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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
مقة قام بها الباحث التونسي اإلستراتيجي المقيم في أميركا الطاهر  تم نقل دراسة مع العددفي هذا

األسود وهو من المتابعين الجادين لألطروحات الفكرية لخط المحافطين الجدد من خالل منابرهم 

  .معهد المشروع األميركي وصحيفة الويكلي ستاندرد ومجلة كومنترياإلعالمية وهي 

 كمنظر رئيسي لهذا التيار بعدما عدد أسماء لتشارلس كراوثمرويشير الكاتب الى األهمية الفكرية 

  .أخرى في هذا المجال

  .إعتماداَ على المعلومات المتوفرة في اإلنترنتفي الصفحة التالية  لذلك تم التعريف بهذه الشخصية 

قرار الحرب على العراق جاء تحت ضغط  بأن فوكوياماومما تجدر اإلشارة اليه هنا هو إعتقاد 

  !صالح اإلسرائلية؟الم

وأشار الطاهر األسود الى عدة دراسات قام بنشرها سابقاَ حول األطروحات الفكرية المختلفة لهذا 

 والتي تم والنزاع بين المحافظين الجدد حول طبيعتها.. الديمقراطية االسالمية التيار المؤثر ، منها 

 ، ومنها الدراسة التي تتناول أطروحة ةالعدد األول من سلسلة دراسات إستراتيجينقلها بالكامل في 

الحرب الوقائية أو اإلستباقية والتي تم نقلها بالكامل هنا في هذا العدد نظراَ ألهميتها في توضيح 

والتي كان العراق الخلفية الفكرية والتنظيرية لإلستراتيجية األميركية العالمية في الوقت الحاضر ، 

  . والثالثة الثانية وسوريةأساليب وتكتيكات أخرى أن تكون إيرانأول تجلياتها ومن المحتمل جداَ وب

 ، التي تم تسليط الضوء فيها على العدد األول من كراسة المتابع اإلستراتيجيونذكر هنا بما جاء في 

  .اإلستراتيجية العالمية للواليات المتحدة بعد إنتهاء فترة الحرب الباردة

،والذي تم فيه تناول تيار لرابع من سلسلة دراسات إستراتيجيةالعدد اونذكر هنا كذلك بما جاء في 

  .، من خالل دراسة الدكتور عبد العزيز كاملالمحافظين الجدد بالدراسة والتحليل العميقين

كل هذا يأتي في إطار جهود مواجهة التحدي األميركي، الذي اليمكن بدون فهم معمق ومتأني 

       .السلبية التي تشكله وتقوم به للجوانب المختلفة اإليجابية ووصبور

  :دراستين الاتينفي هوفي ما يلي أهم األفكار الواردة 

غير أن كراوثمر لم يعش هذا التحول فحسب بل يتميز أيضا بقدرته النظرية الفائقة و التي تجعل 

 لنيومحافظمنه المفكر األكثر ذكاءا و من ثمة األعمق تأثيرا من بين الجيل الثاني من منظري التيار ا

  

أشرت . كنت قد كتبت عن كراوثمر ودوره البارز في صياغة مالمح التيار النيومحافظ أكثر من مرة

الى أهمية السبق التنظيري لكراوثمر من " االستراتيجيا االستباقية" في مقال طويل حول ٢٠٠٣سنة 

ة القطبية للتيار  وضع أسس االستراتيجيا األحادي١٩٩٠خالل نشره لمقال مرجعي في نهاية سنة 
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  النيومحافظ في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

  

 في مقال حول مسار الحرب األمريكية على العراق و تحديدا ٢٠٠٤كما أشرت اليه في ربيع سنة 

  الى دوره الكاريزمي كمفكر رئيسي في التيار النيومحافظ يجب االنتباه اليه بشكل خاص

  

تشارلز كراوثمر و الذين كان أول المنظرين الفعليين : الخليطغير أن هناك شخصية مميزة في هذا 

 ١٩٩٠ سبتمبر ٨للبرنامج السياسي الراهن للنيومحافظين وذلك في محاضرة القاها الول مرة يوم 

اي اشهر قليلة قبل الحرب االمريكية االولى على العراق، حيث تم الترويج بشكل واسع والول مرة 

  لحظة القطبية األحادية: "د مبررات االستراتيجيا األمريكية الراهنةلتشخيص استراتيجي سيصبح أح

  

و هنا يحتاج القارئ للتركيز، يالحظ فوكوياما أن التسرع في اتخاذ قرار الحرب على العراق لم يكن 

مبنيا على أساس المصالح العليا للواليات المتحدة بقدر ما كان مبنيا على تعلق غالبية المجموعة 

  ظة بالمصالح االسرائيليةالنيومحاف

  

 وبسبب اإلخفاق الذريع للواليات المتحدة في العراق تراجعت الرؤية النيومحافظة ٢٠٠٤خالل سنة 

  في إطار استرجاع المدرستين األخرتين لحيويتهما و خاصة المدرسة الواقعية

  

  

االنتخابات (افظين غيرت الوضع تماما لصالح النيومح" انتخابات"غير أن كراوثمر يعتقد أن ثالث 

األمريكية التي أرجعت إدارة بوش االبن الى السلطة و هو ما اعتبره استفتاءا ايجابيا على قرار 

وهو ما جعلهم يستعيدون ) من حيث إقبال الناخبين" نجاحها"الحرب، االنتخابات العراقية واألفغانية و

  زمام المبادرة في السجال القائم

  

ة شمولية ثالث في المنطقة يذكرها بشكل صريح، و هي الباكستان و و بهذا المعنى تطفو أنظم

  يجب الحذر من حيث الدفع بتحويلها نحو الديمقراطية" صديقة"السعودية و مصر، كأنظمة 

  

انتقال تدريجي نحو الديمقراطية عوض إعتماد طريقة الضغظ " تشجيع"و يخلص هنا الى موقف 

  مثل إيران أو سورية" الحرب على االرهاب"في " أعداء"صنف كـالمشددة مثلما هو الحال مع أقطار تُ

  

  تغلب في الصراع الداخلي في االدراة األمريكية" الواقعية الديمقراطية"يلمح كراوثمر، أخيرا، الى أن فريق 
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مثلما ذكرت في مقالي باالنجليزية في هذا العدد فإن تراجعا نسبيا للوجه األمريكي عن صورة 

دو أنه في صالح هذا المسار ألنه يفسح المجال لقوى حيوية ال ترغب في التدخل الدمقرطة يب

األمريكي وترى فيه خطا أحمر في االنخراط في مسار التفعيل الديمقراطي ومن ثمة ال تتعامل معه 

إن موقف هذه القوى وهي األكثر شعبية عربيا سيساعد بالتأكيد في نقل معركة . كمؤامرة خارجية

