العقد   يف أمريكيا   اً مواطن 21
 دفـع   الذي األمر   الغريب؛عالم   اإل يفالسعودية من اهلجوم    

 الـيت  ، إىل انتقاد هذه احلملة املغرضة     السعوديوىل العهد   
رأى أا تستهدف السعودية بـسبب متـسكها بالعقيـدة          

  .)169(اإلسالمية

  اخلالصة
 من هذا العرض هو أن      ميكن استخالصه إن أهم ما    

ا ا شئن إاملسألة الثقافية مل تعد يف الظل، ومل تعد تابعاً، بل           
أم أبينا تطغى على سطح األحداث، أو على األقل تزاحم،          
وتضايق على هذا السطح غريها من املعطيات، حىت ميكـن       
القول مع حممد عابد اجلابري إن املسألة الثقافيـة مبعناهـا           

، ويف العالقات الدولية    )170(الواسع هي اليوم احملرك للتاريخ    
نـا املعاصـر،    يظل املكون الثقايف دائم احلضور، ويف تارخي      

والذي ميكن تقسيمه إىل ثالث فترات تارخيية تنطلق مـن          
قيام وسقوط االحتاد السوفييت؛ فقبل قيام االحتاد الـسوفييت         
كانت اإلمربيالية الغربية تربر استغالهلا للـشعوب بعـبء         

الرجل األبيض، ومسئوليته يف نشر احلـضارة، والتنـوير،         
امية الوطيس، حىت إن وذاقت األمة اإلسالمية حرباً ثقافية ح     

لغات بعض شعوا قد مت حموها، ويف إبان الفترة السوفيتية          
اليت كشفت أهداف اإلمربياليـة الغربيـة يف االسـتغالل          
االقتصادي، باستخدام أسلحة الثقافة اليت تـشوه وعـى         

 والواليـات   -الشعوب، وحينئذ كان على حرب الغـرب      
يف مواجهة العامل    الثقافية أن تفتر إىل حني       -املتحدة خاصة   

  . اإلسالمي، يف مقابل شحنها يف مواجهة العامل الشيوعي
مث كان ايار االحتاد السوفييت، وانبالج اإلمربياليـة       
الغربية اجلديدة، ورأس احلربة يف هـذه احلـرب كانـت           

الواليات املتحدة األمريكية، ويف هذا املضمار ميكن اإلشارة        
واليات املتحدة بـاملنحى    إىل ارتباط اليمني السياسي يف ال     

الثقايف يف إدارته للعالقات الدولية، ولقد برز ذلـك مـع           
وصوله إىل احلكم يف عهد رجيـان، وانتـشار املنظمـات           
األصولية ذات القاعدة اجلماهريية الكبرية؛ مثـل منظمـة         
األغلبية األخالقية، ومنظمة االئتالف املـسيحي، وجملـس    

يحية علـى القـرارات     حبوث األسرة، وتؤثر األصولية املس    
احلكومية، والسلطة التشريعية، واحلياة األمريكية باستخدام      
العديد من الوسائل التعليمية واإلعالمية، وتوضح دراسـة        

 لعـب دوراً  1990حديثة أن التحالف املـسيحي منـذ       
سياسياً مباشراً قبل بداية كل انتخابات تـشريعية؛ حيـث    

ـ  70يقوم بتوزيع دليل الناخبني علـى        ف كنيـسة يف     أل
الواليات املتحدة، يوضح للناخب توافق برنامج املرشح مع        

 هذا املنحـى الثقـايف يف إدارة        )171(رأى اليمني املسيحي  
 سبتمرب كـان واضـحا يف   11الواليات املتحدة ألحداث  

اخلطاب األمريكي، واهلجوم اإلعالمي على التعليم الـديين        
 اتفـق مـع     يف العامل اإلسالمي، ويف قبول اإلسـالم إذا       

