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األمريكي التفوق معىن

جامعة رئيس بينني س.  هنري الربوفيسور:  ألقى 
مركز مويش يف ٤٠٠٢م مارس ٢٢ يف ويسرتن، نورث
حمارضة حول وإفريقيا، الرشق األوسط لدراسات ديان

فيها: قال األوسط، الرشق األمريكي يف التفوق تأثري
األمريكية املتحدة الــواليــات  يف الــدائــر اجلـــدال
يف سيدور الذي  اجلــدال  موضوع نفسه هو سيكون
أفضل يكون  لن والذي األمريكية، االنتخابات أثناء
السياسة حــول املخابرات أجهزة جلــدال  ــات األوق
األوقات؛ أفضل من  بالفعل  يكون لن  وربام  العامة، 
أهم فيه ستحدث الذي السيايس املناخ ذلك ولكنه
اجلــدال ذلــك حقًا ــه  وإن حاسمة، سياسية مناقشة
املتحدة الواليات تأسيس  تم منذ وخيبو  يظهر الذي
العامل). يف األمريكي  (الدور حول وذلك األمريكية،
تغري الذي املناخ وهو خمتلف، مناخ  يف جدال ولكنه
هبجامت األمريكية املتحدة الواليات مرت أن منذ كلية
فرتة ُيَعّد والذي عام ٢٠٠١م، سبتمرب عرش من احلادي
أؤمن أن  أحب  كام كله، األمريكي التاريخ يف فاصلة 

عي. وأدَّ
مع احلالية  صورته يف يتشكل  اجلدال  ذلك بدأ لقد
ذروته إىل  وصل ولكنه الباردة، احلرب فرتة انتهاء
الرد بعد ثم  سبتمرب، من عرش احلــادي هجامت بعد 
أفغانستان يف أوًال  اهلجامت؛ تلك  عىل األمريكي 

أيضًا اجلدال مما يؤجج ذلك وكان العراق. يف وبعدها
يف القومي األمن السرتاتيجيات بوش الرئيس  وثيقة
ساذجة طريقة جمرد أهنا فهمت والتي م، ٢٠٠٢ عام
كان ما إذا ال أعرف النقاط التالية، وأنا إىل االنتباه لشد
اخلارجية وزارة يف العاملني اإلرسائيليني من  زمالئي
كان ما إذا أعرف وال ال، أم الوثيقة تلك قرؤوا قد 
حيث جدًا  قصرية ال، فهي وثيقة قد رأوها أو آخرون
مهمة وثيقة ولكنها فقط، صفحة ٤٠ طوهلا حوايل يبلغ

املهمة: النقاط عددًا من وتؤكد ، جدًا
القوة األمريكية املتحدة الواليات تظل أن جيب  -١

حتّدهيا. يمكن والتي ال العامل، يف الوحيدة العظمى
باختاذ األمريكية املتحدة الــواليــات ستقوم -٢
حتتاج عندما اجلانب؛ األحادية اإلجراءات من العديد

القومي. أمنها محاية إىل
بعدد بالقيام األمريكية املتحدة الواليات ستقوم  -٣

احلاجة. عند الوقائية املبادرات من
استخدامها يتم واملنع) (الوقاية، مصطلحي  إن
مصطلح فإن أهنام مرتادفان، أظن  وال بالتبادل، اليوم
الــذي املصطلح ــك ذل هــو  الــوقــائــيــة» «املـــبـــادرات
يعني وهو القومّي، لألمن الرئيس وثيقة استخدمته 
تصبح عندما  فقط ليس الوقائية، ولكن التدابري اختاذ
احلرب فإن  الفرق،  هو وذلك األبــواب، عىل احلرب 
أثناء يف وكام هنا، تدور التي مثل حرب هي املانعة 
االندالع، عىل احلرب أوشكت عندما الستينيات فرتة
باتت قد هتديدات أن تعلم عندما بالرضب تبدأ فأنت

وشيكة.

[ْجمل [ئخنجلة ل ْرحس٤ُ [ؤجلٌىِ [ئروًة ؤنأل
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من نــوع  وجــود فتعني الوقائية» ــادرات ــب «امل أمــا
تنفيذ يتم أن قبل  التحرك تبدأ فأنت لذلك  التهديد؛

التهديد. ذلك
الواليات يف ــدال اجل ذلــك من كبري جــزء  ــدور وي
اإلرادة»، «بحرب ى ُيسمَّ ما حول األمريكية املتحدة 
للواليات اإلرادة»  «حــرب هي  العراق كانت لقد
احلرب خيار ترجح أكانت سواء األمريكية املتحدة
احلرب تشبه الوقائية»  املبادرات «حرب فإن ال، أم

كبري. حد االختيارية إىل
جاء كام الوقائية»، املــبــادرات «حــرب مفهوم  إن
سطرين، حوايل كان القومي، الرئيس لألمن وثيقة يف
األمريكي اخلارجية وزير باول كولن قال وبالفعل فقد
الشؤون أفــايــرز» «فــوريــن بمجلة له حديث يف -
البعض إن الشتاء-: يف الصادر عددها  يف اخلارجية
من القومي؛ فإن فهم وثيقة الرئيس لألمن يف أخطأ قد
ركزوا قد ألهنم وذلك فهمها؛ يستطيعوا مل انتقدوها
األمريكية لــإلرادة والوقائية األحادية الطبيعة عىل
نرغب دائًام اإلدارة: «لقد كنا تقول يف الترصف، بينام
ائتالفات». بوجود نرغب كنا ودائًام رشكاء، وجود يف
الواليات إدارة تستخدمه الذي املصطلح ذلك  لكن
واالئتالفات اإلرادة»، «ائتالف هو املتحدة األمريكية
جمرد إال  ليست اإلدارة تلك  عنها تتحدث التي
وذلك حمددة، قضايا أجل من تتجمع خاصة ائتالفات
األطلنطي، حلف شامل مثل احللفاء، نظام عن خيتلف

الوصول إليها. يمكنني مقارنة هي أفضل وتلك
تلك حول فهم سوء هناك كان أنه حقيقة أعتقد وال
بسبب وذلك سيدور، اجلدل من الكثري الوثيقة، ولكن
تلك ما حد وإىل العراق، حرب  سببتها التي الفوىض 
كال البلدين بناء إعادة ألن وذلك أفغانستان؛ احلرب يف
، وال وصعبًا وفوضويًا استثنائيًا أمرًا كان وسيظل
خالف يكون  قد أنه آخر شخص يزعم كيف أعرف 
أنه يظنون  الناس من كثري بالفعل ولكن يوجد ذلك،
فقد قاموا بتذكية أيضًا العراق يف أما . سهًال يكون قد
وذلك الرشعية»؛ «غياب أسموه وقد اجلدال، ذلك 

التي احلرب تلك عن املتحدة األمم دعم غياب بسبب
العراق. عىل أمريكا شنتها

اهتامماهتا بتغيري اإلدارة قامت فقد كل حال؛ وعىل
ليشاركوها احللفاء من املزيد تريد فهي اليوم حدٍّ ما، إىل
احلصول أيضًا تريد كام العراق، أعبائها املتزايدة يف يف
إعامر إعادة عملية إلكساب املتحدة األمم موافقة عىل
غري آخر لسبب ليس وذلك الرشعية، العراق الصبغة
هو وذلك املناضلة، العراقية األحــزاب مع التعامل
سيكون والذي املتحدة، لألمم ادخروه الذي  الدور
نفسها السلطات باقي  أمهية يف أعتقد- ما -عــىل 
ليس ذلــك ولكن ــيــة،  األوروب السلطة وخصوصًا
تلك يف وتشارك  العراق إىل  تذهب لكي حرصيًا
وهكذا فاملناخ األمريكية. املتحدة مع الواليات األعباء
الذي املناخ  منه ذلك أقل العراق وبدرجة يف اخلاص
مشكلة يف املتحدة الواليات  يضع أفغانستان؛ يسود
تريد ما العامل، وذلك هو ثقلها يف بسبب كبرية؛ وذلك

لنا. القومي األمن اسرتاجتيات وثيقة مه تقدِّ أن
«قضية وزمالئي أنا  أسميته  ما عىل  الرتكيز وأريد
رصاعات مع بربطها ونقوم األمريكية»، األولوية 
كيفية عــىل مثال بإعطاء ــك وذل األوســـط،  ــرشق  ال
وبني ، عامليًا  ــدال اجل ذلــك سري طريقة  يف تفكريي 
الواليات يف اخلارجية السياسة وصفوة الصفوة،
للقوة: مهمتني  يف متورط فأنا األمريكية. املتحدة
اخلارجية، للعالقات شيكاغو جملس يف إحــدامهــا
األمريكية، األولوية بحقيقة ُيسّمى ما عىل ز يركِّ والذي
وذلك القانونية، نيويورك للشؤون جملس يف واألخرى
والتي الرصاع، بعد  ما جمتمعات إعامر  إعادة إطار يف
قضية عىل ــارصة ق ليست ولكنها الــعــراق، يف تقع 