  ن مستويات نخبوية معزولة الى مستويات شعبيةالدمقرطة م

  

ان رسالة الواليات المتحدة السياسية و العسكرية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ستكون العمل 

  على ضمان عدم بروز اي قوة عظمى منافسة للواليات المتحدة

  

نهم ال يحتاجون التطلع اقناع المنافسين المحتملين ا'ان جزءا من رسالة الواليات المتحدة سيكون 

  'الى ادوار اكبر

  

إن هدفنا العام في الشرق األوسط و جنوب غرب اسيا هو البقاء في مستوى القوة الخارجية "

 المهيمنة في المنطقة و تأمين السيطرة للحفاظ على الوصول االمريكي و الغربي لمنابع نفط المنطقة

  



 التحدي الصهيوين             )١٩(اكز األحباث اإلستراتيجية العراق يف مر           التحدي االمريكي
 
 

  www.alkashif.org     :عنوان املركز األلكتروين
                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية٢٩ من ٥                             ٢٠٠٦ - آذار

 

 تشارلس كراوثمر

 

  

ال قبل عودته الى  في مدينة نيويورك ولكنه نشأ في مونتري١٣/٣/١٩٥٠تشارلس كراوثمر في ولد 

ربح .الواليات المتحدة ، وهو يهودي وكاتب عمود ظهر في الواشنطن بوست وفي نشريات آخرى

وهو من الداعمين األساسيين لمواقف المحافظين الجدد في القضايا . ١٩٨٧جائزة بوليتزر في عام 

  .السياسية

 ، ١٩٧٠عة ماك جيل عام حصل على درجة الشرف العليا في العلوم السياسية واإلقتصاد من جام

كان خالل  . ٧١-١٩٧٠وكان باحث كومن ولث في السياسة في كلية باليول في أوكسفورد عامي 

  .أصيب بالشلل بسبب حادث سيرخطير  ،١٩٧٢سنواته األولى في مدرسة هارفارد الطبية عام 

 المدرسة الطبية في إستمر على التمرينات الطبية أثناء فترة التأهيل، حاز على شهادة الماجستير من

أثناء هذه .  ، عمل كطبيب نفسي في المستشفى العام في ماساتشوستس ١٩٧٥جامعة هارفارد عام 

الفترة طبع كراوثمر وزميله جيرالد كليرمن بحثاَ وصفا فيه الجنون كعقدة نفسية من خالل أسباب 

  . متعددة

اث النفسية إلدارة جيمي كارتر،  ، ترك كراوثمر العمل الطبي لكي يترأس تخطيط األبح١٩٧٨عام 

 National)ومجلة المصلحة الوطنية ) الجمهورية الجديدة( وبدأ المساهمة في مجلة نيو ريببليك 
Interest) . عمل ككاتب خطب لنائب الرئيس والتر ١٩٨٠أثناء الحملة الرئاسية عام ، 
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اَ منظماَ في هيئة التقارير وكتب كذلك مقاالت لمجلة التايم والويكلي ستاندرد وكان عضو.مونديل

  . الخاصة ألخبار فوكس مع بريت هيوم وكثيراَ ما كان يظهر كمخرج ألخبار فوكس

وتم تكريمه من قبل منظمات ومؤسسات كثيرة ،وحاز على جوائز ومنح متعددة من ضمنها جائزة 

  .مشاريع األميركيةارفينغ كريستول لمعهد ال

  .المغنية روبين وولديهماوهو يعيش في أطراف واشنطن مع زوجته 
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" بطل ايديولوجي"تشارلز كراوثمر 

  : من زماننا

 ر نيومحافظمالحظات حول منظّ

  مجلة أقالم أون الين األلكترونية 

 الرابعة  السنة- عشر السادس العدد 

 2005 ديسمبر - نوفمبر

 ]1[)أنظر أسفله لمقال كراوثمرتقديم (

   (*)الطاهر األسود

  )ملخص باالنجليزية(

Charles Krauthammer an 
“ideological hero” of our time:  
Notes on a neoconservative 
thinker 

- Abstract - 

This article is meant to introduce 
one of the latest essays of 
Charles Krauthammer 
reproduced below. The latter’s 
rising star as a major thinker 
among the neoconservative 
crowd proves him as an 
“ideological hero” of our time, 
recalling the ironic “heroic” 
model in Lermontov’s 1840 “A 
Hero of Our Time”. Each 
ideological system promotes its 
own hero: a thinker that is 
elevated to the prophetic role of 
a messiah. Since each time has 
its heroes one of the less- 
talked-about-heroes of each 
time is the “ideological hero”. 
Krauthammer who is leading a 
redefinition of neo-conservatism 

as a “more mature” even a 
“realist” view is rather 
increasingly recreating his own 
image as a major ideologue of 
our time 

١  

 الروائي والشاعر الروسـي     ١٨٤٠كتب سنة   

بطل مـن   "الكبير ميخائيل ليرمينتوف روايته     

كانت الفكرة األساسية لتلك الروايـة      ". زماننا

الرائعة مقولة رومنطيقيـة تالمـس العدميـة        

عكست قلقا روسيا متعاظما من المعاني التـي        

" بطل من زماننـا   ". "االنسان الحديث "يحملها  

 تداخل فظيع، في بداية     تكشف عما تعتقده من   

التحول الروسي نحو الرأسمالية، بين األمثولة      

األخالقية السلبية و المفهوم النبيل للبطولة، الى 

" ذلك"الدرجة التي ال يمكن أن توجد بطولة في 

و كـأي عمـل     ". سيئة"الزمان إال متى كانت     

روائي عظيم كان فعل الترويع الذي أحدثتـه        

ا أثار عليه هجمـة     رواية ليرمنتوف كبيرا مم   

ساخطة من األوساط النقدية الروسية التي لـم        

تستسغ النظرة العدمية لليرمينتوف و تحديـدا       

  ".سافل"منحه دور البطولة الروائية لشخص 

ما يمكن التمسك به من صدى ذلـك الجـدل          

و . الروسي البريء أن لكـل زمـان أبطالـه        

سأتحدث هنا عـن نـوع ال       . بالبطولة أنواع 

البطـل  : "مناسب مـن التعليـق    يحظى بقدر   

  ".االيديولوجي

٢  
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كل نظام فكري هو بالتأكيد ظاهرة مؤدلجـة         

لكـن  . حتى لو لم يقبل بذلك المنتسبون اليـه       

. هناك أنظمة فاقعة التأدلج أكثر مـن غيرهـا        

مثال، كانت الماركسية، و ال تـزال، ظـاهرة         

: يمكن أن يبدو ذلك مفارقـا     . أيديولوجية فاقعة 

مـل فلـسفي حـول      حيث يبقـى أفـضل ع     

، حسب رأيي، المؤلف المشترك     "االيديولوجيا"

