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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العاملية والتعرب  املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي )                 (

بقلم/ بيرايف دوغوا
ترجمة/ عدوية الهاللي

مواقف
POSITION

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق االصـل

ملـاذا ال يـتظـاهـر الـطلبـة األمــريكــان احتجـاجـاً علـى
واقعهـم كـمـــا فعل نـظـــرائهـم الفـــرنــسـيـــون؟! ملـــاذا ال
يخـرجـون الـى الشـوارع ثـائـريـن متمـردين رغم تـورط
امـريكـا منــذ ثالث سنـوات يف حـرب ال جتـد لهـا شعـبيـة كـبيـرة
وال يُرى لهـا مخرج مـناسب، إضـافة الـى الظـروف االقتصـادية
الـقاسيـة للطلـبة والقـوانني الصـارمة للـتسجيل يف اجلـامعات
اخلـاصـة يف الـواليــات املتحــدة التـي وصل معـدل اجـورهـا الـى
حـــوالــي )21.200( الف دوالر، وقـــد تــصل الـــى ضعـف ذلك يف
املـؤسسـات األكثـر هيـبة وجـودة، فهل يكفـي امتالك ملف جـيد

مثالً ليتم قبول الطالب يف تلك اجلامعات؟
يف مــا يخـص اجلــامعــات احملـليــة، يـحتــاج األمــر الــى )5500(
دوالر وتتـضــاعف هــذه الـتكــاليـف من مــرتني الــى ثالث مــرات
بـسبـب التـضخم املـالـي ورغم ذلـك فال يعيـش الـطلبـة اضـرابـاً

واعتصاماً لالحتجاج على ارتفاع التكاليف!
مـــؤخـــراً اسـتـمـتع الــطلـبـــة األمـــريكـــان بعــطلـتهـم الـــربـيعـيـــة
بقضائهـا على سـواحل فلوريـدا واملكسيك فهل يـدل ذلك على

رخاء ال منطقي ام ال مباالة من قبل الطلبة ؟..
قد ميكـن تفسيـر األمر بـان الشبـاب األمريكـان متفائـلون فهم
ميـتلكــون وعيــاً سيــاسيــاً أكثــر اتــزانــاً لــدرجــة عــدم اقـتنــاعـهم
بــالتـطـوع يف احلـرب واخملـاطـرة بـأرواحـهم يف العـراق السـيمـا
إنهـم لن يـتم جتـنيــدهم قـســراً كمــا حــدث يف فيـتنــام، كمــا ان
الـشـبــاب األمـــريكــان واثقــون مـن ايجــادهـم فــرص عـمل لــدى
تخرجهم من اجلامعة لسبب بديهي هو ان البلد يعاني نقصاً
حــاداً يف االيــدي العــاملــة املــؤهلــة للعـمل وقــد انخفـضت فـيه

نسبة البطالة الى 4.8 %.
أمــا بــالـنــسـبـــة ألصحــاب الــشهــادات مـن اخلـــريجـني فـنــسـبــة
البطـالـة لـديهم بني الـذكـور تصل الـى 5% وتصل بـني الفتيـات
الــى 5.6% بيـنمــا تتـضــاعف النــسبـة كـثيـراً لـدى الـطلبــة غيـر
احلـاصلني علـى شهادات علـيا فتـصل الى 20% للـذكور و%23.6
بالنسبة للنـساء.. وتصل نسبة البطالـة للشباب )ذكوراً واناثاً(
ملـن تقل اعمـارهم عن 25 عـامـاً الـى 10% يف الـوقت الـذي تصل

فيه يف فرنسا الى %23...
ففي الـواليــات املتحـدة، تـصبح الـشهــادة العليـا ميــزة إذ ميكن
احلـصــول علـــى مقعــد جــامـعي مـع استـثمــار جهــود الـطـــالب
مــسـتقـبالً مبـنحه وعــداً لـتــشغـيله وتـصل االجــور املـتــوسـطــة
للعـاملني من أصحاب الشهادات يف مجـاالت االقتصاد واملالية
واحملــاسـبــة الـــى 45191 دوالراً مع حتــسـن 11% قـيــاســاً بـــالعــام
املـــاضي.. امــا خــريجـي الفـــروع االدبيــة فـيمـكنـهم تــوقع اجــرة
متــوسـطهــا 30828 دوالراً وتفــوق نــسبـتهــا اجــور العــام املــاضي
مبعدل 60% ومبعـزل عن هـذه املعطـيات واالرقـام، ميكن اعتـبار
عالقــة الطــالب بعـالـم العمل مـختلفـة متـامـاً عمـا يف فـرنـسـا،
فـاجلـامعـة يف امــريكـا تــدخل ضمـن احليـز الـعملـي وأكثــر من
42% من الـطلبـة االميـركـان ميـارســون نشـاطـات حـرفيـة خالل
اوقــات فــراغهـم ليـس لـلمـســـاهمــة يف االنفــاق علـــى دراستـهم
فـقط بل لـلحصـول علـى خبـرة مـهنيـة واالنفتـاح علـى احليـاة