خـر  اآلمنوذجهم؛ فكان هناك إسالمان؛ أحدمها مدجن، و      
شارد، وال خيفى العنف الثقايف الذي مـورس مـن قبـل            
الواليات املتحدة يف تعاملها مع أحداث سـبتمرب؛ ذلـك          
العنف الذي يقصى الثقافات األخـرى؛ ويقعـر الثقافـة          
األمريكية، وإضافة إىل بروز املنحى الثقـايف يف العالقـات        

ولية، ميكن استخالص جمموعة من النتـائج األخـرى؛         الد
 يتعلق بشكل اخلطاب األمريكي املصاحب للـردود        -أوهلا

 مدى اتفاق اخلطاب األمريكـي مـع الـردود          -وثانيها
 نتائج الردود األمريكية، وتأثريها علـى أوضـاع         -وثالثها
  .األمة

 فقد اتـسم    فأما شكل اخلطاب الرمسي األمريكي     
  : خبصائص منها

أنه خطاب انفعايل عاطفي يستخدم تعبريات عاطفيـة        -1
ابن الدن رجل شرير، صدام رجل شـرير، الواليـات          "مثل

التلـويح  "، ورموزاً عاطفية مثـل؛      "املتحدة دولة عطوفة  
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 سبتمرب،و 11بشارة اجلندي الذي قتل وهو ينقذ الضحايا يف     
 ،"البكاء، والسخرية، إىل غري ذلك ممـا ال خياطـب العقـل      

ذلك كثافة استخدام اخلطاب لألسـاليب      يضاف إىل   
 تلك األساليب   ،اإلنشائية كاألمر والنهى واملدح والذم    

 ال حتتمل الصدق والكذب،وحىت األساليب اخلربية       اليت
 اخلطاب يالحظ عليها أن القوى الفاعلة       يفاملستخدمة  

كاملـــسلمني،القاعدة،ابن الدن،الواليـــات " ؛فيهـــا

وصفات   إليها أفعال   كان يسند  "إخل000املتحدة،طالبان
املفـاهيم   علىذات طبيعة عاطفية،ويصدق ذلك أيضاً     

 اخلطـــــــاب يفاملـــــــستخدمة 
  ). إخل0000كاإلسالم،اإلرهاب،احلرية(

أنه خطاب تضليلي، ومتثل ذلك يف تضخيم قـدرات         -2 
اخلصم؛ فتحدث اخلطاب عن امتالك ابن الدن قدرات        

  .نووية
ثـل  خطاب يستخدم مفـردات البلطجـة واملافيا،م      -3 

تصرحيي بوش، ورامسفيلد بطلب ابـن الدن حيـاً أو          
  .ميتاً

مـن  :" ومن ذلك تصريح ،آمرخطاب سلطوي مستبد   -4 

، وطلب تـسليم ابـن الدن دون      "ليس معنا فهو ضدنا   
  .استعداد للدخول يف مفاوضات حول تسليمه

خطاب استعالئي ينفى اآلخر، حيتوى على مقـوالت        -5 
ـ       ا أو طريقتـهم،    ذات عالقة صفرية مثل إما طريقتن

 احلضارة اليت حتمل كـل القـيم        تهويتصور يف طريق  
كالعدالة واحلرية، والعدالة هي ما حتـدده الواليـات         

  .املتحدة؛ حىت ولو كانت حماكمات عسكرية
كذلك فهو خطاب مكتظ باجلمـل الثقافيـة، الـيت          -6 

  .تستدعى الدين، والتاريخ، والتراث احلضاري
 وال يقدم أدلة وحججه     خطاب ال يقوم على معلومات،    -7

  .ضعيفة
خطاب مرتبك ال خيلو من متناقضات؛ مثل تـصريح         -8

  .احلرب الصليبية، مث تصريح أن احلرب ليست دينية

خطاب غامض؛ حيث جعل العـدو ظـاهرة؛ وهـي          -9
 اليت، وربط اية احلرب بنهاية تلك الظاهرة        اإلرهاب