ــاركس و انجلــس حــول  ــديولوجيا "لم االي

لم يقم فوكو و الجوقة المابعد حداثية       ". األلمانية

التي تنتج تكرارا و ضجيجا تنسبه لفوكـو إال         

بتفعيل المقوالت الرئيسية في ذلـك المؤلـف        

و ذلك موضوع شيق و     . الكالسيكي و الرائع  

  .ه ليس موضوع هذه المقالةلكن

. إذا، الماركسية نظام فكري متـأدلج بامتيـاز       

ولكن لكي يصبح نظام فكري متأدلجا بامتياز       

وإذا . فيجب أن يوجد أبطـال ايـديولوجيون      

قامت الماركسية بشيء غير مسبوق فـسيكون       

ذلك تحويلها منظريها األرضيين الى أبطـال       

لتعامـل  لم يكن ا  . يستحقون الثناء بل و العبادة    

مع ماركس وانجلس في التراث الماركـسوي       

كأشخاص مخلِّصين مـن قبيـل الـصدفة أو         

فألن مـاركس تـصرف     . التجني السياسوي 

مفكر لم  /بالتحديد مع نفسه وصورته كمخلص    

و ربما كانـت    . يبق لمحبيه إال أن يروه كذلك     

أحد مصادر السحر الخاص للشخصية المعقدة      

ة االيديولوجيـة   للفيلسوف األلماني في الذاكر   

الى هذه اللحظة هو ذلك الخليط من القـوة و          

شخص مشرد ومالحق ولكنه شـديد      : الضعف

السطوة والتفوق بفضل قلمه وعقله الوقاد، أي       

شخص ال يملك إال فكره بأتم ما تعنيه الكلمـة          

غير أنه كان قادرا بفضل ذلك، فقـط، علـى          

. الرمي بالتاريخ الى معمعـة غيـر مـسبوقة    

البطـل  " ذلك بالتحديد هو معنـى       وبمعنى ما 

غير أنه معنى مشروط بحـدود      ". االيديولوجي

كان ماركس بطال ايديولوجيا    . تاريخية محددة 

زمن غير مسبوق، شديد التحول     : لزمن محدد 

وربمـا  . والفوضى ولكن أيضا شديد االبـداع    

سأمضي مع البعض الى حد اعتبار مـاركس        

لبطـل  ) anti-hero(المـضاد   -ذلك البطـل  

  .رمنتوفلي

٣  

ربما هناك ضجر اآلن من الفيضان المعرفـي      

. الذي يميز الحديث عن الظاهرة النيومحافظة     

أشعر به بنفسي   . أعتقد أن ذلك الضجر مبرر    

في النهاية، ألـيس مـن      . بين الحين و اآلخر   

مميزات هذا الحديث، الذي يكـون ضـجيجا        

أحيانا، أنه ينزع الى التكرار؟ من المقلق أنـه         

مر بنفق التكرار هذا كلمـا أردنـا        علينا أن ن  

  .إعادة تعريف الظاهرة النيومحافظة

من المسائل التي تفرض التكرار هي إعـادة        

: ترتيب سلسلة أهم منظري التيار النيومحافظ     

 ذلـك الراهـب فـي       ليو شتراوس   هل هو 

الفلسفة على الطراز القديم وفيلسوف السياسة      

الغامض الذي لم يتحدث تحديدا في الـسياسة        

 تلميذ  ووهلستتربقدر ما حام حولها؟ هل هو       

ليو شتراوس وفيلـسوف المنطـق والراعـي        

 هـل   المباشر لريتشارد بيرل ووولفويتز؟   

 ذلـك   إيرفينـغ كريـستول   هو، في النهاية،    
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التروتسكي السابق وأكثر تالمـذة سـتراوس       

بروزا والمثقف المخابراتي والـذي يوصـف       

ـ      التيـار  " عراب"بشكل واسع على كل حال ب

النيومحافظ؟ لكن هل من الـضروري القيـام        

بترتيب في حالة استحالته، أو األهم من ذلك،        

أال يكفي أن نشدد على     . في حالة عبثية معانيه   

ــة  ــة محــددة مــن المرشــحين للبطول حال

االيديولوجية للتيار النيومحافظ حتى يمكن أن      

  نفهم معناها و معنى زماننا؟

٤  

شحي أنا  على عكس المرشحين أعاله يتميز مر     

، على بقيـة    تشارلز كراوثمر لدور البطولة،   

يمكـن أن   . المرشحين أعاله بأنه اليزال حيا    

يكون ذلك أمرا غير مهم فـي حالـة أننـا ال            

نتحدث عن ظاهرة فكرية ال تعـيش أوجهـا         

النظري والعملي في هذه اللحظات مثلما هـو        

كـل األسـماء    : الحال مع التيار النيومحـافظ    

عاله لم تعش تحول الفكـر      الثالثة المذكورة أ  

النيومحافظ من مجرد تيار هامـشي ينتظـر        

فرصته الى التيـار األكثـر بـروزا فكريـا          

غير أن كراوثمر لـم يعـش هـذا         . وسياسيا

التحول فحسب بل يتميز أيضا بقدرته النظرية       

الفائقة و التي تجعل منه المفكر األكثر ذكاءا و       

ي من ثمة األعمق تأثيرا من بين الجيل الثـان        

  .من منظري التيار النيومحافظ

ال أنكر إعجـابي الخـاص بأسـلوب كتابـة          

كراوثمر وطريقة تقديمه لألمـور وخاصـة       

طبعا، وفي  . رغبته الجامحة أال يكون سطحيا    

نفس الوقـت، ال أملـك إال أن أعبـر عـن            

إشمئزازي من سطوته العقائديـة وترويجـه       

لنفسه كمفكر امبراطوري بال منـازع، ممـا        

رة تسترجع بعناد تاسـيتوس     يكشف عن صو  

ذلك المؤرخ الروماني الذي نحـت الـصورة        

غيـر أنـه    . المرجعية للمفكر االمبراطوري  

وبغض النظر عما يمكن أن أحسه أو يحـسه         

غيري ال يمكن أال نلحظ التأثير الكبير الـذي         

يمارسه كراوثمر ليس في تحوير معاني الفكر       

النيومحافظ وهو في عنفوان عصر تطبيقاتـه       

أيضا في إعادة تعريف هذا الفكر من خالل        بل  

الرصد المستمر للشروط الجديدة التي يفرضها      

  .عليه احتكاكه الراهن مع الواقع

٥  

كنت قد كتبت عن كراوثمر ودوره البارز في        

صياغة مالمح التيار النيومحافظ أكثـر مـن        

 في مقال طويل حول     ٢٠٠٣أشرت سنة   . مرة

همية الـسبق   الى أ " االستراتيجيا االستباقية "

