
EIR 
Executive Intelligence Review - Sweden 
Tel: 0046-8-983010 
Fax: 0046-8-983090 
hussein@nysol.se (English-Arabic) 
 

EIR 
Executive Intelligence Review � Washington, DC 
Tel: 888-347-3258 
Fax: 703-771-3099 
www.larouchepub.com,  
www.schillerinstitute.org 
 

 
Lyndon LaRouche: President Bush Must Change His Mind Quickly 

 

 *بيان من مرشح الرئاسة األمريكية الدميقراطي ليندون الروش
على الرئيس بوش أن يغري موقفه بسرعة لتاليف حرب شاملة يف 

 الشرق األوسط وآسيا
 2001 أغسطس 13االثنني 

إنين أناشد الرئيس جورج دبليو بوش أمام الرأي العام ألنه أوال رئيس الواليات املتحدة 
 إن مل يستخدم سلطاته ونفوذه بالطريقة الصحيحة، فإنه ال يظهر األمريكية، وثانيا ألنه

يف اللحظة الراهنة يف األفق أي شئ مينع اندالع حرب شاملة يف الشرق األوسط واليت ستقود 
 .ضرورة اىل ماسادا جديدة، أي تدمري إسرائيل نفسها بيديها هي

 :إن الوضع احلايل يتألف من العناصر األساسية التالية
الك عناصر قيادية متطرفة يف قيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي مصممة على متابعة ـ هن1

عملية عسكرية تتضمن القتل املنظم ألعضاء السلطة الفلسطينية، وغري ذلك من إجراءات 
حرق جسور اسرتاتيجية على الطريق إىل ما يشابه حرب الثالثني عام الدينية اليت شهدهتا 

، ليس يف الشرق األوسط فحسب بل وستنتشر عرب أسيا الوسطى 1648-1618أوربا بني األعوام 
 .وشرق وجنوب شرق آسيا وما بعدها

ـ إن إسرائيل يف الظرف الراهن ماضية يف عملية خلق مستنقع رمال متحرآة لنفسها يف 2
صيغة حرب عصابات خارجة عن نطاق السيطرة، وهي حالة ستفوق قريبا بكثري قدرة قوات 

هبذا ستجلب إسرائيل على نفسها الدمار، ويتفق . ية على السيطرة عليهااألمن اإلسرائيل
معي يف هذا الرأي العديد من اخلرباء االسرتاتيجيني يف إسرائيل نفسها، وهو استنتاج ال ميكن 

 .عاقل االعرتاض عليه) مبعىن الكلمة(ألي خبري 
اآن املقدسة اإلسالمية يف ـ إن اخلطر السرتاتيجي األآرب للعامل يكمن يف أن استهداف األم3

القدس من قبل بعض املهووسني يف إسرائيل و مجوع املتطرفني الربوتستانت يف الواليات املتحدة، 
سيؤدي اىل حتويل الصراع العربي اإلسرائيلي القدمي اىل حرب دينية شاملة يف آل أرجاء 

إن حالة . آسيا آما اقرتح اجليوسياسيان زبيغنيف برجيينسكي و صامويل هنتنجتون
الطالبان يف أفغانستان هي جمرد منوذج ملا ميكن أن يصبح عليه هذا النوع من احلرب 

الدينية بني املسلمني أنفسهم وضدهم يف معظم أرجاء أسيا وما بعدها، إن مل يتم إيقاف 
 . اجلنون الذي ميثله برجيينسكي وشارون

أوربا ضد سياسات شارون، اال أن ـ لسوء احلظ، بالرغم من أن هنالك غضبا عارما يغلي يف 4
تدخال أمريكيا هو وحده القادر على إيقاف آلة احلرب اإلسرائيلية اليت تقودها قوات 

إن هذا األمر يضع الرئيس بوش يف موقع . الدفاع اليت تتخبط خبط عشواء يف إسرائيل اليوم
احلزب الدميقراطي حيتم عليه أن يتصرف خبالف ما تريده بعض أجنحة حزبه احلزب اجلمهوري و 