العراق.
العودة فقبل ، قليًال حتّميل تستطيع ما كنت ولكن إذا
يف معي آخذك  أن أريد املواضيع تلك  عن للحديث
انتهاء تلت التي الفرتة تلك منذ العامل يف رسيعة جولة
نتبعها ثم ١٩٨٠م، عام وحتى الثانية العاملية احلرب
أنه إين أعتقد وذلك حيث احلالية، الفرتة باحلديث عن
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األمريكية، املتحدة مكانة الواليات لفهم املناسب املناخ
اجلديدة، واجلدال الفرتة تلك دخوهلا إىل أثناء يف وذلك
يف األمريكية املتحدة دور الواليات يدور حول الذي

األمريكية. األولوية إطار يف العامل، وذلك
العاملية احلرب انتهاء منذ  أنه  هو  إثباته أريد ما إن
الواليات أخذت الثامنينيات؛ فرتة بدء وحتى الثانية
يف اخلارجية سياستها رؤية متيل إىل املتحدة األمريكية
الضيقة، التفسريات تلك بدًال  من القومي؛ األمن إطار
سياستهم يفهمون أهنم هو القومي باألمن أعنيه وما
من كل بني احلامية املنافسة  إطار خالل من اخلارجية
قبل السوفييتي واالحتاد األمريكية املتحدة الواليات
حتى أو العسكري اإلطار يف املنافسة أن ويرون اهنياره؛
إىل نظرت ما فإذا العسكرية. األسلحة استخدام بدون
الواليات يف القومية املكاسب حول  املناقشات تلك
انتهاء تلت  التي الفرتة تلك  ففي  األمريكية؛ املتحدة
الثامنينيات؛ فرتة بدء وحتى الثانية العاملية احلــرب
تم قد القومية املكاسب  أن  ترى أن تستطيع فسوف
حيث القومي، يف إطار األمن مرات عدة تعريفها إعادة
للواليات العسكرية النووية التهديدات هناك كانت
من كل إىل باإلضافة ذلك  نفسها، األمريكية  املتحدة 
وذلك أوروبــا، يف السوفييتية العسكرية التهديدات

آسيا. يف رشق الصني قوة بنمو االهتامم اجلانبي
معدل تدهور السبعينيات فرتة مــرور مع ولكن
اإلنتاجي، املتحدة األمريكية  املتحدة الــواليــات
تنظر فعندما ، جدًا املرتفعة  األنصبة بني من وسقط
الثانية جتد العاملية احلرب انتهاء بعد بياين رسم أي إىل
-٤٠ من حوايل متتلك األمريكية املتحدة  الواليات
حصة تعد وكانت العاملي؛ اإلنتاج إمجايل من %٤٥
األورويب االقتصاد ألن العاملية؛ وذلك للتجارة  كبرية
اجلزيرة اليابان وشبه كانت مثلام مستمر يف تراجع كان
تثبت تارخيية ظاهرة أمامك  فإن  وهكذا الكورية،
كبري يف هلا نصيب كان األمريكية املتحدة أن الواليات
من لكل التذكارية  التامثيل إىل وانظر العاملي، اإلنتاج
الذين هؤالء وكل ومارشال، وترومان، أتشيسون،

العاملية احلــرب بعد وودز  برينتون  مؤسسة شيدوا
السيطرة تلك  تاليش  لكيفية واعني كانوا فقد الثانية،
جمموعة ببطء نوا وكوَّ العاملي، االقتصاد عن األمريكية
باالزدهار واليابان ألوروبا تسمح التي املؤسسات من

. اقتصاديًا
األمريكية ــاج ــت اإلن مــعــدالت انخفضت وكــام
أهنا العاملية، وأعتقد اإلنتاج معدالت معها انخفضت
الفرتة تلك يف رسيع انخفاض بمعدل انخفضت قد
حتى وهكذا  الثانية، العاملية احلرب انتهاء تلت  التي
الثامنينيات، ــل وأوائ السبعينيات فرتة إىل وصولنا
عظيمة، اقتصادية  قوة اليابان ارتفاع مع وخصوصًا 
والذي Rustbelt باقتصاد ى ُيسمَّ بام وتبدل االهتامم

الصناعية. ألمريكا اجلزء الغريب ميز
جدًا بعيدًا يتحرك االهتامم ذلك بأن تشعر وهنا 
األمريكية املتحدة الــواليــات وأن ، جــدًا  وبرسعة
أنه ومع  االقتصادي، املجال يف الكثري  خترس كانت
صياغة أعاد لكنه األجل، قصري جمرد اهتامم يبدو كان
األمن القومي إىل عن بعيدًا  درجة ما إىل اجلدال ذلك
بتلك تقليدية، باملصالح القومية بطريقة االهتامم ذلك
حول األوروبية القوى هبا فكرت طاملا  التي الطريقة
ويف التجارية األسهم إطار يف وذلك القومية؛ مصاحلها

االقتصادية. املنافسة إطار
الفرتة تلك كانت الذي الوقت يف للدهشة أنه واملثري
متتلك األمريكية  املتحدة  الواليات كانت فيه تتقدم
عىل اعتامدًا أكثر بطريقة ما سيصبح والذي ، اقتصادًا
من التجارة أرباح وإمجايل والوظائف العاملية التجارة
الناس، به  واهتم ارتفع والــذي األمريكي، اإلنتاج
إىل وهو أال ما، حد خمتلف إىل يف سياق ذلك كان ولكن
منافسًا ؟ األمريكية املتحدة الواليات ستكون مدى أي
مرتبطني كانا والوظائف التجارة من كًال وهكذا؛ فإن

األمريكية. املتحدة العاملي وبالواليات باالقتصاد
الواليات أن وهو أال ، جدًا مهم آخر جزء ويوجد
ما بعد العامل،  تدين أصبحت قد األمريكية املتحدة
أي من أكرب كبرية  برسعة كله، للعامل مدينة كانت
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اقتصاد أي حتى أو نفسها بالظروف مرت أخرى دولة
الصناعي، رجيان ظهر فقد ما حدٍّ وإىل واآلن كبري. 
األرباح ملعدالت فولكر رجيان بسياسة  أسميه ما أو
الواليات ــاح أرب معدالت ارتفعت فقد املرتفعة، 
فقد األمريكي، العجز مع للتاميش األمريكية  املتحدة
منخفضة األمريكية املدخرات أرباح معدالت كانت 
األمريكية نموها املتحدة الواليات لت موَّ وقد ، جدًا
متويل يف واستمرت االقــرتاض، أسلوب باستخدام
تلك عن وسوف نتحدث االقرتاض، طريق نموها عن

حلظات. خالل املدخرات
نجد الثامنينيات، يف وتوغلنا السبعينيات تركنا وكلام
يف سياساهتا التفكري يف تبدأ األمريكية املتحدة الواليات
سياسية بطريقة القومية ومصاحلها العاملية اخلارجية
التجارية املصطلحات  باستخدام  وأحيانًا  اقتصادية،
اهنيار مع احلركة تلك  تسارعت ثم  واالقتصادية،
وأوائل الثامنينيات  فرتة أواخر يف السوفييتي االحتاد
جدًا خمتلف التهديد  مفهوم أصبح ولذا التسعينيات، 
أسميته ما وظهر األمريكية، املتحدة الواليات  داخل 
القضايا يف أوًال  اخلارجية، السياسة يف بالتوسع 
القضايا أخرى من هناك جمموعة وكانت االقتصادية،

حقوق اإلنسان. عن قضايا ظهرت كالدفاع التي
بقضايا كثريًا هتتم كلينتون فكانت الرئيس إدارة أما
حيال كثريًا يقلق الشعب  بدأ وقد  اإلنسان، حقوق 
بعيدًا كله ذلك تغريَّ وقد العاملية، البيئية االهتاممات
اجلانب نحو فقط يتحرك يكن ومل القومي األمن عن
التي القضايا من آخر نوع نحو ولكن االقتصادي،
كان لقد  األمريكية، املتحدة الواليات يف اجلدال تثري
قضايا لتشمل توسعت بالرفاهية والتي ُيسّمى ما هناك

أخرى.
السلطة، إىل ووصل بوش االبن وعندما جاء الرئيس
كانت التي الرئيس كلينتون تغيري إدارة إطار يف وذلك
أمني. يف إطار القومية تعريف املصالح عن جدًا بعيدة
هجامت سبقت التي الفرتة تلك إىل نظرت ما وإذا
هناك كان بينام أنه فسرتى سبتمرب؛ من عرش احلادي