التنظيري لكراوثمر من خالل نـشره لمقـال        

 وضـع أسـس     ١٩٩٠مرجعي في نهاية سنة     

االستراتيجيا األحادية القطبية للتيار النيومحافظ     

كمـا    ]2[.في مرحلة ما بعد الحرب البـاردة 

 فـي مقـال     ٢٠٠٤أشرت اليه في ربيع سنة      

حول مسار الحرب األمريكية على العـراق و        

تحديدا الى دوره الكاريزمي كمفكر رئيسي في       

النيومحافظ يجب االنتباه اليـه بـشكل        التيار

 و أخيرا أشرت اليه و بشكل مطول        ]3[.خاص

 على أثر المنـاظرة     ٢٠٠٤و مركز في شتاء     

المميزة التي جمعته بمفكر نيومحافظ آخر هو       

 و التي تجسمت في ثالث فرانسيس فوكوياما
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ورقات شديدة األهمية من حيث كونها آخـر        

المراجع حول تطور التيار النيومحافظ، كتـب       

  ]4[.منها كراوثمر ورقتان

المناظرة األخيرة بـشكل خـاص أرجعـت        

كراوثمر الـى مقدمـة المـسرح التنظيـري         

سأستقطع هنا بعض األسطر من     . النيومحافظ

مقالي السابق والذي حاولت فيه تلخيص بعض       

جوانبها خاصة وأنها مهمة للغاية لتقديم المقال       

الذي نعيد نشره في هذا العدد من أقـالم أون          

  .الين

ن مناسـبة لحـدث      كا ٢٠٠٤ فيفري   ١٠يوم  "

نيومحافظ بامتياز ولو أن القليلـين الحظـوا        

في مركز الدراسات الرئيـسي واألقـدم    :ذلك

 معهد المؤسـسة "بالنسبة للتيار النيومحافظ 

و فـي   (AEI) "األمريكية للسياسة العامة

 لم تتم تغطيته إعالميا بشكل(لقاء شبه سري 

ألقـى تـشارلز    ) واسع رغم أهمية الحضور   

ــر  (Charles Krauthammer) كراوثم

النفس االكلينيكـي والعلـوم    الدكتور في علم

باسـم  " (محاضرة إرفنغ كريـستول   "السياسية  

والتـي عنونهـا   ) النيومحـافظ  عراب التيار

ــة" ــة الديمقراطي  Democratic) الواقعي

Realism)". ــد ــاط   ال يوج ــي أوس ف

فـشخص  . النيومحافظين مفكرون كارزميون  

 ويليـام ثـل  مؤثر من الناحيـة الفكريـة م  

 ممل و قليل البديهة علـى الـركح         كريستول

و في المقابـل    . االعالمي و من ثمة السياسي    

 والـذي ال توجـد لـه    دونالد رامسفيلد فإن

أبحاث تذكر حيث ترعـرع فـي االوسـاط         

فـي واشـنطن يملـك التـأثير      البيروقراطية

االعالمي األكبر وهو الشخـصية الكارزميـة      

اك شخصية مميزة غير أن هن .الرئيسية للتيار

تشارلز كراوثمر و الذين كان     : في هذا الخليط  

الفعليـين للبرنـامج الـسياسي     أول المنظرين

الراهن للنيومحافظين وذلك في محاضرة القاها  

 اي اشـهر  ١٩٩٠ سـبتمبر  ٨يوم  الول مرة

قليلة قبل الحرب االمريكيـة االولـى علـى         

الترويج بشكل واسـع والول   العراق، حيث تم

خيص اسـتراتيجي سيـصبح أحـد    مرة لتـش  

: األمريكيـة الراهنـة   مبررات االسـتراتيجيا 

)  The Unipolarلحظة القطبية األحاديـة "
)".Moment 
 

يذكر بالطقوس التي تحيط والدة فكـرة   بشكل

 فيفـري   ١٠عظيمة قدم كراوثمر فـي يـوم        

والتي أصبحت " واقعيته الديمقراطية" الماضي

صـفوف  عنوانا للنزاع الرئيسي الذي يـشق       

النيومحافظ في الوقت الـراهن حـول    التيار

بناء الديمقراطية فـي العـراق      (مسألة عملية   

تتعلق بمسألة نظريـة أكثـر   ) عربي كنموذج

بناء الديمقراطية في بلـد ذي ثقافـة        (شموال  

اللحظة تبدد الستار ليكشف فمنذ تلك . )إسالمية

  :عن ثالث فرق داخل مجموعة الدهاقنة هذه

وثمر في محاضـرته تلـك و   ميز كرا ،أوال 

كونيـة  "بشكل صارم بين مـا يـراه رؤيـة          

 Democratic) ديمقراطيـــــة 

Globalism)"   تعبر عنها االدارة األمريكية

أساسية من فريق  الراهنة باالضافة الى وجوه

تتبنـى  ) ويليام كريـستول أساسـا    (المنظرين  

علـى مـستوى   " الديمقراطية بناء"الدفاع عن 
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عامة تشمل كل األقطار    يفتح مواجهة   " كوني"

  .االسالمية

و في مقابل ذلك يوضح كراوثمـر أن   ، ثانيا

و ال تحـاول أن تختـار       " مثالية"هذه الرؤية   

بشكل يحسب القـدرات الواقعيـة؛ و    معاركها

يؤكد في المقابل علـى ضـرورة إتبـاع أي          

شاملة تحتوي مبـادئ  " رؤية"لـ سياسة واقعية

ـ "سامية تتمثل فـي هـذه الحالـة فـي            اء بن

الديمقراطية "تعريفه للرؤية  وهو" الديمقراطية

 تختلف عن الرؤية التي يتبناها والتي" الواقعية

التي بصمت لفترة طويلة الـسياسة      " الواقعية"

