بارانويا السياسة األمريكية
محمد يوسف عدس
منذ عقود أربعة ألقى المؤرخ "ريتشااااهرد و شااااتهتر محهضاااارا بةهمعة أرداااا ورد حو
بعض الخصااااااهام الرهمنة ا الداااااايهدااااااة ا مريرية  [ ..ا ذلك الوقت] لم يلت ت إليهه
المؤرخون أو لم يعيرو ه مه تدااتحم من ا تمهم  ..ورهن عنوان المحهضاارا و "أداالو
البهرانويه ا الداايهدااة ا مريرية"ح وتحت ذا العنوان ن دا نشاارت ل ةهمعة أردا ورد
دنة 1979رتهبه أضه ت إلي محهضرات أخرى ل ا الموضوع.
والبارانويا -في علم النفس -مرض عقل ّي يتميّز بتسلُّ ِط نوع من األوهام على أفكار
ً
راسخا بأن كائنًا ما يعاديه ويتربص به  ،وأنه واقع تحت
المريض ،يؤمن فيها إيمانا
االضطهاد والمالحقة بصفة دائمة  ..وال تقتصر البارانويا على األفراد فحسب ؛ فهي مرض
جمع ّي قد تعاني منه مجتمعات بكاملها  ..كما هو الحال بالنسبة للواليات المتحدة.
يؤرد " و شتهتر" أن أدلو البهرانويه ظه را مترررا ا الديهدة ا مريرية تأتا على
شااااار موةهت أو "نوبهت" متبهينة الحدا عبر التهريخ ح ممه يوحا بأن ذه الدااااايهداااااة
تعهنا من داء مزمن يتعذر ادتاصهل ..
لعلنه ا ضوء ذه ال ررا ندتطيع أن ن هم المنهخ العقلا الذي رهن مديطرا على اإلدارا
ا مريرية ا أعقه حهدثة  11دبتمبر دنة 2001م عندمه أعلن الرايس "ةورج دبليو
بوش" أن العاادو الااذي ااهةم مررز التةااهرا العااهلما ا نيويورك ح رااهن يداااااااتهااد
الديمقراطية والحرية والرخهء الذي ينعم ب الشع ا مريرا  ..و و ن د المنهخ العقلا
الذى يدااااااايطر على الرايس ا مريرا الحهلا دونهلد تر م "  ..ورال مه (بوش وترم )
وضع اإلدالم والمدلمين ا مقدمة ا عداء الذين ينبغا ادتاصهلهم من العهلم..
يتداااااام ذا الوصاااااا مع نظرية المؤامرا التا تعهق ظهور ه ا التهريخ الداااااايهدااااااا
ا مريرا منذ تدااعينهت القرن الثهمن عشاار ..يرصااد ه " و شااتهتر" ا رتهب بهلت صااي
واحدا بعد ا خرى حتى ينتها بهلمؤامرا الشااااايوعية التا اتخذ ه مهك ذرثر ذريعة ل بعد
الحر العهلمية الثهنية ليشااان حملة تطهير إر هبية شاااملت العديد من الم ررين والمثق ين
والمنظمهت ا مريرية ح أشااااااهع بذلك الرع بين المواطنين وانتهك الديمقراطية وحقوم
اإلندهن.
ذه المخهو والهواةس الملحة التا ترمن ا نظريهت المؤامرا يمرن همهه ةيدا ا
إطهر التقليد البهرانوي ا الدااايهداااة ا مريرية و ا ا الحقيقة تعرس القلم الذي يؤرم
قطهعه ربمه يرون صاااااغيرا ندااااابيه ولرن يتمتع بصاااااوت مرت ع ومداااااموع بين الةمه ير
ا مريريةح ولرا يضاااااار " و شااااااتهتر" مثال قريبه على تةليهت نظرية المؤامرات التا
تعص ا بهلعق ا مريرا بين الحين وارخر يدااتعير قصااة ( ا ا الحقيقة إشااهعة قوية)
1

رهن ا مريريون يرددونهه ا الدااتينهت من القرن العشاارينح نشاارتهه نيويورك تهيمز ا
 21يولية ..1963
تقو القصااة" "إن خمدااة وثالثين أل ه من القوات الشاايوعية الصااينية يحملون أداالحتهم
ويلبداااااااون زيهعدااااااارريه بلون أزرم (لون زي قوات ا مم المتحدا) إمعهنه ا التموي ..