االستقرار املحيل، وعدم بنهضة الصني، متزايد اهتامم
يف وأيضًا األوسط، الرشق منطقة يف هنا وخصوصًا 
رشق وجنوب اجلزيرة الكورية، وشبه رشق آسيا شامل
الذين العديدون هناك كان وباكستان؛ واهلند، آسيا، 
لإلسالم، الفريوسية السالالت بنمو مهتمني كانوا
الرئيس إدارة فيه كانت الذي الوقت إىل تعود والتي

املكتب. ال تزال يف كلينتون
يف ستظهر التي القضايا من  واحدة  فإن وباملناسبة؛
جيادلون كانوا الذين الناس عدد هو االنتخابات هذه
أبلغوا قد  بأهنم  كلينتون الرئيس  إدارة يف سابقًا
بوش للرئيس القومي لألمن السياسيني املستشارين
وكانت القاعدة، هو يقلقه أن يمكن يشء أكرب بأن
ولذلك األمر، له خلصت قد رايس السياسية املستشارة
وماذا؟ قال؟ من  حول  املناقشات من العديد فهناك
كلينتون إدارة من  االنتقالية الفرتة تلك خالل وملن؟ 

بوش. الرئيس إدارة إىل
بعدما بوش الرئيس خطاب نظرت إىل ما إذا ولكن
بأشياء وهيتم  ، تقليديًا  كان أنه جتد السلطة إىل وصل
ذلك، إىل نتطرق  أن نريد  ال  إننا قال: حيث تقليدية،
ذلك إىل تتطرق أن كلينتون الرئيس إدارة فقد حاولت
ننوي ال ذلك، ونحن تنفيذ تستطع ومل ولكنها أخفقت
عىل الدول األخرى. وذلك شؤون يف كثريًا ننغمس أن
املعاهدات يف شكها أكدت قد بوش إدارة أن أساس
عىل التوقيع يف رغبته  عدم إىل عدنا ما وإذا الدولية،
يف رغبته وعدم الدوليني،  املجرمني  حماكمة معاهدة
باإلضافة للبيئة»، كيوتو «بروتوكوالت  عىل التوقيع
حول األسلحة املفاوضات بدء إهناء يف رغبته عدم إىل

شامل األطلنطي. حلف توسيع ورغبته يف النووية،
التحركات عن  حديث هناك كــان فقد ولذلك
يف بالطبع وذلك بوش، الرئيس إدارة بدء األحادية يف
سبتمرب، من عرش احلادي هجامت التي سبقت الفرتة
احللفاء، يف الشك نوع من كان هناك نفسه الوقت ويف
حول األمريكيني لقلق التقليدي النوع ذلك ولكنه
كان لو حتى األخــرى،  البلدان شؤون يف انغامسهم
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إدارة فإن  تعرف وكام  املحلية، الرصاعات يف ذلك
الرشق مفاوضات إىل القفز يف ترغب  تكن مل بوش

األوسط.
من سبتمرب وأصيبت عرش احلادي كارثة جاءت ثم
دقيق تعريف  إىل الوصول وتم مقتل، يف كلها األمة
األمــن ــار إط يف  ــك وذل األمنية،  لالهتاممات  آخــر
سبتمرب من عرش احلادي هجامت غريت لقد القومي.
أمور عىل الضوء إلقاء  بإعادة تقم مل  فهي يشء،  كل 
بطريقة بإظهارها قامت ولكنها فقط، القومي األمن
االهتامم حمل األمن ألن وذلك ؛ أيضًا وجديدة قوية 
أوروبا، ولكنه أو آسيا اجلديدة يف القوى أمن يكن مل
للواليات املــوجــه املـــادي التهديد  مــن ــن األم كــان
حيث التارخيية؛ الذكرى إىل أشري فقط وأنا املتحدة.
عىل القوة  باستخدام خارجي هتديد هناك يكن مل إنه
هو ذلك كان فقد ١٨١٢م، عام منذ القارة األمريكية
اليابانيني عىل هجوم نغفل أن نستطيع وال هتديد، آخر
األمريكية القارة عىل يكن لكنه مل هاربور، بريل السفينة
األملانية الغواصات من  هجامت هناك وكانت نفسها،
احلرب، فرتة خالل الساحل عىل «اليوبوتة» املسامة
نوعه من األول  هو املــادي اهلجوم ذلك كان ولكن 
الكبري شعورهم إىل قادت وقد الوطن، سلطة عىل
كان اليوم هــذا ويف للهجوم، وقابليتهم باهلشاشة

. أمن الوطن عىل الرتكيز هو اهلدف
الرحلة تلك يف قوله  أحــاول كنت ما فإن واآلن؛
تلك تكن مل بوش  إدارة أن  هو  األفــق: يف القصرية 
إحداث إىل تسعى لكي للسلطة وصلت التي اإلدارة
أو عقله يف يكن مل  وذلــك جديدة؛ عاملية تغيريات 
أو بــوش  الرئيس  عقل  يف  ذلــك يكن مل ــل  األق عىل 
ذلك كــان  ربــام ولكن ــاول، ب كولن خارجيته وزيــر
عقل يف أو الدفاع وزير رامسفيلد عقل يف موجودًا 
العاملني من عقول بعض حتى يف أو تشيني ديك نائبه

مكاتبهم. يف
عن نفسها  إبعاد حتــاول بوش إدارة فإن قلت كام
بني السالم اتفاقيات  يف الوسيط تكون أن حماولة

أن يالحقوا غري املهم وفيام يبدو من إرسائيل والعرب،
من الرغم عىل وذلك الشاملية؛ مع كوريا التكيف حماولة
هذه القضايا. لقد حول اإلدارة داخل انقسامات وجود
سياسات جتاه جّدًا حساسة البدء يف إدارة بوش كانت
الشاملية. كوريا يف لالنغامس وحماولتها كلينتون إدارة 
والتي الصني مع بوش إدارة أخطاء أوىل كانت لقد
جديدة بوصفها قوة - منذ قليل قلت كام - إليها تنظر
الصني نحو سلوكها كان ولكن ، جديدًا ومنافسًا تربز
كمجرد واقعي، إطار يف معها تعاملت حيث ، تقليديًا
تلك تكن ومل اجلديدة، القوية الدول حيال معتاد قلق

نظام احلكم. يف تغيري إحداث ملحاولة القضية
الكثري، سبتمرب من عرش هجامت احلادي غريت لقد
عرش احلــادي  هجامت بعد بوش إدارة قامت حيث 
التحركات اختاذ  يف حقها  بتأكيد مبارشة  سبتمرب من
والدول اإلرهابيني ضد الوقائية  واملبادرات  األحادية
والوثائق االسرتاتيجيات بإخراج وقامت تأوهيم، التي
الفرتة خالل صــدرت قد  كانت التي  االسرتاتيجية 
بإعادة وقاموا األب، بوش الرئيس إلدارة  األوىل
كان الذي وتشيني الدفاع. وزير مكتب يف صياغتها
والذي األب،  بوش الرئيس إدارة يف للدفاع  وزيــرًا
وريتشارد وولفوتيز، أسامء مثل بول بعدة مرتبطًا كان
كان آخر وبمعنى آخرين، باإلضافة إىل وليبي، بريل،
الذين الكثريون األوىل بوش الرئيس إدارة يف يوجد
وثيقة يف ظهر ــذي  ال املذهب ذلــك يؤلفون كانوا
تم ولكن ٢٠٠٢م، لعام القومي األمن اسرتاتيجيات

عقد أو أكثر. األرشيف ملدة حفظها يف
اهليمنة العسكرية،  إىل ميلها الوثيقة تلك أظهرت لقد
اختاذ إىل اإلدارة إطار ميل يف األفكار تلك رشح وتم
إىل امليل ذلك أحادية اجلانب. وأيضًا كان اإلجراءات
هجامت فبعد ، مفاجئًا اجلانب األحادية الترصفات 
التدخل يف رغبة هناك مل تكن سبتمرب من احلادي عرش
دعمه، يف وال األطلنطي، شــامل حللف العسكري

أفغانستان. يف
تتسم بوش كانت الرئيس إدارة إن أن أقول: أريد ال
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سياستها، نواحي كل  يف اجلانب أحادية بالترصفات
الدخول عىل األمريكية املتحدة الواليات أرصت فقد
الشاملية، كوريا مع األطراف املتعددة املفاوضات يف
اليابان من كل إدخــال عىل أرصت  عندما ــك وذل
هذا املفاوضات، يف رشكاء والصني اجلنوبية وكوريا
إليهم. االنضامم يود آخر شخص أي إىل باإلضافة
استخدمت التحركات قد بوش إدارة رصحوا أن لقد
لدخوهلا وذلك العراق، يف للتعامل اجلانب األحادية
ألن وذلك اجلانب؛ ثنائية أو أحادية مفاوضات يف 
الشاملية، كوريا معها األمريكية املتحدة الواليات
إذا هنا املوجودة السخرية تستشف أن تستطيع وهكذا