في  تفادت التدخل"و التي الخارجية األمريكية 

بمعنى دعمها المستمر   " الشأن الداخلي العربي  

اع عن الدف للدكتاتوريات العربية و تقاعسها في

، في حين أنها حسب     قضية البناء الديمقراطي  

المـصلحة   كراوثمر مهمة حتمة من زاويـة 

 .األمريكيـــة فـــي الوقـــت الـــراهن

أكثـر   ، وهنا أصبح هذا النزاع الـداخلي ثالثا

تشويقا، برز على السطح أن منظرا اساسيا في       

 فوكوياما فرانسيسالتيار النيومحافظ بحجم 

مـات المثاليـة    فقد صبره من إستمرار التهوي    

" الواقعي" لرفاقه خاصة في ظل تفاقم المأزق

ــم يــشمل بتــذمره  الكــونيين "العراقــي ول

 "صـديقه "فحسب بـل أيـضا   " الديمقراطيين

ففـي عـدد    ". الواقعي الديمقارطي "كراوثمر  

 من الناشيونال) ٢٠٠٤صيف (الصيف األخير 

وهـي  ) The National Interest (انترست

 تعبر عن وجهة النظرالنشرية الرئيسية التي 

 كتـب   النيومحافظة في الـسياسة الخارجيـة     

فوكوياما مقاال مدويا ضد محاضرة كراوثمـر       

لم يلق االهتمـام  " الواقعية الديمقراطية" حول

الـدائرة   المناسب بفعل حمى الحملة االنتخابية

غـامزا مـن قنـاة محاضـرة        (انذاك عنونه   

 اللحظـة ) "كراوثمـر فـي سـنة التـسعين    

 The Neoconservative) ةالنيومحافظــ

Moment)".       وفيه أكد فوكويامـا أوال علـى

األساسـية التـي يجتمـع    " المبادئ"بـ تمسكه

 النيومحافظون والتي تشمل حتمية قيامحولها 

نـشر  "السياسة الخارجية األمريكيـة علـى       

 وهي النقطة األساسية التي تقوم(" الديمقراطية

نهايـة  "عليها أطروحتـه المـشهورة حـول        

 وفي المقابل وجه نقده ألطروحـة "). ريخالتا

  :كراوثمر وبقية النيومحافظين كما يلي

ا، إذا كان على النيومحـافظين إعتمـاد        أول 

تتحسب جيـدا فـي اختيـار    " واقعية" سياسة

فإن ذلك لـم    أهدافها كما ينادي بذلك كراوثمر      

الحالة العراقية حيث يالحظ تصاعد  يحدث في

جـع الـسيطرة    المقاومة العراقية مقابـل ترا    

و هنا يعلن فوكوياما أنه كانت لـه   :األمريكية

في عالقة بقرار الحـرب     " شكوكه"منذ البداية   

العراق بالرغم من مساندته العلنيـة لـه    على

حيث رأى أنه ليس هناك فائدة من المعارضة        

تصميم البيت األبـيض علـى شـن     في ظل

  ؛!)؟(الحرب 

 حـظ ، و هنا يحتاج القارئ للتركيز، يال ثانيا

أن التسرع في اتخاذ قرار الحـرب       فوكوياما  

 على العراق لم يكن مبنيا على أساس المصالح

العليا للواليات المتحدة بقدر ما كان مبنيا على        

بالمصالح  تعلق غالبية المجموعة النيومحافظة
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، حيث خلطوا بين أعداء الواليـات       االسرائيلية

) فقط بالنسبة له و هي منظمة القاعدة(المتحدة 

منظمتـي حمـاس و     (و بين أعداء إسـرائيل      

يتحدثون فـي   و هو ما جعلهم) الجهاد أساسا

العموم عن عدو هالمي يتمثـل فـي التيـار          

و هو مـا   بدون تمييز" الراديكالي االسالمي"

يهدد الدور المحايد الذي يمكن أن تلعبه فـي         

األمريكية في  العملية السلمية و يعقد المصالح

  المنطقة؛

ال يرى فوكوياما، بعكس كراوثمر، أن      ،   ثالثا

الراديكاليـة  "المتحـدة ضـد    معركة الواليات

مجسدة فـي منظمـة القاعـدة أو        " (االسالمية

وجودية حيـث ال يملـك    هي معركة) غيرها

هؤالء التأثير على وجود الواليـات المتحـدة        

عالقة باالتحاد السوفياتي  مثلما كان الحال في

ا يـؤدي فـي     ، و هي م   خالل الحرب الباردة  

غير مبرر لهذا العدو يدفع  النهاية الى تصخيم

باتجاهه مزيـدا مـن المتعـاطفين عـوض         

   محاصرته و عزله؛

يالحظ أن إستبعاد الغطاء الدولي عـن   ،رابعا

الحرب األمريكية على العراق كـان سياسـة        

  تُبرز عدم واقعية صانعيها؛ خاطئة

 ، يبدي فوكوياما الذي الطالما أكد على       خامسا

االتجاه الديمقراطي في العالم أن بنـاء   كونية

 تقريبـا ال "الديمقراطية في العراق هي مهمة 

بفعل مجموعة من العناصر،    " يمكن تصورها 

 و بالتالي فإن اخر مبررات الوجود العسكري

 .االمريكي هناك لم تعد صـالحة فـي رأيـه         
 

إعالمية  وبعد حملة(كراوثمر رد بشكل فوري 

علـى مقـال    ) األمريكيةتمهيدية في الصحف    

الناشيونال  فوكوياما وذلك في العدد األخير من

دفاعا عن الواقعية   ) "٢٠٠٤خريف  (انترست  

تقديم أطروحتـه   وعموما أعاد". الديمقراطية

وبتـأثره  متهما فوكوياما بسوء فهمهـا حينـا        

حينا اخر ألنـه   "الخطاب المعادي للسامية"بـ

ـ  هي نزعة   و "تهويد التيار النيومحافظ  "ينزع ل

أخيرا يـشير  . االخيرة يراها تتزايد في االونة

كراوثمر الى أن موقف فوكوياما في عالقـة        

يعكـس  " الديمقراطية في العراق بناء"بمسألة 

 وهو ما حـاول     نزعة عنصرية تجاه العرب،   

بشكل استباقي في مقاله أعـاله   فوكوياما نفيه

بنـاء  "حيث وصـف اراء كراوثمـر حـول         

بأنها متأثرة بمواقـف  " عراقال الديمقراطية في

  أستاذ التاريخ االسالمي

 (Bernard Lewis) برنـارد لـويس   
النيومحافظ المختص في المنطقة العربية والتي  

 تتهم المشككين في دمقرطة العـرب بـأنهم  

  ."شعورا عنصريا"يعكسون 

٦  

من الضروري القيام بمالحظة سـريعة قبـل        

مثلمـا  . المضي نحو آخر مقاالت كراوثمـر     

يرت مراكز قوى الحكم في الواليات المتحدة تغ

بما في ذلك مراكز التنظير للمهام االستراتيجية 

والسياسة الخارجية األمريكية تغيرت مصادر     

رصد الرؤى والنقاشات الداخليـة الخاصـة       

بالمجموعة المؤثرة في تقرير هذه االستراتيجيا      
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على سبيل المثال بعد أن كانت      . وهذه السياسة 