الواقعية..
إذن، فـالـطلبـة األمـريكـان ال يخـشــون من الـبطـالــة كمــا ميكن
تشغـيل العمـال يف امـريكـا دون عقـود عـمل قبل بلـوغهم الـسن
القــانـــونيــة وال يــوجــد أي قــانـــون فيـــدرالي يـتحكـم يف عمـليــة
فـــصـل العـــــامـل، ومع ذلـك يــتـــم ابالغـه بقــــــرار الفـــصل قـــبل
اسبـوعني علـى االقل، وهكـذا يصبح مـن السهل احللـول محله
والـعثــور علــى فــرصــة عـمل ســريعــة من قـبل الـطـلبــة.. امــا يف
حـالة الـفصل اجلمـاعي السبـاب اقتـصاديـة فيتحـتم استـيفاء
االجـور بعـد وصـول التـبيلغ بـالفـصل كمـا ان اعـانـات الـبطـالـة
تخـتـلف مـن دولـــة الـــى أخـــرى وحــســب القـــوانـني واالنــظـمـــة
الفيـدرالية واذن فكـل االنظمة يف الـواليات املتحـدة حتث على
استخدام عمال بـدالء بعد فصل غيرهـم فمصلحة العمل هي
االهم والــشهــادة اجلــامـعيــة فـيهـــا هي بـطــاقــة دخــول للـحيــاة
الـعمليـة ومصـدر كبـير لـلزهـو لدى الـطلبـة األمريـكان لـدرجة
تـعليقهـا علـى جـدران مكــاتبهم، فـالطـالب اجلـامعـي ال يحمل
هم البحث عـن عمل بل ميتلئ بالتفـاؤل الذي يتماشـى حالياً
مع الثقافـة االمريكية الداعـية الى نبذ عيـوب املاضي وصيانة

املستقبل اجلديد....
الجل مـا سـبق كله، وبـسبب وعـود مـستقـبليـة بـاحلصـول علـى
فـرص عمل اكيـدة يف مشـاريع ستنـجزهـا الواليـات املتـحدة يف
دول الشـرق األوسط وأولـها الـعراق، لـن جتوز مـقارنـة الطـالب
االمـــريكـي بـنــظـيـــره الفـــرنــسـي ولـن تـــشهـــد شـــوارع امـــريكـــا

تظاهرات اعتصام أو إضراب طالبي مستقبالً..

عن/ لوفيغارو
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ملاذا ال يتمرد الطلبة األمريكان كام
فعل الفرنسيون؟!

NO (652)Tus. (25) April

العدد )652(الثالثاء)25( نيسان 2006

مـا كان يبـدو على الـسطح اثنـاء زيارة الـرئيس
الـصـيـنـي  ) هـــو جـن تـــو ( امــس هـــو احـتفـــال
لـتحـسـني العالقــات الــصيـنيــة  –االمــريـكيــة .
ولكن باطنـه كان الوضع يف املستقبل  –و كيف
سـيشتـرك هذان الـبلدان علـى املسـرح الدولي .
و كلمـا سنحت الفـرصة كـان  )هو ( يعمـد على
تــاكيــد النـديــة بني الـبلـديـن و كمــا عبـر عـنهـا
ـــادل االنخـــاب يف حفـل الغـــداء الـــذي عـنـــد تـب
اقيم علـى شرفه بانهـما اي الواليـات املتحدة و
الـصـني ) اكـبـــر الـــدول املـطـــورة و اكـبـــر الـــدول
املتـطــورة ( . و عنــدمــا حتــدث مع الـصحفـيني
عند اجتمـاعه  بالرئيـس بوش . قال ) هو ( : "
لقـد تـوصـلنـا الــى اتفــاقيـة مـهمــة .  ففـي ظل
االوضاع اجلديدة التي اوجدها املوقف الدولي
تـــرتبـط الــصني و الــواليــات املـتحــدة مبـصــالح
استـــراتيـجيـــة كثـيفــة و مــشتــركــة " . الـــرئيـس
ـــديـــة بـــوش مـن جـــانــبه حـــاول الـتـقلــيل مـن ن
الـصـني للــواليــات املـتحــدة . اذ لـم يقـم البـيت
ـــرئـيـــس ) هـــو ( حـفل غـــذاء رفــيع األبـيـــض لل
املـستـوى  والذي كـان الرئـيس الـصينـي يتمـناه
كـثيــرا وأقــام بــدال عـنه حفل غــذاء صـغيــر اقل
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رغم ظروف دراستهم القاسية وتورطهم
يف حرب مرهقة يف العراق:

 أمريكا والصني والرشاكة الدولية
من تعاملها مع دول كإيران والسودان، كوسيلة
لـتغـييــر سلـوك هـذه الــدول. و يف اثنــاء حفلـة
الغــذاء تـطــرق )  هــو ( الـــى مفهــوم الــشــراكــة
الدوليـة و لكنـه وضعها يف اطـار مختـلف، فقد
ــــة مـــشــــابـهه ــــزل عــــاد لــيـــظهــــر ان للــصــني مــن
للــواليــات املـتحــدة عـنــدمــا قــال: " إن الـصـني
والواليـات املتحـدة ليـسا شـريكني فقـط و لكن
عـليهمـا ان يكـونـا شـريكـني  مثمـرين، شـريكني
لـتعــاون مـثـمــر". إن اخلـطــوة األولــى الخـتـبــار
هـــذه الـــشـــراكـــة سـتـكـــون عـن طــــريق رد فـعل
الـصني علـى جهـود الـواليــات املتحـدة ملـواجهـة
تطويـر إيران لبـرنامجها الـنووي، ويف الضغط
عـلى كـوريا الـشمـاليـة، نصـيرة الـصني، ودفعـها
إلى مبـاحثات الـدول الست النهـاء طموحـاتها
النـوويـة. لقـد أبـدى ) هـو ( رغبـته يف التعـامل
مع ادارة بـوش علـى هـذه الـقضـايــا و لكـنه الح
ـــة مع يف الـــوقـت نفــسـه علـــى الـتعـــامل مبـــرون
كـوريـا الـشمـاليـة الـذي يعـني رغبــة الصني بـان

تقدم الواليات املتحدة بعض التنازالت.       
                                                                
