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  للمقاومة عن روح السویس: المجد
  عباس رءوف. د

 2006نوفمبر  21

،  واألفریقیة العربیة البحوث مركز مع شتراكباإل أیام ثالثة مدى على ندوة التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة أقامت
 على آثار من الحدث على رتبت ما تناولت،  عاما عشرین بعد"  1956"  الثالثى العدوان و السویس قناة لتأمیم خصصت
 حجر كانت،  الباسلة بورسعید فى الشعبیة المقاومة أن إلى المتحدثین معظم وانتھى،  والدولى واإلقلیمى المحلى المستوى
 التحرر لصالح التقلیدیة االستعماریة الحقبة نھایة أبرزھا نتائج من عنھا أسفر وما لألزمة السیاسیة اإلدارة فى الزاویة
  .األمریكیة اإلمبریالیة ضد والنضال الوطنى

 وإسقاط السویس حتى كلھا القناة منطقة حتاللإل العدوان قوى تحرك إعاقة وراء بورسعید فى الشعبیة المقاومة كانت
 عبدالناصر مر فلو، الغاصبین من ستردھاإو" السویس قناة"  اإلستعماریة المصالح قاعدة على جرؤ الذى الثورى النظام
 اإلقتصادیة مواردھا تحریر على فتعمل،  المستعمرة الشعوب حذوھا تحذو خطیرة سابقة لكانت،  بسالم" الشنعاء" بفعلتھ

 ساندت التى الدولیة للقوى محركا دافعا القناة منطقة على الزحف وتعطیل بورسعید صمود وكان .األجنبیة السیطرة من
 البریطانى االستعمار نعش فى األخیر المسمار العدوان وحرب یسالسو قناة فدقت ،التاریخ وجھ بذلك وتغیر، مصر

  .والفرنسى

 اإلمبراطورى المشروع لتفشل العراقیة العسكریة المقاومة جاءت ،العظیم التاریخى الحدث ھذا من عاما خمسین وبعد
 الشرق خارطة رسم دیعی حتى،  العراق احتالل فى نجاحھ بعد إیران ثم سوریا الحتالل یخطط كان الذى األمریكى
  .أمریكیة-الصھیو المصالح یخدم بما األوسط

 وإثارة الموساد ختراقاتإ تنجح لم كما ،المقاومة عضد فى الشھداء من األلوف ومئات العراق أصاب الذى الدمار یفت لم
 إلى العراق المقاومة فحولت ،بالراحة ینعم البریطانى الصغیر وشریكھ األمریكى حتاللاإل جیش جعل فى الطائفیة الفتن

 رتفعتإو ،معوق جریح ألف العشرین على یزید وما قتیل آالف الثالثة نحو وكلفتھم ،المحتلین أقدام فیھ غاصت مستنقع
  ،األمریكى الكونجرس فى النصفى التجدید نتخاباتإ فى أثره لھ كان مما ،دوالر ملیار 400 نحو إلى لتصل حتاللاإل تكلفة

 ولما ،النحو ھذا على األمور سارت لما الباسلة العراقیة المقاومة ولوال .العراقى المأزق من مخرج نع للبحث والدعوة
  .یولد أن قبل" الجدید األوسط الشرق مشروع" مات

 حرب فى لبریطانیا حدث كما تماما األمریكى اإلمبراطورى المشروع نھایة – االمر واقع فى – العراقیة المقاومة وحددت
 مجلس رئیس – ھاس ریتشارد إلیھ توصل ما خالصة ولكنھا ،جتھادىإ من لیست النتیجة ھذه .قرن نصف قبل یسالسو

 التى ةالشھیر ةالفصلی" الخارجیة الشئون" مجلة فى الماضى األسبوع نشر لھ مقال فى – األمریكیة الخارجیة العالقات
 وإنما ،وحسب أكادیمیا باحثا لیس ھاس وریتشارد .األمریكیة ةالسیاس بتوجھات الموحیة الدراسات صفحاتھا عرفت طالما
 ،األبیض والبیت المركزیة المخابرات فى فخدم ،الدیمقراطیین عھود فى األمریكیة اإلدارة فى مناصب أیضا شغل

 خدمة فى لحاف سجل لھم نمم الخارجیة السیاسة خبراء ومستودع ،االستراتیجى الفكر مراكز أحد یرأسھ الذى والمجلس
  .المتحدة الوالیات

 ولیس السیاسیة المعالجة أن، والدولى األمریكى اإلعالم وسائل من كبیرا اھتماما لقیت التى الدراسة ھذه فى ھاس یرى
 األمریكیة الھیمنة من كافیا قدرا وحققت األوسط الشرق فى ستراتیجیةواإل البترولیة المصالح حمایة ضمنت العسكریة

 المحرك كان الصھیونى الكیان فى اللیكود مع الجدد المحافظین تحالف وأن ،بال ذات خسائر تحمل دون اإلقلیم على
 بدأ العسكریة إلى السیاسیة المعالجة من التحول ھذا وأن ،إمبراطورى مشروع إطار فى العسكریة للمعالجة األساسى