  "شؤون خارجية"ية قراءة نشر

 Foreign Affairs مصدرا ضروريا لتتبع 

تطورات رؤى مؤثرة في األوساط األمريكيـة      

أصبح من الضروري التخفيف من التركيـز       

على هذه النشرية والتي أصبحت تعرض رؤى 

معارضة لإلدارة الحالية أكثر من أي شـيء        

وهي تبقى مصدرا هاما على كل حـال        (آخر  

ازالـت مـؤثرة علـى      لتتبع مواقف مدرسة م   

) هامش االدارة الراهنة أي المدرسة الواقعيـة      

فإن التيار النيومحافظ جـذب األنظـار الـى         

نشرياته الخاصة والتي أصبحت تحوز علـى       

  .أهمية استثنائية منذ سنوات قليلة فقط

  :هذه النشريات هي باألساس ثالث

 نشرية أسبوعية ذات تعاليق مخففة وسياسية       -

 Weekly (كلي ستانداردالويباألساس وهي 

Standard.(  

 نشرية فصلية ذات تعاليق موسعة وعميقـة        -

ألهــم منظــري التيــار النيومحــافظ وهــي 

). National Interest (الناشيونال انترست

وفي العادة هناك خلط غير مقصود بين هـذه         

النشرية ونشرية ذات عنوان مشابه تتبع التيار       

ـ         و الواقعي وهـي نـشرية الناشـيونال ريفي

)National Review.(  

  وأخيرا، النشرية الثالثة للتيار النيومحـافظ،      -

، وهي شـهرية    )Commentary (كومنتري

 American(تتبع اللجنة اليهودية األمريكية 

Jewish Committee( ، وهو تجمع أساسي

 للوبي الموالي إلسرائيل في الواليات المتحـدة      

ولكنه إطار مبكر للتيار النيومحـافظ وألهـم        

مفكريه بما فـي ذلـك كراوثمـر وجوشـوا          

ونورمان ) Joshua Moravshik(مورافشيك 

المقـال  ). Norman Podhoretz(بودوراتز

 إلعادة النشر هو مـن النـشرية        الذي اخترناه 

 األخيرة ونهدف من ذلك فيما نهـدف تركيـز        

األنظار عليها ألنها األقل بروزا في المـشهد        

االعالمي النيومحافظ بـالرغم مـن أهميتهـا        

  .الكبيرة

٧  

 ٢٠٠٥أوت سـنة    -في العدد المزدوج لجويلية   

من نشرية كومنتري نشر كراوثمر مقاال طرح       

فيه أفكارا أساسية حول إعادة تعريف التيـار        

. النيومحافظ على ضوء تحوالت الواقع الدولي     

دافـع  " التقـارب النيومحـافظ   "نوان  تحت ع 

  :كراوثمر عن األفكار التالية

في مواجهة الـسيطرة الطويلـة لمدرسـة         -

بـرزت  " ليبراليـة أمميـة   "وأخرى  " واقعية"

المدرسة النيومحافظة بعد صعود إدارة بـوش       

ع رئيـسي للـسياسة الخارجيـة       االبن كمرج 

" خالفية"األمريكية ومن ثمة تحولت من رؤية       

و يتمثـل التعريـف     ". حكم"مهمشة الى رؤية    

األساسي لهذه المدرسة و هو ما يميزها عـن         

  :بقية المدارس في النقاط التالية

ــوة  أوال ــردد فــي توظيــف الق ، عــدم الت

  .األمريكية في العالم) العسكرية(
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ادية القطبية عنـد اللـزوم و        سياسة أح  ثانيا، 

التوجه نحو اعتمـاد اسـتراتيجيا عـسكرية        

  .استباقية

، "أهم خاصياته "، و هو حسب كراوثمر       ثالثا

اعتزام االدارة األمريكية على اعتبـار مبـدأ        

عامال أساسـيا فـي     " نشر الحرية عبر العالم   "

  . تقرير السياسة الخارجية

 وبسبب اإلخفاق الـذريع     ٢٠٠٤خالل سنة    -

لواليات المتحدة في العراق تراجعت الرؤيـة       ل

النيومحافظة في إطار اسـترجاع المدرسـتين      

األخــرتين لحيويتهمــا و خاصــة المدرســة 

، حيث يشير الى أن الليبراليين خاصة       الواقعية

من صفوف الحزب الديمقراطي تبنوا رؤيـة       

المدرسة الواقعية فـي الـرد علـى الرؤيـة          

يتعرض بالنقد  و في هذا االطار     . النيومحافظة

و التشكيك الراء فوكوياما مذكرا بأهم نقـاط        

الخالف بينهما خـالل المنـاظرة المـذكورة        

و بشكل عام ينزع التهام جميع هؤالء        . أعاله

باالنتهازية مـن خـالل االنـضمام للتيـار         

النيومحافظ و تحديدا مشروعه في العراق في       

عند ظهـور   " مغادرة السفينة "فترة عنفوانه و    

. دات الكبيرة في الوضع األمريكي هناك     التعقي

" انتخابـات "غير أن كراوثمر يعتقد أن ثالث       

غيرت الوضع تماما لـصالح النيومحـافظين       

االنتخابات األمريكية التي أرجعت إدارة بوش (

االبن الى السلطة و هو ما اعتبـره اسـتفتاءا          

ايجابيا على قرار الحرب، االنتخابات العراقية      

) من حيث إقبال الناخبين   " حهانجا"واألفغانية و 

وهو ما جعلهم يستعيدون زمام المبادرة فـي        

  . السجال القائم

فكرة أخرى، أعتقد أنها األهم مـن حيـث          -

راهنيتها السياسية، يـدافع عنهـا كراوثمـر        

أتعرض اليها بـشكل خـاص فـي مقـالي          (

) باالنجليزية في هذا العدد من أقالم أون الين       

" األصـدقاء "هي أنه يفرق بـشكل أساسـي        

الحـرب  "على قاعدة الموقف مـن      " األعداء"و

و بهذا المعنى تطفو أنظمـة      ". على االرهاب 

شمولية ثالث في المنطقـة يـذكرها بـشكل         

صريح، و هي الباكستان و السعودية و مصر،  

يجب الحذر من حيث الـدفع      " صديقة"كأنظمة  

 حيث يذكر امكانية    .بتحويلها نحو الديمقراطية  

ككل فـي الحالـة المـصرية       " انهيار السقف "