أيضًا يف الكوجنرس الذين يبدون مصرين بشدة على أن جتتاح حرب دينية معظم أصقاع هذا 
 . الكوآب يف األسابيع والشهور القادمة

ـ لذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه هو، هل هنالك مستشارون آبار للرئيس ممن ميكنهم 5
يقاف مسرية احلرب اإلسرائيلية اآلن إقناعه على إدراك خطورة عدم تدخله تدخال فاعًال إل

 بينما هذا األمر قد ال يزال ممكنا؟ 
 . عند حماولة حتديد خطوات منع احلرب، ال بد أن تأخذ باحلسبان بعض احلقائق اإلضافية

فشارون، آما تثبت الوقائع املوثقة، . ـ املشكلة داخل إسرائيل هي ليست أريل شارون6
رة رئيسية آامتداد لذراع مؤسسة االستخبارات آان يتصرف دائمًا وأبدًا وبصو

وبإمكان الرئيس بوش أن يسأل والده الرئيس السابق . االجنلوأمريكية، وليس آمتطرف ديين
أنظر اىل الوراء اىل عقد . أو جيمس بيكر حول مثل هذه املواضيع ذات األمهية التارخيية



عنصرًا فاعًال يف ما أصبح يعرف يف  عندما آان شارون 1982الثمانينيات بدءًا من حوايل عام 
إن طريقة شارون يف التصرف هي حماولة البقاء ".  آونرتا-إيران "اإلعالم األمريكي بعملية 

 ".سلوآًا مقبوًال"ضمن حدود ما قد يعتربه هذا القسم من جمتمع االستخبارات االجنلوأمريكي 
 البشعة اليت ترتكب حاليا ضد يكمن اخلطر يف أن أولئك الذين يرغبون يف استخدام اجلرائم

الفلسطينيني آصاعق تفجري ذلك النوع من احلرب اجليوسياسية الدينية اليت يطالب هبا تابع 
أتش جي ويلز، برجيينسكي، وإدراآا منهم لرتدد شارون يف اخلروج من قالبه سيستخدمون 

ال أمام عناصر التصعيد يف املوقف آغطاء للتخلص من شارون بطريقة أو بأخرى، وإفساح ا
جيش الدفاع اإلسرائيلي املؤهلة والراغبة يف إشعال حرب دينية على أوسع نطاق يف معظم 

 .أرجاء آسيا وما بعدها
ـ إن لدى رئيس الواليات املتحدة السلطة داخليا والشراآات يف اخلارج املطلوبة لوضع 7

 فالرئيس يف موقع .اية مفاجأة وآنية للدوافع الضالة لقوات الدفاع اإلسرائيلية
إن مثل هذا اإلجراء . يؤهله حلشد التأييد العاملي الذي حيتاجه للقيام بذلك

الدراماتيكي الذي جيب اختاذه بسرعة وبدون مقدمات هو الوحيد الكفيل بضمان عدم اندالع 
 .دوامة احلرب الدينية قريبًا جدًا، جدًا

 املوجودين على جانيب مدرج الكوجنرس ماذا عن اانيني: ـ قد يطرح البعض السؤال التايل8
األمريكي الذين ميارسون الضغوط العنيفة إلشعال حرب يف الشرق األوسط؟ إذا قرر الرئيس 

 . التحرك فلن يكون هنالك ما خيشاه من هذه العناصر يف احلزبني الدميقراطي واجلمهوري
لكن ليس ألعضاء . ئيسليس لدى بوش يف اللحظة الراهنة أية مصداقية باستثناء موقعه آر

إن ايار النظام املايل و أوضاع . الكوجنرس اليوم حظ أآرب من املصداقية من بوش نفسه
الرآود االقتصادي اليت تسيطر على الواليات املتحدة بسرعة متزايدة، توفر فرصة مثالية 