 محض كان العراق حتاللإ عند 2003 عام حدث ما ولكن ،العراق حتاللإ من الكویت لتحریر منھا فكاك ال كضرورة
  ،كلھ اإلقلیم فى" لإلرھاب العنان إطالق" عنھ فنتج"  اإلرھاب على الحرب" سمى ما إطار فى األمریكیة اإلدارة ختیارإ

  ".والجھاد حماس" وفلسطین" هللا حزب" ولبنان ومصر السعودیة فى األصولى اإلسالمى التیار شأن وعلو

 مع ،وسطاأل الشرق فى األمریكیة بالمصالح اتصل ما لكل السیاسیة المعالجة إلى العودة ضرورة ھاس تشاردری ویرى
 ذلك أن غیر .فادحة خسائر من علیھ یترتب قد وما المفاجئ الخروج من ویحذر العراق من" اآلمن" للخروج سیاسة رسم

 ولذلك ،العسكرى التدخل إلى تجاھھاإ قبل اإلقلیم فى السابق لنفوذھا المتحدة الوالیات ستردادإ یعنى ال -تقدیره فى -
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. األوسط الشرق بالد بقیة إلى تمتد بل وحده كلھ العراق تعم ال الفوضى من فترة العراق من االمریكى الخروج سیعقب
 كما یةدام طائفیة صراعات فى العراق وسیغرق ،والنظام القانون فرض عن تعجز ضعیفة مركزیة حكومة ھناك ستظل

 یتم أن یقترح لذلك نفوذاً  حماس وتزداد) إسرائیل( مع حربھ فى هللا حزب حققھ ما نتیجة أیضاً  للفوضى مرشح لبنان أن
 أن ویرى .أخرى ناحیة من) إسرائیل(و أمریكا وبین ،ناحیة من وإیران وسوریا المتحدة الوالیات بین والتنسیق التفاھم

 الحكم" استمرار یتطلب ذلك نأو!! سنة خمسین إلى سنوات خمس من تستغرق قد األقلیم ستسود التى الفوضى حالة
  .والسعودیة واألردن مصر: مثال لذلك وضرب" األوسط الشرق فى المعتدلة الدول"بـ أسماه ما فى" االستبدادى

 عبرت الذى المنطلق نفس من ،الباسلة العراقیة المقاومة فیھ وضعتھم الذى المأزق لعالج وصفھ ھاس ریتشارد یقدم وھكذا
 آالم بأنھ بالعراق یجرى وما لبنان على الصھیونى العدوان وصفت عندما الماضى أغسطس فى رایس كوندولیزا عنھ

 االستبدادى البولیسى والحكم جانب فى العارمة الفوضى من بفترة لیبشرنا ھاس فجاء ،جدید أوسط شرق لوالدة المخاض
 من تماما تسقط فالشعوب قرن نصف إلى تصل قد لمدة علیھ ماھى على لفلسطینیةا القضیة وجمود ،آخر جانب فى

 الدرب إلى الحراسة كالب وتردھم الراعى عصا تحركھم ،الدواب قطعان إلى نظرتھم العرب إلى وینظرون، حسابھم
 یرون وال اإلمبریالى ملمشروعھ مقابال عربیا سیاسیا مشروعا یرون ال فھم ،العذر كل العذر لھم أن والحق .المطلوب

 الخطر مواجھة فى الھدف وحدة إلى یقود ال بیزنطى وجدل وھناك ھنا شراذم بل ،موحدة شعبیة سیاسیة حركة أمامھم
  .یتھددنا الذى الداھم

 فى السیاسیة لألوضاع رؤیتھ وكانت ،ومساربھا األمریكیة بالسیاسة خبیر رأى دراستھ فى قدم قد ھاس ریتشارد كان وإذا
 األكادیمیین من فھناك ،األمریكیة اإلستراتیجیة المصالح زاویة من الحالى القرن نصف مدى على األوسط لشرقا

  .ھاس توقعھ عما تختلف القادمة الثالثة للعقود صورة یرون ما األمریكان

 كل یقدم بحیث بكتابتھا المؤرخین كبار من ثالثة كلفت مقاالت ثالثة اللندنیة" األندبندانت" صحیفة نشرت سبتمبر 11 ففى
  ".سبتمبر 11 حادث من عاما ثالثین بعد " 2031 عام الحال علیھ سیكون لما تصوره منھم

 نتیجة أصابتھا التى باالنتكاسة المتحدة الوالیات تأثر عن معبرا" المعروف األمریكى المؤرخ" كینیدى بول مقال جاء
 المالیة األزمة من للتخلص بوش حكم انتھاء بعد سنوات عشر إلى احتاجت إنھا حتى العراق واحتالل أفغانستان حرب
 ومع األخرى الدول مع التعاون سیاسة تباعإ األمریكیة اإلدارة فضلت ولذلك العسكرى التدخل سیاسة على ترتبت التى