وأنهم يقتربون حثيثه من الحدود المردااااااايرية حيو يتأ بون لغزو داااااااهن ديهةو ..وأن
الحرومة ال درالية ا مريرية قد دلمت زمهم قيهدتهه البحرية والةوية إلى رولوني رودا
يعم ا ا مم المتحدا ..وتقريبه ر أمريرا مشااااهور أو قهاد ربير ا العهلم الحر و ا
الحقيقة عمي شاايوعا ..وأن الةيش ا مريرا الذي يقوم بهلتدري على حر العصااهبهت
ا ةورةيه ا عملية تدااااااامى "أ عى المهء الثهلثة" و ا الحقيقة ةيش ل مم المتحدا
يلبس الزي العدرري ا مريرا ..تمهيدا لالدتيالء على بالدنه."!..
الشااااااك أن للمزاج ا مريرا الةديد الدااااااهاد ارن ةذور نبواية إنةيلية توراتية يروج لهه
ةيش من الدعها ا صوليين ح شرع يعم بنشهط غير مدبوم بعد انهيهر الشيوعيةح قد
أحدو ذا االنهيهر الم هةئ أزمة وية حهدا ا المةتمع ا مريراح من أين ةهءت ذه
ا زمة ومه ا طبيعتهه..؟
ال تدااااتطيع أمريره أن تشااااعر به من مهلم تخلم لن دااااهه عدوا تحهرب ح وقد أخذ االتحهد
الدو ييتا الشيوعا ذا الدور وادتقر ا الوعا ا مريرا عقودا طويلة بهعتبهره الشر
المحض  ..الااذى يعااهدى الخير المحض الااذى تمثلاا أمريرااه  ..ولرن بااهخت ااهء الخطر
الشاايوعا ةأا انرداارت ذه الداارا وحدثت ا زمة ح ومن ثم شاارع ا مريريون يبحثون
عن عدو ذخر يتقمم دور ال شيطهن ا ربر ويرون على درةة من ال شر وال ضغينة تؤ ل
لرا يضطلع بدور الشيوعية التا تبخرت.
رهن عقد التداااااعينهت دااااانوات ارتبهك ا أوداااااهط ا صاااااوليين ا مريريين الذين أةهدوا
أن دهم ا البحو عن عدو بدي مقنع ينطبم علي نبوءا "نههية الزمن" لتوةي النضه
النبواا ضاده ..ولم يرن ا صااوليون وحد م م الذين يبحثون عن عدو منهدا يوةهون
إلي طهقة الغض ويعيدون ب ذلك التوازن الم قود ح رهنت أةهزا االدتخبهرات ا أوج
نشهطهه ورهنت المنهقشهت الحهمية تدور ا حل ا طلنطا و ا شررهت صنهعة ا دلحة
العمالقةح والتحم بهلرر رته انتههزيون صههينة من أمثه صهموي هنتنةتون...ةهءوا
يضااخون أ رهر م الدااهمة لتوةي االنتبهه إلى العدو الةديدح ورهن االت هم مذ ال قد أةمع
الر على أن العدو المنهد و اإلدالم.
يعتبر "بهت روبرتدون" مهندس االدتراتيةية الةديدا النبثهم ا صولية البروتدتهنتيةح
و و مع مةموعااة أخرى من الم ررين الاادينيين يتحملون مدااااااااوليااة إحيااهء البااهرانويااه
التقليدية ا الداااايهدااااة ا مريرية التا نشااااهد إ رازاتهه الحهلية عند اليمين الداااايهدااااا
المتطر الذي يحرم الواليهت المتحداح و ا ذلك يقو الرهت الصاااح ا "مهير ليند" ا
مقه ل نشاااار ا "نيويورك ري يو أو بورس" داااانة  1994بأن لم تظهر ا التهريخ
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ا مريرا الحديو حررة شااعبية متطر ة ا الداايهدااة ا مريرية بهذه القوا التا ظهر بهه
التحهل المديحا ا صولا الذي أنشأه بهت روبرتدون.