     عن: الواشنطن بوست
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امـا اوجـه االختالف يف العالقـات االمـريكيـة –
الصيـنية فقد عكستها اللهجة التي استعملها
الـرئـيسـان و بضـمنهـا كلمـة الشـراكـة الـدوليـة.
إن الكـلمــات مـهمــة جــدا بـــالنــسبــة لـلحكــومــة
الصينيـة و باالخص عند مـباحثات بوش مع )
هـــو ( اذ بـــدأ الـــرئـيــس بـــوش بــســـرد العـبـــارات
املعتــادة مثل قـضيـة تـايــوان و التـي عبــر عنهـا
احــد املــســاعــديـن لـبــوش بـــان لهــا هــدفــاً ومـن
ورائهـا تخـطيـط. وعنـدمــا حيـا الــرئيـس بـوش
الــرئيـس الــصيـني يف حــديقــة الـبيـت االبيـض
قـــال لـه : " و لكـــونـنـــا مــســـؤولـني عـن الـنـظـــام
الــدولـي فــان لـبلــديـنــا مـصـــالح اسـتــراتـيجـيــة
مـشتركـة " .  لقد استعـمل بوش كلمـة الشـراكة
الـدوليـة بصـورة مقصـودة. وألشهـر خلت كـانت
ـــائـب وزيـــرة ـــاألخــص ن االدارة األمـــريـكـيـــة، و ب
ـــرت زولـك،  حتـث اخلـــارجـيـــة االمـــريـكـيـــة روب
الـصـني علـى ممـارسـة مـســؤوليـتهــا يف النـظـام
الــدولي قـاصــدا التـقليـل من سلـوكهــا املتـطلع
نحـــو مكــاسـب جتــاريــة ضـيقــة و الـتــطلع الــى
رؤية أوسع. لقد أراد مسؤولـو الواليات املتحدة
مـن الـصـني وعلـــى وجه اخلـصـــوص ان تقلـص
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ـــصــني. و قــــــد اكــــــد احــــــد مــــــوظـفــي االدارة لـل
االمريكية بانهم اليسعون الى حصار الصني و
لكـنهـم يـــريـــدون مـنهـــا ان تــسـتخـــدم نفـــوذهـــا
بـطـرق مـثمـرة ال تـثيـر الـتهـديـد.  ومـن وجهـة
نــظـــر املـــســـؤولـني يف االدارة االمـــريـكـيـــة فـــان
اندفـاع الصني هـذا ستتـم مواجهتـه عن طريق
سـجلهــا الــضعـيف يف مجـــال حقــوق االنــســان
وإصــرار احلــزب الــشـيــوعـي يف احكــام قـبـضـته
علـى الـسلطـة الـسيـاسيـة، ومع ذلك فـان فكـرة
كــون البلــدين خـصـمني شـديــدين ال تـتفق مع
اللقـاء املــشتـرك لـلمـدراء الـتنـفيــذيني الــذين
دعــوا الــى الـبـيـت االبـيـض ومـن بـيـنهـم مــدراء
انـــظــمــــة ســيـــسـكــــو، والـــصحــــافـــــة العــــاملــيــــة،
ومـؤسـسـات ام واي،ومـؤسـسـة لــوست لـلتقـنيـة،
وكتربيلير و موتوريال. بـاإلضافة إلى تسعمائة
شخص حـضروا مادبـة الغذاء علـى شرف ) هو
( يف الـليلـة املــاضيـة الـتي رعـاهــا مجلـس ادارة
االعمال االمـريكي الـصيني و مـؤسسـات اخرى
. و قـد اكـد الــرئيـس )  هــو ( علـى ان الـصني و
الـواليــات املتحــدة " يحتـرم كل مـنهمـا االخـرو

يتعامل معه بندية " . 
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ممــا تـفتــرضه الهـيبــة و الـظــروف الـتي جتـمع
بـني حـلفــــاء مقـــربـني . وعـنـــدمـــا الــتقــــى مع
الصحفـيني قال بـوش و بصورة بـسيطـة  " انها

عالقات مهمة جدا " . 
و لكـن ال يبـدو واضحـا كـيف ميكـن للعالقـة ان
تـنبـثق يف وضع كهـذا . فـالــسيـاسـة اخلــارجيـة
الصينيـة مرهونـة االن و بشكل رئيـس بالوضع
الداخلـي و باالخص سعيهـا اليائـس للحصول
على الـطاقـة و املواد االخـرى . و بينـما تـنشغل
ادارة بوش بـاحلرب على االرهـاب و غزو العراق
. كــانت الـصني حتـث اخلطــى لعقـد اتفــاقيـات
جتاريـة حول العالم حتى مع امريكا اجلنوبية
الـتي يـفتــرض بهـــا ان تكــون مــرتعــا للــواليــات

املتحدة . 
بــدأت العالقــات التجـاريـة هـذه تعـطي للـصني
نفـــوذا واسعـــا يف العـــديـــد مـن اجـــزاء العـــالـم
وبـــاألخـص جـنـــوب شـــرق اسـيـــا. خالل الــسـنـــة
املــاضيــة، حــاولت وزيــرة اخلــارجيــة كــونــدليــزا
رايـس مـواجهـة هــذا النفــوذ عنـدمــا سعت الـى
عقـد اتفاق نـووي مع الهنـد الذي مـن شأنه ان
يقـرب العالقـات مـع الهنــد اخلصـم التـقليـدي
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بقلم : غلني كيسلر 
ترجمة: نعم فؤاد

والـيـــوم حـــرب اخـــرى ومـــوقف اخـــر.