 وتنبأ ،سیاسیا المشاكل وحل عسكریة أعمال أى فى التورط عدم على الخارجیة سیاستھا ورسمت ،الدولیة المنظمات
 السیاسة فى ألمریكا التالیة المكانة حتاللھماإو جتماعىواإل قتصادىاإل النمو من متقدمة درجة والصین الھند بتحقیق
 ،آسیا دول تلى العالمى االقتصاد فى مكانة من حققتھ بما أوروبا وقنعت الرابعة المرتبة روسیا احتلت حین على ،الدولیة
  .والمجاعات واألوبئة األھلیة والحروب العرقیة الصراعات تسودھا التى یاأفریق فى سوءاً  األمور وتزداد

 التنمیة ظروف تحسین محاولة فى الزمان من عقدین یستغرق سوف أنھ كینیدى بول رأى فقد األوسط للشرق بالنسبة أما
 موعد فى والسعودیة وریاوس مصر فى ستبدادیةاإل النظم بسقوط وتنبأ والعشرین الحادى القرن بدایة فى علیھ كانت عما

 األمریكیة الحكومة ولكن الوجود من بیبأ تل مسح فى وتنجح النوویة قوتھا بناء ستستكمل یرانإ وأن 2012 عام أقصاه
 مطلع فى لھا كانت التى المكانة نفس لدیھا تحتل تعد لم التى سرائیلإ أجل من ذریة حرب فى التتورط حتى السالمة آثرت
  .القرن

 الثورة تشغلھ سوف الغرب أن إلى فیھ ذھب بلندن كولیج بكنجز الدفاع دراسات أستاذ كالرك لمایكل انىالث والمقال
 كما" اإلسالمى والخطر اإلرھاب بـ یسمى كان فیما التفكیر عن والصین الھند مع المجال ھذا فى والتنافس التكنولوجیة

 الفوضى فى األوسط الشرق یغرق أن وتنبأ البیئة لھا رضتتع التى واألخطار جذریا تغییرا الطقس تغیر مشاكل شغلتھ
 العصور ثقافة إلى العودة فضلت اإلسالمیة البالد وأن حولھا شعوبھ تجمع رشیدة سیاسیة قیادة وجود لعدم والصراعات

  .نىالصھیو للكیان بالنسبة توقعاتھ إلى بعید أو قریب من یشر ولم ،البالد من غیرھا عن تماما وانفصلت الوسطى

 إختفاء بعد السیاسیة العالم خارطة رسم بإعادة فیھ وتنبأت ،لندن بجامعة األستاذة جاردین لیزا فكتبتھ الثالث المقال أما
 الوالیات على التفكك ھذا وینسحب بقوانینھا منھا كل سكان یلتزم مساحة أصغر إداریة وحدات وظھور" القومیة الدول"

 السیاسة على التأثیر من كبیراً  قدراً  وإحرازھم إسبانیة أصول من تیناآل السكان تعداد نسبة تزاید نتیجة وذلك أیضاً  المتحدة
 مع التجاریة بمصالحھا سوى تھتم المتحدة الوالیات تعد لم ثم ومن ، شئ فى تعنیھم ) إسرائیل( تعد لم وبذلك األمریكیة

 مختلف مع التعامل عن ینشأ خالف أى فى الدولیة یةالتجار المنظمات تحكیم مع تعاقدیة أسس على األوسط الشرق بالد
  .األطراف

 الحساب من إسقاطھ بین الصھیونى الكیان إلى النظرة تفاوت أن المالحظ فمن ،ختالفا من الثالث الرؤى بین ما ورغم
 ال األمریكیة لمساندةبا یحظى أن دون اإلقلیمیة القوى مع للتعامل وحیداً  وتركھ بھ األھتمام وعدم الثانى المقال فى تماما
 البالغ وتأثیره الصھیونى للوبى الواسع النفوذ نتیجة األمریكان األكادیمیین سخط أثارت التى الضیق درجة عن یكشف شك
  .األمریكیة المصالح مع تماماً  تتعارض أوسطیة شرق سیاسة تبنى درجة إلى األمریكى القرار صناعة على
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 من جعلت التى العراقیة المقاومة بفض األمریكیة التوسعیة السیاسة فشل كلھ لذلك البارزة فالداللة ،األمر كان ومھما
 المستقبل استشراف فى فتتمثل األخرى الداللة أما ،ھاس ریتشارد تعبیر حد على ،ألمریكا بالنسبة" خرىأ سویس" العراق
 جبھة حولھ تلتف عربى نھضوى مشروع لخال من مستقبلنا استشراف إلى أحوجنا وما لھ المختلفة السیناریوھات وإعداد
  مجیب؟ من فھل الفساد أھدره ما وإصالح الطغیان لتصفیة عمل دلیل منھ تتخذ السیاسیة للحركة موحدة

 