أخرى. بعد النظر إليها مرة أعدت ما
«ائــتــالف عــن تتحدث ــوش ب إدارة كــانــت لقد
واخلاصة املرنة التجمعات بانتهاء  وذلك اإلرادة»،
الصفقات مهامجة عىل ة مرصَّ أصبحت وقد للدول،
ذلك، أرادت ما إذا أو إىل ذلك،  احلاجة  دعت ما إذا 
الفرنسيني والكنديني من كل بدعوة قامت فقد ولذلك
تلك يف أيضًا مؤخرًا نجحت وقد ، مؤخرًا إىل هاييتي
باإلضافة وذلك األوروبيني، من حلفائها مع املواقف
إىل تسعى  وكانت ـــراين، اإلي الــنــووي الربنامج إىل 
ومساعدة الدول املتحدة األمم مساعدة عىل احلصول
بعض مثلام قامت العراق؛ األمن يف توفري يف األخرى
أفغانستان، يف األمن توفري باملساعدة يف الدول األخرى
بوش الرئيس إدارة أن أوضح أن أريد فأنا وهكذا

ذلك. أرادت متى انتهازية تصبح أن تستطيع
املختلفني املشاركني أثار الذي ما أقول أن أستطيع ال
فإنك مهتمني األفــراد كان  إن  حتى بوش؛ إدارة يف
(انفجار أكثر أو حديثني  كتابني إىل النظر تستطيع
مان، جيمس ملؤلفه للحرب) بوش جملس الربكان: 
وكتاب جليمس املشاركني، خمتلف دوافع حيلل والذي
األمريكية)، (احلرية  وعنوانه دالدير، وإيفو ليندس
اإلدارة ــل داخ املختلفة الــرصاعــات حيلل والـــذي

األمريكية.
سبتمرب من عرش  احلادي هجامت بعد هناك وكان

وجود من الحظوا بوش الرئيس إدارة داخل  مبارشة
مع كاسح تغيري إلجــراء سياسية قاعدة لبناء فرصة
هناك وكان الرش. دول حمور داخل  وذلك األعــداء، 
اإلرهاب حماربة األفضل من أنه يعتقدون الذين بعض
ومانعني، ووقائيني سباقني يكونوا وأن اخلــارج، يف
الدمار أسلحة عىل للحصول الفرصة بعضهم ورأى
ولتحذير العراق، يف وجودها اعتقدوا التي الشامل
بسبب باكستان وربام الشاملية، وكوريا وليبيا، إيران،

القضية. تلك
بوجود اعتقدوا  قــد بعضهم أن  أيــضــًا وأعتقد 
اإلرسائييل؛ - حلل وتسوية النزاع العريب إمكانيات أكرب
كان ــذي  وال حسني،  ام صــدَّ خلع طريق  عن وذلــك
ببغداد» يمر القدس إىل الطريق «إن يقول: ما دائــًام 
التسعينيات فرتة  إىل يرجع والــذي ذلــك،  مكررين
األوىل، اخلليج حرب  يف  الفكرة تلك انترشت عندما
بني هنا أسهل ستكون التسويات تلك أن وأعتقد
قوة اجليش إضعاف مع وذلك واإلرسائيليني، العرب
املتجمد، األوسط  الرشق فتح إىل باإلضافة العراقي،
األوىل اخلليج حرب  بعد حدث قد ذلك  أن وأظــن 
يف سبب هناك يكن مل وربام هناية، إىل تصل مل والتي
أو ، ٢٠٠٢م أعوام يف  حيدث قد ذلك أن يف التفكري
الناس هناك بعض يكون وقد أو ٢٠٠٤م، ، ٢٠٠٣م

فرصة. هناك كانت أنه يظنون الذين
فقد كنت الطاولة، عىل أوراقي كل أن أضع وجيب
أن يف أبدًا أفكر ومل العراق، احلرب عىل لتلك مساندًا
وجود هي العراق إىل الذهاب إىل أدت التي األسباب
طاف بذهن الذي ما أدري وال الشامل، الدمار أسلحة
أنه مؤخرًا وزير الدفاع رامسفيلد أعلن لقد الرئيس،
العراق؛ يف شامل دمار أسلحة هناك تكن مل لو  حتى
بام أمينًا  أنه كان العراق. وأعتقد يف سيحارب كان فإنه

بذلك. يعرتف لكي الكفاية فيه
أكن مل  فأنا نفسه؛ القالب  يف نفيس وضعت وإذا ما
تلت التي الفرتة تلك يف خططوا قد  بأهنم ألحلم
يوجد وال فعلوا،  كام العراق يف العسكرية  العمليات
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خططًا يمتلكون كانوا بأهنم إقناعي عىل قادر شخص
حتى فرتة العسكرية أو العمليات بعد ملرحلة ما جيدة
تعد زالت فام الكربى، العسكرية العمليات بعد ما 
األمريكيني اجلنود من املزيد لقد ُقتل عسكرية. مرحلة
أكثر ممن العراق، ساد الذي الكبري، العراك ذلك  منذ
استطاعت التي قليًال أقل أو يومًا خالل الثالثني قتلوا

اجلنوب. العراق من اجتياح األمريكية القوات فيها
أهنا أعتقد  الدوافع، كانت ومهام حال، كل وعىل
يوجد مل أنه أعتقد احلقيقة ففي خمتلطة، دوافع كانت
اإلدارة، هذه  يف السياسة صناع  أذهان يف  قوي دافع
الرشق يف املوقف تأزم وراء السبب هو كان وذلك
املزيد فهناك حمتمل، غري  أصبح ــذي وال ــط، األوس
وما املكان، ذلك كل يف والفاسدة القمعية الدول من 
اخلطورة غاية يف داموا موجودين فسيصبح هذا العامل
نتخلص من وعندما األمريكية، املتحدة الواليات عىل
ى ُيسمَّ ما حدوث جيد. فإن تأثري ام قد يكون هناك صدَّ
لديك يكون أن جيب الديمقراطية، التأثريات بنرش
وأظن يف دقائق، لذلك وسأعود العراق، يف مربح ناتج
العراق. إىل الذهاب وراء األسايس الدافع هو ذلك أن
هناك أن الناس بعض رأى فقد ــر؛ آخ وبمعنى
ذلك ــدأ  ب ــام ورب ـــط،  األوس ــرشق ال لزعزعة فرصة
وقد ومرص، والسعودية، وإيران، سوريا، يف التغيري
أعرف الذي لويس بربنارد مرتبطًا   اجلدال  كان ذلك
باإلضافة إىل وذلك مرات، عدة املكان زار هذا قد أنه
ثوريًا تغريًا كان ذلك ولكن  وآخرين. عجمية فؤاد
يشري وقد املعتادة، السياسة تكن مل تلك فإن بالفعل،
وثوري أسايس لتغيري عامًال ليكون التحول إىل ذلك
غرب األوسط وجنوب العامل، الرشق من آخر جزء يف
مل يكن السياسة التقليدية ذلك فإن وهكذا . أيضًا آسيا
سبتمرب من عرش احلادي هجامت أعطت واملعتادة، فقد
تفكري طريقة يف كبرية تغريات حلــدوث االحتاملية

األمريكية. اخلارجية السياسة
ما إذا القومي، لألمن االسرتاتيجية الوثيقة إن
بعضًا تذكر والتي الوثيقة، تلك إىل أخرى مرة عدنا

شخص، ال يمكن أن خيتلف معها التي من األهداف
السالم، عىل واحلفاظ السالم، عن الدفاع وهــي: 
السياسات عىل والتشديد الديمقراطية، وتشجيع
املتحدة للواليات والسياسية والعسكرية، االقتصادية،
املتحدة الــواليــات تــرى أيضًا ولكنها األمريكية،
والسيطرة الكريمة،  العظمى القوة أهنا األمريكية
ذات التحركات من إىل األرباح تنظر هي وبينام اخلّرية،
الواليات مصالح عىل أن فإهنا ترص املتعددة؛ األطراف
القيام تتطلب  قد ومسؤولياهتا األمريكية املتحدة
بعضًا تتطلب والتي اجلانب، األحادية  بالتحركات
باستخدام ذلك يتم القمعية، وعادة ما التحركات من
الداخلية، والدفاع األمن وأجهزة املخابرات أجهزة
الوقائية واملــبــادرات التحركات باستخدام وأيضًا
األمريكية املتحدة الواليات أعلنت وقد باخلارج.
ملنع حدوث العسكري تفوقها عىل ستحافظ بأهنا أيضًا