  .مل يتفق على حتديدها بعد
ر الذي أخفق على حد     ومثل اخلطاب العريب املعاص   

 يف إخفاء تناقضاته، وإضفاء ما يلزم مـن         )172(قول البعض 
املعقولية على نفسه، كان اخلطاب األمريكي الذي يتحدث        
عن عامل واحد ذو حضارة واحدة، مث ال يلبث أن خيـرج            
مبقوالت تتضمن وجود عاملني أحدمها دميقراطي، واآلخـر        

يل، ويرجع هذا   غري دميقراطي كالشرق األوسط عدا إسرائ     
تـستدعى  التناقض إىل مسات بنيوية يف اخلطاب األمريكي        

 األمريكي اخلطاب   يف فزمن الفكر    ؛أفكار العصور الوسطى  

ذن زمن ميت باملثل، كما يدعى على اخلطـاب العـريب           إ
املعاصر، ويضاف إىل ذلك اختالط السياسي بالديين؛ حيث        

من العامل مكاناً   تريد اإلدارة األمريكية يف خطاا أن جتعل        
أفضل ألبناء الرب، وهو نفس ما يتهم به اخلطاب العـريب           

 11املعاصر، كما أن اخلطاب األمريكي حول مـا بعـد           
سبتمرب مل يستطع إعطاء مضمون واضح وحمـدد، وكمـا          
يهيمن على الفكر العريب منوذج السلف، كـذلك يهـيمن      

امل على اخلطاب األمريكي، وبالتايل يرتع اخلطاب إىل التع       
مع املمكنات الذهنية، وكأا معطيات واقعيـة؛ ولـذلك         
فاخلطاب األمريكي هو خطاب الذاكرة ال خطاب العقل،        
خطاب ال باسم ذات واعية، وإمنا باسم سـلطة مرجعيـة           

  .)173(توظف الذاكرة ال العقل

:  يقول نعوم تشومـسكي     اخلطاب والواقع  -ثانياً

ريكيني، وله دور رئيسي كان كينان من أذكى وأملع املخططني األم"

يف تشكيل عامل ما بعد احلرب العاملية الثانية، ومتثل كتاباته تصويراً      
 لتخطيط 23 املذكرة رقم    1948مثرياً ملكانة احلمائم، وكتب يف      

علينا التخلي عن األحالم والعواطف، والتركيز علـى         :السياسة
، أهدافنا القومية، جيب أن منسك عن كالمنا املبـهم لآلخـرين          

 احلقيقية مثل حقوق اإلنـسان، ورفـع مـستوى     واألهداف غري 
 نضطر فيه   الذي ولن يكون اليوم     الدميقراطي، والتحول   ،املعيشة

وكلما قلت عوائقنا من جراء رفع تلك  للتعامل مبنطق القوة بعيداً،
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 أما  ، سرية للغاية  23الشعارت كان ذلك أفضل، وكانت املذكرة       
  )174("  على أنغام الشعارات املثالية العامة فكانوا حيتاجون للرقص

 األمريكـي ويف أحداث سبتمرب فقد محل اخلطاب       
 ،قيماً مثل الدميقراطية واحلرية واحلضارة وحقوق اإلنـسان       

ولكن على أرض الواقع كانت اهلجمة األمريكية العسكرية        
 ،على أفغانستان بربرية من حيـث اسـتهدافها للمـدنيني     

 ال تتفجر مبجرد إلقائهـا بـل   واستخدامها قنابل انشطارية 
 بربرية من حيث أسلحتها     أي ؛تظل كألغام مضادة لألفراد   

 7000 حيث بلغ وزن بعض القنابل املـستخدمة    ؛الفتاكة
رطل، حىت عندما كانت تلقى املساعدات الغذائيـة كـان        

 ويف منـاطق حتـالف الـشمال        ،معظمها يلقـى لـيالً    
 ووجهت منظمـات حقـوق اإلنـسان انتقـادات        ،)175(

للواليات املتحدة لتحالفها مع قوات حتالف الـشمال ذات         
التاريخ املثقل باالنتهاكات اإلنسانية، هذا فـضالً عـن أن    

 أو  ، جيب أن تذهب البن الدن     اليتعدالة الواليات املتحدة    
  احملاكم العسكرية املقررة لتنظيم القاعـدة،      هييسلم إليها   