و يخلص هنا الى    . مذكرا بالتجربة الجزائرية  

ــدريجي نحــو " تــشجيع"موقــف  ــال ت انتق

الديمقراطية عوض إعتماد طريقـة الـضغظ       

المشددة مثلما هو الحال مع أقطـار تُـصنف         

مثـل  " الحرب على االرهـاب  "في  " أعداء"كـ

  .إيران أو سورية

تفريق هذه القضية العملية هي األساس في        -

كراوثمر المذكور أعاله بين الموقفين الـذين       

كونيـة  "يفرقان التيـار النيومحـافظ اآلن أي        

 تدفع بقطار الحرية بنفس القـوة و        "ديمقراطية

" األصـدقاء "السرعة أينما كان حتى في مجال       

 الـذي ينـسب     "الواقعية الديمقراطية "و فريق   

نفسه له والذي يدعو للتعامل بشكل خاص مع        

بشكل ال يدفع باهتزازات كبـرى      " ءاألصدقا"

    . داخل هذه األقطار
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 يلمح كراوثمر، أخيـرا، الـى أن فريـق          -

تغلـب فـي الـصراع      " الواقعية الديمقراطية "

ــة ــي االدراة األمريكي ــداخلي ف ــار . ال فالتي

النيومحافظ يميـل حـسب اسـتنتاجاته الـى         

و هو أمر ضروري بالنسبة لنظريـة       " النضج"

دة التنفيذيين لهـذا التيـار      لهذا فإن القا  ". حكم"

مـن نـوع    " واقعيين قـدامى  "اآلن ليسوا إال    

برنت  تلميذة الواقعي األكبر     كوندوليزا رايس 

 وزير دفاع بوش    ديك تشيني  أو   سكوكروفت

: يفسر كراوثمر هذا التحـول كالتـالي      . األب

بقدر ما يقدم الفكر النيومحافظ، حسبما يبدو،       "

و االجابـة   أكثر تفسير مناسب للواقع الجديد      

األكثر إثارة و فعالية له، فـإن الكثيـر مـن           

  ".الواقعيين حملوا على االعتراف بفقر الواقعية

علي هنا أن أقوم بعدد من المالحظات األولية        

  :تعليقا على هذا المقال

هناك غموض في موقف كراوثمر من ناحية       -

المقولة األساسية األكثر إثارة فـي الخطـاب        

األمريكية و التي أفـرزت     النيومحافظ لالدارة   

الدمقرطة كحـل ضـروري     : جدال كبيرا أي  

حيث أنه يرى، على    . لمواجهة التيار القاعدي  

" األصـدقاء "العكس، أن الدمقرطة في مجال      

يمكن أن تؤدي الى انتصار التيار القاعدي من        

  . و ليس الى دحره" انهيار السقف"خالل 

" تـشجيع "في نفس الوقت يتمسك بضرورة      -

وهو تعبيـر   ". األصدقاء"طة في مجال    الدمقر

غامض أيضا ال يفهم منه تحديدا معنى هـذا         

و ماهي األشياء التي يمكن أن تؤدي       " التشجيع"

فهل هو تشجيع مـشاركة  ": انهيار السقف"الى  

االسالم السياسي المعتدل في الحياة الـسياسية       

ــة  ــذكر بالتجرب ــر ي خاصــة و أن كراوثم

  الجزائرية؟

مقالي باالنجليزية في هـذا     مثلما ذكرت في    -

 نسبيا للوجه األمريكي عـن      االعدد فإن تراجع  

صورة الدمقرطة يبدو أنه فـي صـالح هـذا          

المسار ألنه يفسح المجـال لقـوى حيويـة ال     

ترغب في التدخل األمريكي وترى فيه خطـا        

أحمر في االنخـراط فـي مـسار التفعيـل          

الديمقراطي ومن ثمة ال تتعامل معه كمؤامرة       

إن موقف هذه القوى وهي األكثـر       . خارجية

شعبية عربيا سيساعد بالتأكيد في نقل معركـة        

الدمقرطة من مستويات نخبوية معزولة الـى       

إن التطورات فـي الوضـع    . مستويات شعبية 

المصري وخاصة التجمـع الـسياسي غيـر        

المسبوق ألهم قوى المعارضة قبل االنتخابات      

هذه التشريعية األخيرة دليل أساسي على مثل       

و هنا ليست نتائج االنتخابات فـي       . التطورات

ذاتها هي األهم بقدر ما هـو تـشكل جبهـة           

عريضة مؤثرة حول برنامج فعلـي إلحـداث      

  .إصالحات ليبرالية على المستوى السياسي

 باحث تونسي يقيم في أمريكا الشمالية (*) 

ل أن يتم تعريب مقال كراوثمر في العدد        من المؤم 

 1. ون الينالمقبل من أقالم أ

نـشأة وتطـور اسـتراتيجيا    "الطاهر األسود   ]2[

في " تونسنيوز"نشر في موقع    " الحرب االستباقية 

ــوفمبر ١١ . ٢٠٠٣ نــــــــــــــ
http://taherlaswad.blogspot.com/200
3_11_01_taherlaswad_archive.html 
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 ,Krauthammer: مقال كراوثمر المعني هنا
Ch. “The unipolar moment” Foreign 

Affairs 70/1 (1990-91): 23-33.    

حفـل عـشاء   : العـراق "الطـاهر األسـود     ]3[

 ٢٢فـي   " نواة"نشر في موقع    " المحافظين الجدد 

ــل  . ٢٠٠٤أفريـــــــــــــــــ
http://taherlaswad.blogspot.com/200

4/04/blog-post.html  

النزاع بـين النيومحـافظين   "الطاهر األسود   ]4[

القدس العربي  " حول طبيعة الديمقراطية االسالمية   

ــسمبر ١١/١٢ . ٢٠٠٤ ديـــــــــــ
200/com.blogspot.taherlaswad://http

html.post-blog/4/12 

لحـرب  ا"نشأة و تطور اسـتراتيجيا      

 ) Preemptive War" (االستباقية
  

ــم ــود  : بقلــ ــاهر االســ   (*)الطــ

   