خارجية. عسكرية هتديدات
بوش بمذهب ُيسمى ما عنفًا  فهو املقرتحات إن أكثر
قوهتم يستخدمون العظمى، وأهنم القوة  بأهنم  وإيامنه
ُيسّمى ما  وتوسيع إذعــان عىل  واحلصول للرتويج 
أيعني ذلك؟ يعنيه الذي ما ولكن األمريكية، باحلدود
األمريكية املتحدة الواليات أن املثال سبيل عىل ذلك
احلرة ديمقراطيتها من التوسيع حتاول أن عليها جيب
تصل أن  أيمكن وتــرى وســوريــا؟ ــران إي إىل  لتصل
وإجيابية مبرشة  نتائج  رأينا لو حتى آخر؟  مكان إىل
الرصاع بعد ما  فرتة إىل  بالنظر أنه فأعتقد العراق؛ يف
العامة فإن  ؛ العراق يف الكبري الرصاع  بعد ما  فرتة أو
األمريكيني، السياسة صناع معظم وربام األمريكيني،
وال اليوم، ــرام ي ما غري عىل  شهيتهم  أصبحت قد
آخر. كبري  عسكري تدخل عىل للحصول يسعون
جيدًا أعرف ذلك أنا يتغري، عىل وشك أن العراق فإن
للغاية، ذلك مبكرًا أضمن من أين الرغم وذلك عىل ،
الثورة تأثري حول سألونا (جو وأنا) عندما تعرف فأنت
يزال ال : رسيعًا أجاب السياسة احلديثة؛ يف الفرنسية
العراق، يف سيحدث عام نتحدث أن جدًا  املبكر  من
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يف جيري ما حول نتائج متفائًال أحدكم كان إذا ما ولكن
املستقر، السيايس املوقف ذلك ستكون العراق والتي
أن أظن فأنا إقناعي، وحتاول يدك ترفع أن فيمكنك 
عىل أو الفوىض، من حيدث هو فرتة أن يمكن ما أفضل
الذي واسعة، ومهام كان أهلية حتدث حرب أن األسوأ

فإن اإلجابة هي ال. الدولة الوسطى يف تبقى
شهيتهم السياسة صناع أن  أعتقد  ال فأنا وهكذا؛ 
أخرى، مرة  النطاق واسع عسكري لتدخل مفتوحة 
إعادة أو االحتالل ذلك يعني عندما ليس وبالطبع 
السعودية، وأنا العربية واململكة وإيران سوريا، إعامر
هي ترو  بكل هناك  السعودية العربية اململكة  أضع
إىل يتحولوا اثنان جيب أن آخر ما كان وإذا وباكستان.
مما أكثر األمريكية للمصالح حيدث أن يمكن ما أسوأ
ما؛ مكان من أقلق أن عيل كان ما وإذا هي عليه اآلن،

باكستان. بسبب نفيس أنا نومي يضطرب فسوف
والتوسع  احلدود، حول يتزايد األمريكيني قلق أن إال
للواليات املتحدة ما كان واالقتصادي، وإذا العسكري
من جمموعة وجود  حتى  أو الــدول،  بناء حول ثقافة
إعطاء أجل من  يناشدون الذين املتطورين املواطنيني
ندرة ضباط اخلارجية من الرغم عىل وذلك الوظائف،
املتحدة، للواليات  املساعدة ضباط حتى  أو املدربني
إىل باإلضافة جيد بشكل العربية يتحدثون والذين

الفارسية أو عدد آخر من اللغات.
األشكال البيانية: إىل أشري أن أود واآلن

فإذا ما األمريكية، باألولوية هيتم األول الشكل فإن
الوضع إىل العمودي الوضع من البياين الرسم حركنا
األمريكية املتحدة الواليات  أن ترى فسوف األفقي، 
والتجارة العاملي، اإلنتاج من  هائًال نصيبًا متتلك
آخر شخص عليه يطلق  أن يمكن ذلك فإن  العاملية.

املسيطر». أو «النصيب األول» «النصيب
%٢١ نسبة متتلك األمريكية املتحدة الواليات إن
العاملية، التجارة من %٥١ وحوايل العاملي اإلنتاج من
متتلك فإهنا االحتياطي؛ باملخزون هتتم كنت ما  وإذا
أما العاملية. الصعبة العمالت من خمزون صغريًا نصيبًا

والذي %٣ من أقل فهو الصغري، ذلك الرشيط األصفر
العمالت احتياطي خمزون من النصيب األكرب يمتلك
احتياطي أكرب خمزون يمتلك الذي من ترى األجنبية.
تايوان؟ أم اليابان، أم الصني، أهي األجنبية؟ للعمالت
وذلك األمريكية، الدوالرات يمتلكون من هم فهؤالء
الواليات مع الواسعة التجارة فرق يديرون ألهنم
يف مناداة اهتامم أدنى ألدهيم األمريكية. واآلن: املتحدة
ما إذا إيلَّ بالنسبة  ولكن ال. وربام نعم، ربام هؤالء؟
ال يمتلكون فهم الصغري، الرشيط إىل ذلك تنظر كنت

مهيمنة. اقتصادية قوة
أن من الرغم عىل الثاين، الشكل إىل  انظر واآلن
فهي النمو؛ حمرك ستبقى األمريكية املتحدة الواليات 
البضائع، إليها ليصدروا للناس مفتوح كبري سوق
وإذا املسيطرة، االقتصادية القوى عدد هو ليس وذلك
الستينيات أو اخلمسينيات يف فرتة ذلك فعلنا قد كنا ما
من كثريًا  أعىل األمريكي النصيب أن جتد  فسوف

العاملي. الناتج
بجانبه، الــذي الشكل إىل نظرنا  ما  وإذا واآلن،
املتحدة الواليات فإن الدفاع، إنفاق مصاريف ترى
بعضًا أن أن أذكر الدفاع، ومن املهم متتلك األمريكية
اجلورسليم جملة البيانات موجودة بالفعل يف تلك من
مأخوذة ليست معي التي البيانات تلك فإن بوست،
اجلورسليم يف قصرية مقالة هناك كانت ولكن  منها،
الواليات مصاريف حــول تقريرًا  تعطي بوست
بمصاريف مقارنة وذلك الدفاعية، املتحدة األمريكية
فكرة يعطينا وذلك األطلنطي. شامل  حللف الدفاع
ومصاريف األمريكية املتحدة الــواليــات أن حــول
حلف دفاع مصاريف عن  مرات بثالث  أقل دفاعها
نفسه فإن الوقت يف ولكن أوروبا، األطلنطي يف شامل
وذلك أمريكية؛ عسكرية هيمنة وجود توضح األرقام
عادة ما األطلنطي شامل حللف الدفاعية املصاريف ألن
األطلنطي، شامل حللف أمريكية مصاريف غري تكون
حلف أو األورويب، األطلنطي حللف شامل هي وإنام
فمصاريف الكندي، - األورويب األطلنطي شامل
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عادة الذين للجنود  مصاريف تكون ما عادة  الدفاع
بدون جنود أهنم معناه وهذا  فائدة،  بال يكونون ما
حمتشدة دفاعية قوات الغالب يف ليسوا فإهنم عمل، 
فاملقدرة العسكرية األوروبية ضعيفة املستوى، وعالية
فإن األمريكية. املتحدة بالواليات باملقارنة ــّدًا ج
خارج الكفاية فيه ما  ينفق  ال  األطلنطي شامل حلف
عىل املسلحة القوات عىل األمريكية املتحدة الواليات
توضح هؤالء اجلنود أرقام فإن وهكذا مستوى، أعىل

بالفعل. اهليمنة األمريكية العسكرية
األمريكية، نجد املتحدة الواليات إىل نظرنا ما وإذا
املتحدة الواليات يف فرد لكل الدفاع مصاريف أن
معظم من ونصف مــرات ثــالث  حــوايل األمريكية 
وإذا األورويب، األطلنطي شامل  حللف مرات األربع
عدد أو الداخلية  املنتجات  نمو أسهم إىل نظرت ما 
جدًا ضخمة  ليست فهي  املسلحة، القوات يف اجلنود
إىل تنظر  أن  جيب فإنك  أمريكية؛ هيمنة  تظهر وال
ثم اهليمنة األمريكية، لرتى العسكرية املقدرة مستوى

العسكري. اجلانب يف
«األولوية» كلمة معاين أحد  أن  أعتقد بالفعل فأنا
ولكني ، عسكريًا تراه وأنت   ، اقتصاديًا تراه الذي
كلمة معنى من جزء جمرد ذلك أن أن أرص عىل أريد

كلها. فقط وليست معانيها «األولوية»
تلك إىل  بالنظر األمريكية»  «األولوية معىن

احلقائق:
وأنا اجلانب، أحاديي مع اآلن كبرية مشكلة لدي
البيانات إىل  نظرت ما إذا  أنه  اقرتحت قد بالفعل
فأنت االحتياطي، املخزون إىل فانظر االقتصادية،
ترى نعم األمريكية». «األولوية يشبه  شيئًا ترى  لن 
وذلك تقليدية. بطريقة األمريكية العسكرية األولوية
التقليدية. اجليوش مع تقليدية، عسكرية بطريقة
عسكرية قوة متتلك  األمريكية املتحدة الواليات إن
ما، حد إىل  العراق يف جليًا  ذلك  ظهر وقد مهيمنة،
سوى يكن مل العراقي  اجليش إن تقول: أن وتستطيع
كان لقد ذلك مع ولكن تدريبه، يتم مل ورق من نمر 