عـرب  وقادة طالبان، ومل خيل اخلطـاب مـن احتـرام لل          

 بينما الواقع شهد محالت اعتقال واسعة للعرب        ،واملسلمني
 وتشديد إجراءات اهلجرة حتت ذريعة الظروف       ،واملسلمني
  .االستثنائية

 وتأثريها على ، نتائج الردود األمريكية-ثالثاً 
  أوضاع األمة 

 يف وميكن تلخيصها ،كانت النتائج سلبية بالطبع
 العسكريلتواجد  وذلك بعد كثافة ا،خسائر جيوسياسية

 الروسي خاصة بعد التوافق اإلسالمي، العامل يف األمريكي
 استمرار عدم يف، وخسائر عسكرية تتمثل األمريكي
 ظل قيود امتالك القوة يف مع الغرب العسكريالتوازن 

 وحيرمنا ، ميتلكها الغرباليت ،العسكرية بدرجاا املختلفة
 السيادة من  فقدانيفامتالكها، وخسائر سياسية تتمثل 

 ؛ ظل التدخلية األمريكية اجلديدةيفالناحية املوضوعية 
حيث أصبحت قوائم اإلرهاب مربراً الجتياح أراضى 

 والشعور حبالة ، االحباطيفالغري،وخسائر نفسية تتمثل 

 النظام يف وعدم القدرة على تغيري األوضاع احفة ،الوهن
 ،عالقة التبعية استمرار يف وخسائر اقتصادية تتمثل الدويل،

 يفوعدم القدرة على محاية األموال اإلسالمية العاملة 
 بنوك أو مؤسسات، وخسائر ثقافية تتمثل يفاخلارج سواء 

 ، العنفمسئوليةوحتميلها ،  تشويه للثقافة اإلسالميةيف
  .وفرض وصاية على نظمها التعليمية

 هـذه   إنوبناء على العرض السابق ميكن القـول        
  : كالتايل جتيب على أسئلتها الورقة البحثية

 ومل  ،كانت الواليات املتحدة تدير العامل باألزمات     -1
  .تكن تدير أزمة

إن إدارة الواليات املتحدة األمريكيـة لتـداعيات        -2

 تعامـل   يفأحداث سبتمرب هلا سوابق تارخيية تظهر       
 أمريكـا   يفالواليات املتحدة األمريكية مع حميطها      

ـ  وحىت خطاا    ،اجلنوبية  يف ميكـن تلمـسه      ديينال
 يقول إن احلياد أسـلوب ال       الذيخطابات داالس   

 إذ كيف للمرء أن يزعم أنه حمايـد إذا مل           أخالقي؛
 يف، وكـذلك    )176(يقطع خبيار بني اخلري والـشر       

إطالق رجيان لفظ إمرباطورية الشر علـى االحتـاد         
، ولكن اجلديـد هـو كثافـة اسـتخدام      السوفييت

 والـديين  الثقايف،د البعد   وصعو ،املصطلحات الدينية 
  . الصراع على األقل ظاهرياًيفإىل املرتبة األوىل 

 ، اخلطاب يف حاضراً   األخالقي احلضاريكان البعد   -3
  .لكن الواقع شهد حتركات ال أخالقية

 ،مل تكن االستجابة األمريكية للحدث جمرد رد فعل       -4

وإمنا كانت ردوداً استراتيجية أثرت بالـسلب علـى         
  .سالمية بتجلياا املختلفةاألمة اإل

تناقـضات بـني الـصقور      الكما أن احلديث عن     -5
هو قول مبـالغ فيـه،      ، اإلدارة األمريكية  يفواحلمائم  

 املرحلة الثالثة السالفة الذكر    يففوزارة اخلارجية بدأت    
بفتح ملفات قدمية لألمة الفتعال مشكالت جديـدة،        

اهليمنـة  ) احلمـائم والـصقور   (إن هدف الفريقني    

 ولكن ختتلف الطرق لذلك فبدالً      ،والسيادة األمريكية 
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