ويصااااااا لنه المنهخ الذي داااااااهعد على انتشاااااااهر ذه الحررة والتمرين لهه ا المةتمع
ا مريراح و و منهخ دهدت ي االضطرابهت االقتصهدية وشهع القلم ا الحيها ا درية
ل هذه ا مة  . .و و يعتر بأن ا زمة االقتصااااااااهدية التا تمر ب هه أمري ره أ ق حدا من
داااهبقتهه التا حدثت ا ثالثينهت القرن العشااارينح ولرن ال ينبغا االداااتههنة بحدا القلم
الذي تشااعر ب الطبقة العهملة خصااوصااه ا مةه الصاانهعة التا أداارعت بةعهدا يرلة
ن دااااهه لتواة المنه دااااهت الر يبة التا ةهءت من الشاااارم ا قصااااى والعهلم الثهلوح قد
بدأت ذه المنهطم تنتج ن س الداااااالع بن س الةودا ولرن بأدااااااعهر أرخم وبقدرا على
االنتشهر أودع.
ولذلك يرى المراقبون أن غيه ا من االقتصاااااهدي مع ت رك ا دااااارا قد أداااااهمه معه ا
تشري المزاج البهرانوي النبواا خال عقد التدعينهت ح حيو اشتدت المخهو من بلقنة
الواليهت المتحدا وانشااااقهقهه إلى مةموعهت عرقية متنه را ح و و هةس أصاااابو يطوم
حيها الطبقة العهملة والطبقة المتوداااطة الدنيهح و مه يشااارالن نصااا المةتمع ا مريراح
أعضهء هتين الطبقتين ي قدون وظها هم بص ة مدتمرا ومن ثم يدقطون ريدة للتيهر
الدينا ا صااولا ..إنهم يوةهون أصااهبع االتههم إلى الداالطهت ال درالية ويعتبرون اإلدارا
ا مريرية ا المد اؤولة عن دااوء إدارا االقتصااهدح رمه يوةهون اللوم – بن س القدر –
إلى غو الترنولوةيه الحديثة التا أدااهمت ا خلم االرتبهك االقتصااهدي وأصاابحت بذلك
عهمال أريدا ا انتشااااهر المزاج البهرانوي ؛ حيو أصاااابحت ارلة تح مرهن اإلندااااهن ا
المصهنع..
نه يل ت نظرنه "داميهن تومداااااااون" ا رتهب "نههية الزمن" إلى حقيقة أخرى مهمة
حتى ال يتداااار إلى ظننه أن اليمين ا مريرا المتطر مةموعة من الةهه أو نهقصااااا
التعليم ب على العرس من ذ لك تماه مه ؛ هؤالء الناهس من محتر ا تةميع المعلوماهتح
حيو يقضاااون معظم أوقهتهم يت حصاااون الصاااح والمةالت وا نهةي والرت ا خرى .
و يدمنون زيهرا المواقع الرثيرا ا شااااااابرة اإلنترنت التا تبو الشااااااااهاعهت والنبوءات
المداااااااتندا إلى تأويالت إنةيلية/توراتية ؛ ممه يةع ذه الشااااااابرة مصااااااادرا هاال لدعم
أصحه نظريهت المؤامرا...
ا تحليلنه للمزاج ا مريرا الدهاد نود أن نلقا الضوء على النقهط المهمة التهلية"
أوال" الشااااااااء يقلم دااااااالطااهت ا من ا مريريااة أرثر من نمو حررااهت من يطلم عليهم
"ا ل يون" الذين يبثون أ رهر م النبواية خال شااابرة اإلنترنتح ورهنوا من قب يشااارلون
مةموعهت أو مليشااايهت منعزلة ال يرهد الةمهور يشاااعر بوةود ه إال عندمه تت ةر أحداو
عن ربيرا مث الهةوم على مبنى المخهبرات العهمة المررزية ا أورال ومه ح وعمليهت
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المواةهة التا نتج عنهه رهرثته "وارو" و "روبا ريدج" ا التداااااااعينهتح حيو ةرى
عليهمه تعتيم إعالما ووص تهمه التقهرير ا منية بأنهمه عمليهت انتحهر ةمهعية...