علـمـت بـتـــراجع افــضل اجلـنـــراالت.
ستــة منهـم استقـالـوا شـاجـبني ادارة
بـوش وداعـني الستقـالـة وزيـر الـدفـاع
دونالـد رامسفـيلد. ويعـتقد معـارضو

احلرب ان هذه خطوة ممتازة. 
هـــنــــــــالــك ثـالث شــكــــــــاوى ميــكـــن ان
يرفعهـا اجلنراالت ضـد وزير الـدفاع.
ــــى انه اليـــصغـــى او يـــسـتـــشـيـــر االول
املــــســتــــشـــــاريـــن العــــسـكـــــريـــني. رفع
اجلنـراالت الستـة هذه الـتهمة لـكنها
فنـدت كليـا من قبل الـرجلني الـلذين
كــانــا اقــرب الـيه مـن ســواهـمــا وهـمــا
رئـيس هيئـة االركان الـسابق ريتـشارد
مــايـــرز والفـــريق الـبحــري املـتقــاعــد
مــايـكل ديلـــونغ حـيـث شهــد االثـنــان
علــى استـشـارة رامـسـفيلـد املـسـتمـرة

وتعاطيه مع اجليش.
الـشكـوى الثـانيـة هي ان وزيـر الـدفـاع
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اهلمســـــــــات اخلطـــــــرة للجنـــــــراالت
بقلم: تشارلس كراوثامر
ترجمة: مروة وضاء

السرية للجنراالت.
كـان لدينـا دائما يف كل حـرب ضباط
سـاخـطني علـى كل مــراحل التـاريخ.
لكـنهـم قلـمــا اجـتـمعــوا يف حتــزبــات
ــــــاطق كــــــالعـــــراق و كــمـــــا االن يف مــن
تــشيـلي او جـمهــوريــة املــوز العــاديــة.
وعـــنـــــــــدمـــــــــا يـحـــــــــدث ذلــك يـعـــمـل
معارضون من خارج وداخل الواليات
املـــتـحــــــــدة افــــضـل مــــــــا يف وسـعـهـــم
السـتغاللـه من الــذيـن يبـحثـــون عن
االنشقاق يف حتزبات النشاء انقالب
ـــــى تغــيــيــــر او ارغــــام احلـكــــومـــــة عل

سياستها.
ان ذلك النـوع مـن التحـزب املعـارض
داخـل اجليـش غــريـب علــى امــريكــا.
وجـد بعـض اجلنـراالت االخــرين انه
من الـضــروري الــوقــوف للــدفـــاع عن
االدارة . هل سـيــسـتقـيل اجلـنـــراالت
االخرون ام سيستمرون يف اخلدمة .
ــــــــى اي اآلن عـلـــيـهـــم ان يـعـلـــنــــــــوا ال

معسكر ينتمون.
ــــــوع مـــن االنـقــــســــــام كــــــان ذلـك الـــن
العــسكــري هــو بــالـضبـط مــا حتــاول
تقــاليـدنـا بــانتخـاب رؤسـاء مـدنـيني
ــــا تفــنــيــــده. مــنــتخــبــني دميقــــراطــي
والــيــــوم يـــســــاهــم ذلـك يف تـــشجــيع
معارضـي احلرب بالتصفيق لتمزيق
ذلك الـتقليـد. لـكنهـا سـابقـة مـثيـرة
للقلق وخـطيـرة  ســوف ينـدم عـليهـا

حتى اليساريون يوما ما.

عن/ الواشنطن بوست
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يختار.
مالـذي تبقى مـن انقالب اجلنراالت
؟ الــشكـــوى الثـــالثــة: رامـسفـيلـــد لم
يـصغ لي. ومـاذا يف ذلك؟ فـالـرئـيس
ــــوزيــــر دفـــــاعه لــنـكــــولــن لــم يـــصغ ل
مـــاكللـن وطـــرده. واصغـــى الـــرئـيــس
ترومـان مبا يكفـي لوزير دفـاعه ماك
آرثـــــر وطـــــرده ايـــضـــــا. ففــي نـــظـــــام
حكومتـنا يطـرد املدنيـون اجلنراالت

وليس العكس.
كــــان بعــض املـــشـتـكـني يف اخلـــدمـــة
عنـدمـا صـدرت تـلك القـرارات. فـاذا
كانـوا قد شعـروا بتجاهل رامـسفيلد
القـوي لنصـائحهم ملـا لم يـستقيـلوا
ـــــا انــتـــظـــــروا ان ـــــوقــت؟ مل يف ذلـك ال
ـــوا ذلك مـن مـــوقع تقـــاعـــدهـم يـفعل