 . ألي رئيس يفهم أمهية وتبعات وضعه
مهوري والدميقراطي خاصة يف ما يتعلق إن ايار مصداقية قيادات آل من احلزب اجل

بالقضايا االقتصادية الرئيسية، يضع الرئيس يف موقع مثري حيث ليس لديه شيء ولديه آل 
فهو مثل القائد العسكري الذي زرع حقل الغام مضادة لألفراد : شيء خيسره يف ذات الوقت

 . حول قواته سرًا
، تلتف القوات )مرغوبة ميثل وضعية اشتباكووجود خطر داهم حلرب غري ( يف وضعية االشتباك 

هكذا هي السلطة السرتاتيجية الدستورية . حول القائد الذي يقودها اىل بر األمان
 .الضمنية ألي رئيس أمريكي جالس يف آرسي الرئاسة

ـ السؤال هو، هل لدى هذا الرئيس ترآيبة من املستشارين والقدرة على االستماع إليهم، 9
هل عندنا حنن : ي وجوده فيه يف هذا الوضع احملفوف باخلطر؟ السؤال هواألمر الذي ينبغ

 اآلخرين احلكمة واإلرادة للعمل على أساس جمموعة احلقائق تلك؟
{{{{}}}} 

 
لقد أصدر عامل االقتصاد األمريكي واملعارض السياسي املرشح النتخابات الرئاسة املقبلة يف  *

ت يف اآلونة األخرية يطالب فيها بإيقاف اجلرائم الواليات املتحدة جمموعة من التصرحيا
اإلسرائيلية املرتكبة حبق الفلسطينيني وتقدمي أريل شارون أمام حمكمة جرائم احلرب ليس 

فقط ملا ارتكبه يف لبنان بل وما ترتكبه حكومته حاليا من قتل وتشريد للفلسطينيني اليت 
دة بإيقاف مجيع املساعدات العسكرية اىل آما طالب حكومة الواليات املتح. تعترب جرمية حرب
آما يشدد الروش على ان اسباب الصراع يف الشرق األوسط ليست عربية ـ . إسرائيل فورًا

إسرائيلية بل ترتبط بالسرتاتيجية العاملية للقوى األجنلوأمريكية اليت بدأت ترى نفوذها 
مريكا، ويف نفس الوقت تنامي يف العامل يتهاوى نتيجة ايار أسواق املال واالقتصاد يف أ

التحالفات يف بني دول أسيوية وأوربية مثل الصني وروسيا واهلند وإيران يف ما أصبح يعرف 
باسرتاتيجية طريق احلرير اجلديد للتعاون االقتصادي القاري وتنامي عدد الدول اليت بدأت 

قاء سيطرهتا على إن أمل القوى االجنلوأمريكية الوحيد يف إب. تنظم اىل هذه التشكيلة
العامل بعد ايار أسواق املال يف لندن ونيويورك وافتضاح خرافة الدوالر القوي، يكمن يف 

ولن يتم ذلك إال عن طريق إشعال حروب إقليمية تتسع لتصبح حروبًا . السيطرة العسكرية
رون ويوفر ارم شا. وأزمات دولية تتيح هلذه القوى التدخل وفرض سيطرهتا بقوة السالح

فرصة مهمة هلذه القوى، لكن، إن مل ينفذ شارون سياسة إشعال حرب تشمل ضرب عواصم 
عربية وإسالمية مثل دمشق وبغداد وطهران لتوسيع نطاق الصراع، فإن هذه القوى مستعدة 

وإحالل من هم اآثر منه جنونًا ) حىت وإن آان عن طريق االغتيال(للتخلص من شارون 
بالرغم من وجود صراع عربي ـ إسرائيلي تارخيي اال أن . سياسةوإجرامًا لتطبيق هذه ال

القضية األساسية هي ليست بني العرب وإسرائيل، بل بني االوليجارآية املالية 
 . االجنلوأمريكية وبقية شعوب العامل

 )حسني الندمي:  ترمجة وتعليق(
 