من الكثري العراق متتلك لقد كانت ، كبريًا جّدًا جيشًا
مل تستطع ولكنها الدبابات، من الكثري الوقائية، الدروع
عىل والقدرة األمريكي،  اجلوي الغطاء أمام الصمود
اجلوية القوات  واستخدام اجليدة،  السيطرة امتالك
والتقليدي. التحرك الرسيع تقوم بتدعيم اجليش التي
والتي التقليدية العسكرية باهليمنة نعنيه ما ذلك ولكن
ولكني متتلكها، األمريكية املتحدة الواليات أن أعتقد
نتحدث فنحن ال املهمة، بعض التحديدات أريد وضع
كانت بينام ولكن  هنا، النووية العسكرية املقدرة  عن
القوة من الكثري متتلك األمريكية املتحدة الواليات
االحتــاد فــإن  فــائــدة، أقــل النوع ذلــك  فــإن النووية،
التقليدية، أهنى قوته العسكرية قد يكون قد السوفييتي
حتى مسلحة زالت دوله ما ضعفت، إال أن قد والتي
من الكثري حال هو وهذا النووية، باألسلحة القمة
حياولون، الذين املزيد هناك زال األخرى، وما الدول
ما إذا النوم أفضل  سنستطيع كنا ما إذا ال أعرف  وأنا
األسلحة تكاثر يف أذهاننا، ولكن يدور كل ذلك كان
يف حتى الدمار ستحدث من كبرية كمية أن يعني النووية
ضخمة، تقليدية متتلك هيمنة عسكرية التي البالد تلك
«األولوية لكلمة  املعنى ذلك وضعنا ما إذا وهكذا
ألن يمتلكها؛ أحد  ال فإنه اعتبارنا، يف العسكرية»

للهجوم. معرضون اجلميع
غري املعنى اهلجوم؛ وذلك لقابلية آخر معنى ويوجد
األسلحة استخدام  فيه يظهر مل اآلن وحتى تقليدي،
أسلحة بدون إنه يقولون: كانوا ما إذا وذلك النووية،
النوع ذلك هو بالطبع وذلك يــدري! فمن نووية..
عرش احلــادي هجامت يف رأيناه الــذي  ــاب اإلره من
املجتمعات كل إن مدريد، يف وما عشناه سبتمرب، من
كل قبل من  كبري بشكل للهجوم  عرضة احلديثة
وأفغانستان إنذار. وبدون يذكر، فرق بدون اإلرهابيني
وكان إقامة، حمل  هلا كان  فقد  أخرى؛  مرة تتكرر لن
كانوا ألهنم إليه؛ تذهب أن  تستطيع ما هناك شخص
الدن، بن ألسامة أمان ومرفأ آمن مأوى يمتلكون 
املأوى مكان القادمة املرة الواضح من يكون لن ولكن



٤٥٨

مرتمجة دراسات

٤٥٩

األمريكي التفوق معىن

أكثر ستكون العسكرية اهليمنة فإن وهكذا اآلمــن،
إال السياسية الفعالية إىل ترمجتها يتم أن من خشونة
ذلك تعتقد أن كنت ذلك؛ فإذا ما ترغب يف إذا كنت
من واآلالف املدنية األهداف بإزالة فقم املنع؛ قبيل من
أن وأستطيع اإلرهاب، من الثأر دعوى حتت األبرياء
أن أردت ما إذا البغيضة األمثلة الكثري من لك أعدد
كانت ما إذا مجيعًا نعرفهم، ولكن أذكر لك ذلك فإننا
يف يرغب آخر شخص أو األمريكية املتحدة الواليات
وال أرغب يف أعرف فال ما ظروٍف حتت بذلك يقوم أن

بأخرى. أو بطريقة ذلك يف للتفكري هناك أذهب أن
مما أكثر النووية القوى من املزيد هناك فإن وهكذا
مضت. عامًا ثالثني  أو عرشين منذ  موجودًا كان 
العديد فإن الشاملية كوريا هي بالفعل وكانت إحدامها
ضدها؛ املقيدة واألنشطة ، نسبيًا اجلديدة القيود من
أظن أهنا فال النووية، األسلحة وجود احتاملية بسبب
وربام لإلطالق،  ومستعدة جاهزة األسلحة متتلك
ضباط يكون ربام أعرف، يدري، ال متتلكها، من كانت
يعرفون أهنم ال والشك ، جيدًا ذلك يعرفون خمابراتنا
التي حتى الدول فإنه اليقني، وكام قلت وجه عىل ذلك
مثل روسيا، االحتكاكات الكثري من التقليدية لقواهتا
باستخدام الواسع الدمار إحداث  عىل قادرة تزال ال
وستفعل الصني،  تستطيع وكذلك النووية؛ األسلحة
الــدول من  وبعض  وباكستان، اهلند من كل مثلها

نستطيع ذكرها. األخرى التي
اإلرهاب متنع أن  باستطاعتك  يكن مل  فإذا وهكذا؛
«اهليمنة فكرة  ــإن ف التقليدية، الــقــوة باستخدام
عىل حمــدودة فكرة تعترب «األولــويــة» أو العسكرية»
فإن قبل  من أقرتح أن حاولت وكام األحوال، أفضل
للمستقبل. رؤية وليست مضطربة  كانت أفغانستان
تساند التي الدول تلك تتضمن والتي الدول معظم إن
مبارشة حتى أو  ــّدًا ج واضحة تكون  لن ــاب اإلره
توفر التي ــدول ال تلك إىل باإلضافة  املستقبل؛ يف
وال باألهداف ليس وذلك لإلرهابيني. اآلمن امللجأ
فسوف متنوعون وجيوش، إرهابيون، فهم باألماكن

وأجهزة الــرشطــة، حتركات  باستخدام منعهم  يتم
التي القوة التقليدية باستخدام ولكن ليس املخابرات،
الرئيس بوش ولذلك فإن العراق، يف باستخدامها قمنا
ذلك ولكن اإلرهاب، احلرب ضد بدء حتدث عن قد
العسكرية الطرق باستخدام تنفيذه السهل من ليس
بدأته: الذي السؤال ذلك فإهنا تثري التقليدية، ولذلك
اإلرهابيني بدعم تقوم والتي أخرى أماكن إىل أتتحرك
التكاليف وما الذهاب؟ تريد  أين  وإىل مجعياهتم؟  أو
االنتهاء اآلن فسأحاول وهكذا تستطيع حتملها؟ التي

األفكار. بعض ذكر من
اخلراب من العراق إعامر إعادة أن يل  يبدو ال  فإنه
أن املمكن من  ذلك كان  وإذا احلــرب،  من الناجم
سيحدث، ذلــك كــان  ما إذا  أعــرف ال  فأنا حيــدث، 
يف فليس احلايل الوقت يف إمكانية متواضعة وأنا أقول
كام تؤمن كنت ما إذا وذلك اإلرهابيني، منع اإلمكان
أعطت قد «العراق بأن اإلسباين الوزراء رئيس يقول
الذين اآلخرين إىل باإلضافة لإلرهاب»، دافعة قوة
وال اخلصوص، عىل وجه ذلك أصدق ال وأنا حاكوه،
معظم أن أظن  ال فأنا احلد، ذلك إىل مهمة أهنا أظن
قال فلو أذهاهنم، يف لدهيم أهداف حمددة البرش هؤالء
هيتم أعتقد أنه ال فأنا ملكنا»، «األندلس الدن أسامة بن
العراق يف قوات متتلك إسبانيا كانت ما فيام إذا بالتفكري
العراق. فقد يف قوات متتلك ال ، أو ليس طويًال ولكن

طويلة. ليس لفرتة قليًال ولكن هيتم
كنت لو حتى ــرى، أخ مرة السؤال فإن وهكذا، 
فامذا الديمقراطية؛ نحو الدفعة تلك مع ناجحًا
وأن ذلك أقرتح أن أحاول ال  وأنا تأثريها؟ سيكون 
يف مالية حصة  هلا ليس األمريكية املتحدة الواليات
جدًا كبرية مالية حصة متتلك أعتقد أهنا ولكني العراق،
حماولة حتى أي ال أعتقد أنه ولكني بالفعل. العراق يف
لتلك هناية  أو حــدًا تضع قد العراق إلعامر  ناجحة