اآلمن وضمان رواتبهم التقاعدية؟
قـامت وزارة الدفاع بابعاد اجلنراالت
ــــوا حفـنـــة ـــو كـــان املعـــارضـني كـمـــا ل
صـغـــيــــــرة مـــن بـــني اكـــثــــــرمـــن 8000
عنصر ممن هم حاليا يف اخلدمة او
متقاعـدون. ويبدو لي ذلك مرفوضاً
جـــدا. فـمـمـــا الشـك فــيه ان هـــؤالء
اجلـنراالت مـحقون يف تـصريحـاتهم
التي تـكلموا فـيها إلي وبـالنيـابة عن
مـــــصـلـحـــــــــــة بـعـــــض اجلـــنـــــــــــراالت
املتقـاعـديـن وحتــى بعـض االعـضـاء
ــــــــوا يف اخلــــــــدمــــــــة ــــــــذيـــن مــــــــازال ال

العسكرية. 
وذلك يَجْـعل من انـقالب اجلنـراالت
امـــراً شـنــيعـــاً لـــدرجـــة كـبـيـــرة. فـــان
القيـادةَ املدنيـةَ للبنتـاغون تقـرر يوم
ــــاملـــشــــاورات ــــات ولَــيـــس ب اإلنــتخــــاب
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ـــــوش ــــــا، لقـــــد قـــــامــت ادارة ب حــــســن
بالتخلي عن سنـوات من التخطيط
والـدراسـة فـيمــا يخـص افغـانــستـان
ــــــة  احــــــدى اسـهـل خـــطـــط مــــــرجتـل
الـهـجـــــــوم ومـحـقـقـــــــة احـــــــد اكـــثـــــــر
االنـتــصـــارات العـــسكـــريـــة متـيـــزا يف
التـاريخ احلــديث. فليـس هنـالك مـا
يــدعـــو للخــوف مـن خـطـط احلــرب

نصف املتقنة.
امـــا بـــالـنـــسـبـــة لـلعـــراق. فكـــان مـن
الصـعب علــى اجليـش االتفـاق علـى
راي واحـــد حـــول االسـئلـــة احلـــرجـــة
عـن اجـتـثـــاث الــبعــث او حل جـيـــش
صـدام او مـستـويـات حتـالف القـوات
املثـالي. وكــانت انقـسـامـات الـراي يف
داخل اجلـيــش كـــاالنقــســـامـــات بـني
املـــدنيـني. وحتـــى بني افـضـل خبــراء
اجليش يف البالد. واختار رامسفيلد
مــا كـــان يفـتــرض بــاي وزيــردفــاع ان
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جتـــاهل نـصـيحــة عـــسكــريــة ثــابـتــة
ومجمعـاً عليهـا  حيث اوصـى القادة
العـسكـريـون بـاخـتيـار شخـص معني
وقــام وزيــر الــدفــاع بـتعـنت بــاخـتيــار
ـــد ـــة رامـــسفــيل اخـــر. قــــوبلـت حــمل
ل"حتويل" فـترة احلـرب البـاردة  الى
قتـال سـريع ويـسيـر مبقـاومـة كـبيـرة
مــن داخل الـبـنـتـــاغـــون. ولقـــد كـــان
الغــاؤه لعــدة انـظمــة اسلحــة ثقـيلــة
ــــامج مــــدفعـيـــة الـكـــروسـيـــدر ـــرن كـب
الـوحــشيـة وسـيلـة ضـروريـة لـتجـاوز
بيـروقـراطيـة الـعقليـة الـضيقـة  من
خالل تـنــصـيــب رجل مـــدنــي ملهـمـــة

عسكرية. 
يف نقـــده الالذع االخـيـــر قـــام اللـــواء
املتقاعد جون باستيت باتهام االدارة
ب" تعــــــديل نــتــــــائج 12 عـــــامـــــا مــن
التخـطيط املسـبق واملستمـر للحرب
بشكل اصـولي" فيمـا يخص العراق.
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يف املرة االخيرة  لم يكن لدى معارضي احلرب رأي جيد عن
اجلنراالت. فلقد كان الشعار السائد يف الستينات "احلرب اهم من ان
تترك للجنراالت". حيث كان اجلنراالت هم من دعوا للهجوم على كوبا خالل

حرب ازمة الصواريخ يف تشرين االول عام 1962، بينما فضل املدنيون
احلل الدبلوماسي وحصلوا عليه. ويف الثقافة الشعبية، رسم "الدكتور

ستانغيلوف" كاريكاتيرا الينسى حول جنون اجلنرال وولعه باحلرب. وكما يف
الكتاب األكثر رواجا يف الستينات حول اجلنراالت الذين سيطروا على

احلكومة األمريكية يف انقالب عسكري والذي حتول الى فلم " سبعة
ايام يف مايو". 