وا ل يون – بهختصهر – م الذين يؤمنون بأن نههية العهلم أصبحت قه قودين أو أدنى
وأن تةليهتهه مع شروم مطلع القرن الواحد والعشرين تتعهظم بشر متدهرعح وأن أبرز
ذه التةليهت يتمث ا تد م يهود العهلم إلى ا رض المقدداااااة [ ا لداااااطين] بهعتبهره
شاارطه أدااهداايه لعودا المداايو الثهنية إلى ا رضح ليحرم العهلم من القدس لمدا أل عهم
ينشر يهه العد والدالم والمديحية.
ثهنيه" مع اقترا حلو ا ل ية الثهلثة اشاااااااتعلت شااااااارارا الحمهس الدينا ا ا وداااااااهط
البروتداااتهنتية ا صاااوليةح وظهر ا الواليهت المتحدا صاااحوا دينية لم يدااابم لهه مثي ح
حيو انخرطت الرنهاس ا نشااهط تبشاايري محموم يدااتهد تنصااير أربر عدد من البشاار
وإعهدا المديحيين المهرقين إلى حظيرا اإليمهن..
ورهن من نتهاج ذا النشاااااااهط نشاااااااوء ظوا ر ةديدا ا المةتمع ا مريرا مث ظه را
"المداااايحيين العهادين"  ..عر نه منهم شااااخصاااايهت ربيرا ا قمة الداااايهدااااة ا مريرية
رهلرؤدااااااهء" ةيما رهرتر ورونهلد ريةهن وبوش ا وبوش االبنح تصااااااهعد التأييد ا
عهود م للريهن الصهيونا والعداء للعر والمدلمين إلى المدتوى المذ الذي نشهده
اليوم  ..ال ينبغا أن نهم نه ا صهبع الخ ية للصهيونية العهلمية التا تد ع المديحيين
من وراء دتهر لحر شهملة على اإلدالم والمدلمين ..
ومن الظوا ر ا خرى ادااااتحداو الرنهاس لودااااها ةديدا ا التبشااااير المرث ح وتبنيهه
لممهردهت تعبدية غريبة الةتذا الةمه ير ؛ إذ توحا لرعهيه ه ا الصالا بتةلا الروح
القدس عليهم واتصهلهه بهم اتصهال شخصيه يدتشعرون عندمه تتد م ا أرواحهم رتيهر
دحري م عم بهلبهةة والدعهدا وتدتةي أةدهد م بهلرعشة واالنةذا والخ ة تصدر
عنهم صاايحهت غريبة وقهقههت رضااحك ا ط ه الذين تداعبهم أمههتهم ؛ حتى يدااتلقون
على ا رض من رط االن عاه  ..و ا غمرا البهةاة الروحياة تنطلم ألداااااااناة المتعبادين
بلغهت لم يعتهدوا التحدو بهه من قب ح وتح ا أةدهد م الروح القدس تبراهم من العل
وا دقهم وا مراض المدتعصية التا لم يةد الط لهه عالةه.
بهاذه الطريقاة تةتاذ الرناهاس أعادادا ربيرا من البشااااااار الهاهربين من الخواء الروحا
واالضااطرابهت الن دااية والقلم االةتمهعاح الذين يتطلعون إلى بعض نداامهت من النشااوا
الروحية والتخلم من ارالم وا مراض "الن دةددية" التا تنغم حيهتهم.
أمه دااااااار ذا النشاااااااهط الدينا المحموم هو أن ؤالء النهس ةميعه يعتقدون أن عودا
المدااااااايو قد حهن أوانهه وأن احتمه وقوعهه ا زمنهم احتمه مرةوح و م يريدون أن
يقدموا خيرا يؤ لهم للخالم ورضهء المديو عنهم وصحبت ا ملروت الدعهدا ا بدية؛
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لذلك يداااهبقون الزمن ويشااامرون عن داااواعد الةد ا ذه ال داااحة الضاااايلة من الزمن
الذي يوشك على نههيت !