حول اإلرهاب. اجلارية العاملية القضايا
هي جيدة إىل القوة األمريكية وما نظرت ما إذا واآلن
هي بالنسبة إّيل األمهية غاية يف والتي تعد إليها. بالنسبة
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إليها، الوصول أحاول والتي مليون، ٦٤,٠٠٠ الـ قضية
فام أمهيتها؟ وجه هي فام القوة، الكثري من متتلك فأنت
قضية هي فهذه عىل فعله؟ الناس جترب أن تستطيع الذي
ستستطيع فكيف إقناعهم؛ تستطيع تكن مل فإذا القوة،
يف أفكر أن  أستطيع فأنا ذلــك؟ فعل عىل إجبارهم
األمريكية املتحدة  الواليات فإن األشياء، من العديد 
إلخضاع حماولتها  أثناء يف عصيب بوقت مرت قد
أننا يبدو  ما فعىل أشياء، بعدة  للقيام األخرى  الدول
أو املالية سياساهتا تغيري عىل إجبار الصني نستطيع ال

الزراعية. املعونات املالية سياسة تغيري عىل إجبارها
تطبيقه يمكن ال ــة» ــوري ــرباط «اإلم مصطلح إن
ونحن األمريكية، املتحدة الواليات عىل جيد بشكل
اخلارجية أو  الداخلية  السياسات نحدد أن  نحاول  ال
حتتاج البالد  تلك كانت لو  حتى ــرى؛ األخ للدول 
إىل انظر فيها، كبري تأثري لدينا وكان ملح، بشكل إلينا
تأثريًا كبريًا نملك ال فنحن املثال؛ سبيل عىل املكسيك
يشء نملك فعل فنحن ال من املجاالت، العديد يف فيها
إلينا، يغادروهنا  الذين املهاجرين هــؤالء كل حيال
السياسات حول النصائح إسداء  عىل قادرون ونحن
األحيان بعض ويف الداخلية. واالقتصادية التجارية
ال أخــرى أحيان ويف ، متامًا املكسيكيون  يتجاهلنا
حشد يف تستمر والتي كوريا مجهورية يتجاهلوننا. حتى
لدينا ليس فنحن يزيد، ما أو جندي ٤٠,٠٠٠ من أكثر
نمتلك أننا أعتقد فعىل ما فيها، جدًا  قليل تأثري سوى
يف لدينا تأثري وليس الداخلية، سياساهتا كبريًا عىل تأثريًا

ذلك. أكثر من اخلارجية سياستها
ذلك، عىل األمثلة من الكثري إعطائك  أستطيع أنا
واحللفاء، االئتالفات،  يف أحدكم فكر ما إذا وهكذا
وأنا املتعددة، األطراف ذات  املؤسسات واستخدام
االئتالفات أن أعتقد  وال ذلك، حيال  جــّدًا  حيادي
مع أتفق  فأنا وهكذا العملية، عىل تسيطر  أن جيب
متأثرة كانت العملية ولكن ذلك. حول بوش إدارة
رشكاء من العديد إىل حتتاج ــت  وأن باالئتالفات،
الذي هذا ما فأنا أفكر وهنا العامل، هذا االئتالفات يف

ستعود بوش الرئيس إدارة أن هي احلقيقة نراه؟ أتكون
وراء والسبب األطراف، متعددة املواقف الستخدام
وذلك األعباء؛ يف التشارك إىل منه يف جزٍء يعود ذلك
املهام كانت إذا ما وذلك ، جّدًا املهام معقدة تلك ألن
التجارة ملنظمة أخرى جولة عىل احلصول حماولة مثل
لكي الرشكاء من الكثري إىل فيها حتتاج والتي العاملية،
أو العراق إعامر إعادة  بأعامل ويقوموا ، معًا يتعاونوا 
ومكلفة، ومرهقة، فوىض، حالة يف فكلها أفغانستان
إىل األمريكية املتحدة الواليات فسوف تتحرك ولذلك
العديد مع املفاوضات  حالة  يف  نفسها وتضع اخللف 
املؤسسات يف يفكر شخص أي كان ومهام احللفاء، من
أيديولوجية لدي  توجد وال املتعددة، األطراف ذات

ذلك. حيال معينة
ماسة حاجة يف فإننا عميل، بشكل حتدثنا ما  فــإذا
الدولية، املؤسسات استخدام  إىل  ونحتاج إليهم،
وإذا بالفعل، توجد التي القانونية واألُطر واملعاهدات،
بالقيم هيتمون اآلخرون ولكن ال، أم هبم هنتم ما كنا
هناك أن أعتقد وأنا حقيقة، ُتعد وتلك يمثلوها؛ التي
هي تتفقدها أن  بوش إدارة من أريد واحدة  مشكلة
يف جاء وذلك فيام أخرى، وأماكن العراق يف أعتقد، كام
املشاركة من نوعًا  هناك أن السياسيني املفكرين ذهن
ما ليس هناك ولكن بذاهتا، قائمة كانت والتي يف القيم
هذا يف كيان له شيئًا تعد والتي القيم املشرتكة ى ُيسمَّ
أن هو كيف العامل حول غريب هو ما إن ولكن العامل.
التي تلك  وحتى مشاركتها، يتم األمهية القليلة القيم

بشدة. هبا الناس يتمسك قد
الرئيس إدارة يف الناس أن هؤالء فأنا أعتقد واآلن؛
اجلدد» «املحافظون تسميتهم يمكننا والذين بوش
النفعيون، الواقعيون إليه  انتهى  ما إىل سينتهون
فهم العراق، يف بالفعل حيدث ما هو هذا  أن وأعتقد
املخصصة املالية االعتامدات أن وجــدوا قد بالفعل 
إىل أشياء باإلضافة وأفغانستان، العراق، إعامر إلعادة
من تقتطعه لذا  كله، هذا تأدية حتاول فأنت أخرى،
نفسه، الوقت يف األمريكيني الرضائب دافعي  أموال
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األموال عن  بالبحث نفسك إرهاق حتاول ال وأنت
إن يقولون الناس بعض فإن وهلذا ذلك؛ لفعل احلاكمة
واللحظة - يمكن - لألمر هي اللحظة احلاسمة هذه
كبري جزء لدينا بىل -، فقد تكون - التاريخ املهمة يف
ففي نعم أخرى، دولة أي من أكثر املسؤوليات من
أولربايت مادلني مصطلح نستخدم األحيان بعض
منها، مفر دولة ال األمريكية هي املتحدة الواليات «إن
اللحظة تلك ولكن األخرى»، وللدول مهمة لنا ودولة
حتظى أن يمكن وال متشاركة تكون أن جيب التارخيية

دولة منفردة. هبا
الواليات يواجه الذي األكرب السيايس  التحدي إن
أسلحة تكاثر هو يل يبدو  ما عىل األمريكية املتحدة
الــدول مع تكاثرها إىل باإلضافة الشامل، الدمار 
الشامل الدمار أسلحة كانت ما وإذا واجلــامعــات،
التي قد يف أيدي احلركات أو خشنة دول يف أيدي تلك
أخرى؛ فإن هذه أو توزعها، ومرة األسلحة تلك تبيع
مجاعي يف إطار معها التعامل يمكن التي القضايا هي
الواليات يعني أن ال وذلك الدول. من من عدد مكون
مرة الرادعة التحركات تستخدم لن األمريكية املتحدة
متأكد، وأنا فعلنا ذلك، فسوف نحاول، ما فإذا أخرى.
موقفنا وما ويدعمون يتقدمون سنجعل اآلخرين أننا
األمن حيقق بام نترصف فسوف يفهموا مل نفعله، وإذا

لنا.
أن اعتدنا ما أنه أظن كام هو التناقض  وجه ولكن
يف اليمني يف أصبح قد اجلدد»  «الويلسونيون نسميه
وقد اليسار. يف وليس األمريكية، املتحدة الواليات
حتررًا األكثر اجلناح يكون ذلك هو أن املعتاد من كان
تلك أن رأت والتي األمريكية، اخلارجية السياسة يف 
هبا يؤمنون الذين الناس وألن بنفسها؛ متمسكة القيم
قلت- -كام ، ويرون صحيحًا الذي يرونه عىل اجلانب
بذاهتا قائمة أهنا عىل القيم تلك يفهمون أهنم أو القيم
الصرب يملكون ال  عادة فإهنم كذلك،  ليسوا ولكنهم
إىل سياسة يؤدي قد ذلك أن وأعتقد لالقتناع، الكايف

. جدًا سيئة

حتاول بوش  الرئيس إدارة إن  أقول: ال فأنا واآلن
باإلخفاق ُمنيت ولكنها حاولت، بل العراق، إقناع
أحادية السياسية ترصفاهتا بسبب وذلك ما؛ حدٍّ إىل

املناطق. من عدد يف اجلانب
النقاط يف بعض عن نهاية حديثي؛ أحتدث يف
أن األمريكية املتحدة الواليات تستطيع ما إطار

