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النية وراء العملية اإلرهابية ضد أمريكا هي دفع حكومة الواليات :  ليندون الروش
 املتحدة اىل توجيه

املطلوب تعاون مشرتك بني حكومات . ضربة اىل العامل العربي واملسلم يف صراع حضارات فعلي
 .العامل
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الذي آان قد (وش يف حوار صحفي أجراه عامل االقتصاد واملرشح للرئاسة األمريكية ليندون الر
حذر بشدة من وقوع هجمات إرهابية قد تقع خاصة يف هذه املرحلة النهائية الراهنة من 

 K-talk سبتمرب مع حمطة راديو 11صباح الثالثاء ) أزمة ايار النظام املايل العاملي
األمريكية أثناء وقوع اهلجمات على مرآز التجارة العاملي يف نيويورك والبنتاجون يف 

 :نطن، ذآر الروش النقاط املهمة التاليةواش
 

وهي بالتأآيد أآثر من جمرد " عملية آبرية، وآبرية جدًا "نظرًا إىل أن هذه العملية هي 
". ينبغي قيام تعاون عاملي بني احلكومات للسيطرة على هذا الوضع"عملية إرهابية، لذلك 

تصال مباشرة بالرئيس الروسي باال"وناشد الروش رئيس الواليات املتحدة جورج دبليو بوش 
اتفاقيات "إلبرام " فالدميري بوتني وغريه من القادة املهمني يف روسيا أوربا واليابان والصني

وبطبيعة احلال عرض الروش على الرئيس . بني تلك احلكومات للسيطرة على  الوضع" مشاورة
 .بوش استعداده لتقدمي املشورة يف ذلك

 
ه القدرة على تنفيذ مثل هذه العملية املعقدة ضد الواليات من لدي"وردًا على السؤال 

أية منظمة إرهابية "ألا  عملية يعتربها خرباء األمن اجلادين فوق قدرات " املتحدة؟
ألا تتطلب دعمًا لوجستيًا هائًال وشهورًا من التدريب على يد اخلرباء العسكريني " عادية

إن . على تنفيذ هذا ال تأتيان من العامل العربيإن النية والقدرة : "وغريهم، رد الروش
بعض الناس يريدون الزج بالواليات املتحدة يف حرب ضد العامل العربي خلف قوات الدفاع 

فهذه نية ". صراع احلضارات"أشخاص مثل  صامويل هنتنجتون مؤلف . اإلسرائيلية
 ".جيوبولتيكية

 
وهو نفس السؤال الذي طرحه فيما بعد من ناحية أخرى أشار الروش إىل السؤال البديهي، 

أين آانت اهليئات االستخباراتية ذات العالقة : "مسؤولون حكوميون يف أوربا وأماآن أخرى
آان هناك نوع من انعدام "وحسب الروش، " اليت أنيطت هبا مهمة مراقبة هذه املشكلة؟

مثل هذا األمر بدون الكفاءة أو التواطؤ يف العملية األمنية برمتها، ألنه يستحيل وقوع 
شخص ما من املسؤولني األمنيني مل يكن يتصرف مبسؤولية . وقوع شلل تام يف الناحية األمنية

 ".فعلية
 

وإشارة اىل اخلطر الذي قد ينجم عن حماولة البعض استغالل حالة الذعر يف أوساط الشعب 
 علينا ـ وبدون ذعر إن: "األمريكي إلعالن أحكام عرفية أو حكم دآتاتوري مطلق، قال الروش

إن أمريكا حباجة إىل فرانكلن ديالنو . أو اضطراب ـ تصحيح بعض األمور بأسرع وقت ممكن
فليس مبقدورك آسب احلروب باالضطراب أو . فليس لدينا ما خنافه  سوى اخلوف ذاته. روزفيلت

كون ففي الساعات القادمة سي. علينا أن حنافظ على برودة أعصابنا. باهلروب إىل أمام
علينا أن . وإعالن األحكام العرفية سيكون االختيار اخلاطئ. وجود الواليات املتحدة مهددًا

 ."تعبئة الواليات املتحدة لكي نصل اىل مستوى أعلى من احلس األمين، لكن بدون أحكام عرفية
 

نه النظام املايل سينهار، إ: "يف اخلامتة، أشار الروش اىل السبب الكامن وراء هذه األزمة
مل يكن أي أحد . لقد وقعنا يف هذه  الفوضى بسبب مؤسسات حكومتنا. ينهار يف هذه اللحظة

ما علينا فعله هو أن نزيل . لقد أوقعنا أنفسنا يف مثل هذه األزمة. يعري اهتمامًا
 ."املسببات املتوسطة والطويلة األمد هلذه األزمة



 
سسات احلكومية األمريكية، أشار الروش إىل باإلضافة اىل القيام بالتغيريات الضرورية يف املؤ

للتخلص من نظام صندوق " نظام بريتون وودز جديد"اقرتاحاته الذائعة الصيت لتأسيس 
النقد احلايل، آما جيب تأسيس نظام اقتصادي عاملي عادل جديد يتمرآز حول اسرتاتيجية بناء 

 ".التنميةالسالم عرب "حقيق اجلسر القاري االوراسيوي أو ما يسمى طريق احلرير اجلديد لت
 

 :علىباللغة االجنليزية يوجد النص الكامل للحوار مع الروش 
 

com.larouchepub.www 
 