ثهلثه" بر نت رهرثته "وارو" و "روبا ريدج" على أمرين" بر نت للدااااااالطهت ا مريرية
أن العن أصاااابو إمرهنية واردا مع ازد هر وتشااااع الةمهعهت والمليشاااايهت المداااالحةح
خصااااوصااااه أولاك النبوايون المتطر ون ا المةتمع ا مريرا ..وبر نت لهذه الةمهعهت
على صاااااحة عقهاد مح ن التدخ المدااااالو من ةهن الدااااالطهت ا حد ذات متواام مع
التوقعهت التقليدية الواردا ا نبوءاتهمح ويبدو ذا أرثر وضاااااااوحه عند ةمهعة معرو ة
بهدم "مه بعد الرهرثة" رمه يدمون أن دهم أيضه بهدم "ال رقة النهةية"ح ؤالء يؤمنون
بأن عليهم أن يقهتلوا قتهال طهحنه خال ترا االضاااااااطرا العظيم الذي دااااااايح به رض
رةر هم ومقدمة لعودا المديو...
(تزايد عدد المليشااااااايهت االن صاااااااهلية ا الري ا مريرا المحه ظ حتى بلغ و قه لبعض
التقديرات ثمهنين أل عضاااو انضااام معظمهم إلى ذه المليشااايهت خال عهمين اثنين بين
مةزرا وارو 1992م وت ةيرات أورال ومه1994م).
تعهظم نشااهط ذه الةمهعهت والمليش ايهت خصااوصااه ا شاامه الغر ا مريرا على طو
دااااهح المحيط الههديح و ا منهطم غهبهت تو ر مالذات ذمنة وحصااااينة لهذه الةمهعهت
الثورية االنعزالية من اليمين المتطر .
يقو داميهن تومداااااااون ا رتهب "نههية الزمن" ا تصاااااااني لهذه الةمهعهت" "إنهم
يمثلون ت ريره لثالثة مدارس رر ية" "النهزيون الةدد" ح و "المدااااااايحيون الوطنيون"
الذين يدتشهدون بهإلنةي والددتور ا مريرا ح وإلى ةهنبهم يوةد عشرون أل عضو
ا حررة تعر بهدااااااام "الهوية المدااااااايحية" تق عقيدتهم ا موقع مه بين النهزيين
والوطنيينح ويؤمن ؤالء بأن ارريين البيض م ا ح هد الحقيقيون المبهشاااااارون للقبها
اإلداااااااراايلية القديمة ..ويداااااااتطرد داميهن تومداااااااون يوضاااااااو لنه أن ذه االختال هت
ا يديولوةية ال تمث حهةزا حقيقيه عند ذه الةمهعهت من النهحية العملية ؛ ذلك ن
العنصااار المشاااترك والحهدااام رمؤ لاللتحهم بهه و الشاااعور المشاااترك بهقترا نههية
العهلم ..والخو من أن يقع العهلم ا أيدي القوى الشااااااريرا ..وعلى رأدااااااهه اإلدااااااالم
والمدلمون.. !..
لقد شااهدنه نوبة من نوبهت البهرانويه العهتية ا عهد "ةورج دبليو بوش ونهاب " "ديك
ت شينى" ح ومه نتج عنهه من أ وا ا أ غهندتهن والعرام ح ونتوقع أن نشهد نوبة أعتى
ا زمن االلتحهم الصااااليبا الصااااهيونا الذى بلغ ذروت بين "دونهلد ترم " و "بنيهمين
نتنيه و" ح تدهند مه عصهبة من ا تبهع والخونة من صههينة العر ا مقهعد الدلطة ح
ين ذون المخططهت ا مريرية-اإلدراايلية ا مصر ودو البترو بر أبعهد ه" الديهدية
والعدررية وال ررية والعقدية على الدواء( !..نشر ذا المقه بةريدا الشع ا 6مهيو 2017م)
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