العامل: يف تفعله
ال ولكننا أعىل مستوى، عىل جمهزًا  جيشًا نمتلك إننا
وأعتقد املحيطات، عرب مؤهلة مدينة نمتلك خدمات
فإن العراق. يف ــّدًا ج واضحًا  كان  ذلك  أن أيضًا 
تقوم عندما مرتددة تكون الواليات املتحدة األمريكية
إىل ذلك بإرسناد نقوم ما وعادة الدول، إعامر بإعادة 
األفكار هنمل وأن العاملية، واملنظامت املهمني، املقاولني
بإمهال ما نقوم اجلامعات، وذلك عندما بعض يف حتى
املدنيني يف  مهام من العسكرية العمليات به تقوم
إىل فسيؤدي كثريًا ذلك عن ما حتدثت بالعراق. وإذا
مل األمريكية املتحدة الواليات الفوىض؛ فإن من الكثري
معرفة حتاول حتى أو التخاطب عىل بناء مقدرة تستطع
لكي واالقتصادية والسياسية، الثقافية، الرضوريات
املدنيني املتخصصني فإن املدنية، اخلدمات بأداء يقوموا
يف وخصوصًا املحيطات عرب العمل يستطيعون الذين

املركزية. وآسيا األوسط، الرشق منطقة
ومهمة  رضورية  فكرة تلك كانت ما فإذا وهكذا
يف بكثرة باستثامرها هتتم مل العاملية؛ فإهنا للمسؤوليات
لكي موجودة تكون أن جيب والتي املدنية، النوعيات
املسؤوليات ويتحملوها، وأضيف تلك بتطبيق يقوموا

. إليها أيضًا الرسية اخلدمات
أستطيع استخالصها االستنتاجات التي هي ما ترى
الرشق يف األمريكية املتحدة الواليات سياسات حول
خاصة. بطريقة حوهلا أحتــدث كنت فأنا ــط؟ األوس
داخل ميًال أرى ال أنني هو إليه تطرقت ما وأول 
تدخالت يف التورط  يف األمريكية املتحدة  الواليات
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القوات باستخدام األقل عىل املدى، طويلة عسكرية
أمام والعقبات واملوانع األوسط. الرشق يف األرضية
بوش إدارة كانت  ما أو الديمقراطية، رقعة  توسيع
أنه الواضح فمن احلدود»، بـ«توسيع  البدء  يف تسميه
يف حدثت التي املشكالت بسبب حمدودًا يكون سوف
ومل ، موجودة دائًام املشكالت كانت تلك وقد العراق.
ولكن السابق، يف وجودها مالحظة السهل من يكن 
فإن ولذلك مالحظة وجودها اآلن. السهل من بالطبع
واسعة عسكرية بشن عمليات شخص يقوم أن فكرة
اآلن، خطط موجودة يف ليست أعتقد، النطاق، عىل ما
التمدد نظرنا إىل ما إذا العراق، وباملناسبة عىل حتى أو
تلتف كانت التي الوحدات من العديد فإن العسكري؛
إليها، أخــرى مــرة سيعودون العراق  من للخروج
الوطني احلــرس إىل باالنضامم  الناس يقوم  فعندما
ملدة بالتعاقد يقومون ال األمريكية املتحدة للواليات
فهم املوصل،  يف أو بغداد يف واحــد لعام أو أشهر
ويؤدوا الكايف،  املال بجني يقوموا لن أهنم يعتقدون
وذلك، ذلك  سأفعل فأنا منهم، املطلوب الواجب
هناك الناس سيجلسون أن تعتقد  ال العائالت ولكن
فإن ذلك يعد الضحايا، تلك كل سقوط ملدة عام مع
نفسه. الوقت يف عسكرية قضية يعد كام قضية سياسية

فأنا  نعم األمريكية؟ املتحدة الواليات جيش أيتوسع
يف األرضية القوات يف التوسعات سنرى بعض أننا أعتقد
عندما سيحدث ولكن ذلك األمريكية، املتحدة الواليات
أن عليه الرئيس فإن  الرضائب، دافعي من أموال ُتقتطع
فإن وهكذا  ما، حدٍّ إىل  االقتصادية سياسته بتغيري  يقوم
الدخول حماولة عند ذلك حياول التوسع عندما اجليش عىل
تستطيع القيام فإهنا مكان أي يف آخر عسكري تدخل يف
من أجل استطاعت البقاء ما إذا ، ولكن وذلك عسكريًا
بالتأكيد بالفعل، فأنا فسيكون سؤاًال  مهًام إعادة اإلعامر؛
لتدمري األمريكي  اجليش استخدام أختيل أن يمكنني
وقعوا ما إذا أو أهنا توجد، عرفنا ما إذا النووية  املنشآت
أستطيع بالطبع  فأنا استخدامها، جييد ال  من أيدي يف
فأنا أستطيع تصور، ال ولكني البرتول آبار  امتالك ختيل

تلقى لن  أهنا أعتقد  ولكني  للعراق إجابة  اقرتاح  أحاول
الكايف. الدعم

ولكنها حديثي، هبا أختتم أن أريد أخرى ونقطة
للواليات السياسية  القوة بقبضة ترتبط أخرى  مرة
بإنشاء كبريًا  اهتاممًا متتلك والتي األمريكية، املتحدة
سياسات أن وإرسائيل العرب  بني  هنا، االستقرار
األمر، وهلذا العراق، يف األمريكية املتحدة الواليات 
مثل بدون به االهتامم  اإلسالمي  العامل باقي عىل  فإن 
صدام، أن تم إنشاؤها، ما وحتى إذا اإلنشاءات تلك
وغادر، أتى قد الدن بن أسامة أن األمر ذلك مثل أو
فهي مــوجــودة، ــزال ت فال الفلسطينية القضية أمــا
احلصول يف اإلخفاق فإن  أقوله، ما  مع تتعارض ال
املتحدة الواليات موقف  ُيضعف هنا  استقرار عىل
املرء عىل أن وأعتقد األوســط،  الرشق يف األمريكية
للهند، وباكستان نفسه اليشء أقول قد وأنا ذلك، تقبل
سيظلون املمثلني هؤالء فإن كشمري. قضية بخصوص
تلك كل ولكن اخلارجيني، وليس الرئيسيني، املمثلني
وراء فيام البعيدة عواقبها العسرية هلا املحلية الرصاعات
الواليات بالنسبة إىل عواقبها ،وهلا نفسها املناطق تلك

األصيل. وطنها يف األمريكية املتحدة
خط يف ُتعد اآلن األمريكية املتحدة الواليات إن
فهي يقول خالف ذلك، أن أحد وال يستطيع املواجهة،
بعض ويف كله، العامل ويف  البلد يف خطرية مواجهة يف
التي املحلية للرصاعات رهينة تصبح قد األحيان
غرب آسيا يف جنوب أو كانوا هنا ما إذا وذلك توجد،

البلقان. يف كانوا ما إذا حتى أو جنوب الفلبني، أو
ال قلت،  وكــام األمريكية، املتحدة الــواليــات  إن
نوع بإجياد  تقوم كيف األحيان من العديد  يف تعرف
لتحاول قوهتا استخدام تستطيع ال أو االستقرار، من
املحلية، وذلك القضايا تلك بإنشاء استقرار يف وتقوم
«األولــويــة»؛ يعني ال قوية كبرية  دولــة  تصبح لكي 
يسمح ال ذلك  فإن هنا، قوله أحــاول ما هو وذلــك
وهذا املحلية، الــرصاعــات يف باالنغامس لشخص 
الرصاعات، مثل تلك عىل أن تقايض فيمكنك مفهوم،
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اجلانبية، املدفوعات  بعض للناس تعطي أن فيمكنك
ولكنك واألمـــن،  االقــتــصــاد تــدعــم أن ويمكنك
يشء عىل وإجبارهم املمثلني  إخضاع تستطيع ال
«األولوية وضع  مع وذلك أعتقد،  فأنا ولذلك  ما،
املاء بعض إلقاء حاولت االعتبار، يف األمريكية»
هناك أن اقرتاح وحاولت  املصطلح، ذلك عىل املثلج
كًال من فإن الفكرة، تلك وراء املختفي الضعف بعض
ما. إىل حدٍّ موجودان والعسكري االقتصادي اجلانبني
نفسها املتحدة األمريكية الواليات أن بيان أحاول فأنا
العراق، إعامر إعادة تتحمل لكي جّدًا منظمة ليست

األخرى. مشاركة الدول من املمكن تصور ولكن
أنه من الصعب عىل أقرتح أن النهاية يف حاولت وقد
الرصاعات يف  الدخول األمريكية املتحدة  الواليات 
سياستها مكانة يف تؤثر والتي املــوجــودة، املحلية
من ذلك النوع وبني ذلك بني بالربط وتقوم اخلارجية،
املتحدة األمريكية، الواليات من كًال وأن االستقرار،
يستطيعون أنفسهم املمثلني كل أن كله ذلك وفوق
يف فأنا أشكك قلته ما كل وبعد وهكذا التعايش معها.

األمريكية».  فكرة «األولوية