سـائل تـشكيل    وال تملك نوايا مفكر حـالم و      

. ظاهرة تاريخية مثل الظاهرة االمبراطوريـة     

فال يصنع المفكرون امبراطوريات بينما يمكن      

غير . القول ان االمبراطوريات تصنع مفكريها    

فإنـه  أنه بمجرد والدة المفكر االمبراطـوري     

يضطلع بمهمة ترويج و عقلنة عقيدة االزدهار       

و تـصبح بالتـالي     ، المستديم لالمبراطوريـة  

الخطوات العملية التي تتـرجم اسـتراتيجيتها       

و هكذا يساهم   . العامة محاطة بهالة تلك العقيدة    

المفكر العقائدي في توسـيع و إعـادة إنتـاج          

االمبراطورية من خالل عمله الحثيث علـى       

و مثلما كان لالمبراطورية    . تهاصناعة أسطور 

الرومانية عقائديون مـن طـراز تاسـيتوس        

)Tacitus (    فللواليات المتحدة عقائديوها الذين

يؤمنون بحقها االمبراطوري و يسعون الـى       

  .وضـــــع وســـــائل تجـــــسيده

و تعيش الواليات المتحدة في السنوات االخيرة       

تحوال مهما أصبحت فيه مجموعة من المبادئ       

و التي يمكـن وصـفها بعناصـر        –العقائدية  

ايديولوجيا واضحة المعالم يتبناها و يروج لها       

 المرجـع   —أساسا فريق المحـافظين الجـدد     

األساسي للخطـوات العمليـة لالسـتراتيجيا       

ــة ــسكرية االمريكي ــر الحــرب . الع و تُعتب

االمريكية االخيرة على العراق التجلي األكثر      

وضوحا على مثل هذا التحول حيـث كانـت         

نموذج االول للمفهوم االستراتيجي المتمثـل      ال

 Preemptive" (الحــرب االســتباقية"فــي 

War .(       و سنسعى في هذا المقال الى محاولة

 و تطور هذا المفهوم مـن خـالل          تتبع نشأة 

الوثائق المتوفرة و هو ما سيبين أن أحـداث         

 سبتمبر لم تقم إال بتعجيـل تبنـي االدارة          ١١

لجديـدة فقـد توغـل      االمريكية لالستراتيجيا ا  

المؤمنون بها قبل ذلك بسنوات فـي دوائـر         

القرار االمريكي بدرجة كافية لجعلها عقيـدة       

ــمية   .رســــــــــــــــــ

    

  ”عقيـــــــــدة بـــــــــوش“

اثر أيام قليلة من الذكرى الـسنوية االولـى          

 سبتمبر  ١٧ سبتمبر و تحديدا يوم      ١١الحداث  

 اصدرت االدارة االمريكية وثيقة لـم       ٢٠٠٢

من (الوثيقة  . من االهتمام تلق بعد القدر الكافي     

استراتيجيا االمـن   "تحمل عنوان )  صفحة ٣١

ممـضاة  " القومي للواليات المتحدة االمريكية   

الذي قام بتقديم موجز    ، من الرئيس االمريكي  
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و هي رسميا من انجاز مجلـس االمـن         ، لها

احد الدوائر الرئيسية المحددة للسياسة     ، القومي

لتبنـي  وبـسبب ا  ] ١. [الخارجية االمريكيـة  

الرسمي للوثيقة من قبل الرئيس االمريكي فقد       

ــسياسيون لهــذه الوثيقــة  ــارالمحللون ال اخت

)". Bush Doctrine(عقيدة بـوش "اصطالح 

غير انه من المـرجح ان تكـون كونـدوليزا          

ــس  ــشرف ) Condoleeza Rice(راي الم

ــن   ــس االم ــشطة مجل ــى ان ــسي عل الرئي

.  هي المسؤولة الرئيسية عن كتابتهـا       القومي

ان االعالن عن مثـل هـذه الوثـائق أمـر           

 فليس من المعتاد ان تنـشر الواليـات          .نادر

المتحدة وثيقة رسمية تعلن فيها بشكل تفصيلي       

. عن المبادئ الرئيسية الستراتيجيتها العسكرية    

]٢[  

 النماذج القليلة المماثلة للوثيقة التـي         و من   

بين ايدينا تلك الدراسة الصادرة ضمن بحوث       

 و المحـررة    ١٩٤٧ية االمريكية سنة    الخارج

) George Kennan(نـان  يمن قبل جورج ك

" الواقعية"وهو أحد الرواد الرئيسيين للمدرسة      

في السياسة الخارجية االمريكية و التي كانت       

المرجع الرئيسي للسياسة العامـة للواليـات       

المتحدة خالل الحرب الباردة المعروفة باسـم       

غير أن جـدال    . )"Containment(االحتواء  "

كبيرا حدث اثر نشر الوثيقة االخيرة باالضافة       

نان لم يمض بشكل رسـمي علـى        يالى ان ك  

و تفسر هذه السابقة جانبا من الدهشة       . دراسته

، ٢٠٠٢ اثر نشر وثيقة      التي اعترت البعض  

و التي جعلت باحثا جديا مثل قاديس مـن اال          

من التـامالت   : "يتمالك نفسه من التعليق قائال    

لمثيرة انه في عصر الديمقراطية هذا اصـبح        ا

من الممكن ان نتوقع من امم العالم ان تنـشر          

". استراتيجياتها الكبرى قبل العمل على تحقيقها   

، غير انه من الصعب الموافقة على هذا الرأي       

إذ تبدو هذه الوثيقة مؤشرا على انغالق بعض        

الدوائر الرسـمية علـى االراء االخـرى و         

مالء رؤيتها االستراتيجية على    تصميمها على إ  

و في الواقع يمكن ان     . بقية األطراف العالمية  

نالحظ منذ االن انها تعكـس روحـا مميـزة          

تعطي اهمية خاصة للعقيدة الفكرية و االيمان       

بمبادئ اديولوجية واضحة و هو سلوك غريب       

و المتجسدة في المدرسة    ، عن الروح الذرائعية  

عرفت بهـا االدارة     و التي طالما      ،"الواقعية"

ــة   ]٣.[االمريكيـــــــــــــــ

   

عن ثـالث افكـار     " عقيدة بوش "يدافع كاتب   

  :اساسية

إن القوة االمريكية تتميـز بتفـوق غيـر         )أ( 

اليوم تتمتع الواليات المتحدة بموقـع      :"مسبوق

مقدمـة  "(قوة عسكرية ال يوجـد لهـا مثيـل        

  ).الرئيس

أن المعضلة االمنية الموجودة منـذ مـا        )ب(

ـ    قبل " االرهـاب "رب البـاردة اي      نهاية الح

اضحت التهديـد الرئيـسي لالمـن العـالمي         

غير انها ال ترقى الى مرتبة التهديـد        ، الراهن

الرئيسي اال النها تتوفر حسب نص الوثيقـة        

تتوفر على  " مارقة"على حلفاء في مرتبة دول      

عداء للواليات المتحدة و على اسـلحة دمـار         

ة و هكذا يشكل هؤالء مجموعة واحـد      . شامل

ــك   ــى ذل ــة عل ــراز األدل ــن دون إب   :م

تحديات جديدة و قاتلة ظهرت مـن الـدول         "

خـالل سـنوات    (....) المارقة و االرهابيين  
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التسعينات شهدنا ظهور عدد صغير من الدول       

 التي تـشترك فـي عـدد مـن           (...)المارقة

 ال   (...)ترهيب شـعوبها  ] منها(...) [الصفات

مصممة و هي (...) تولي أهمية للقانون الدولي

و تمول  (...) على حيازة اسلحة الدمار الشامل    

و تـرفض القـيم     (...) االرهاب حول العـالم   

 و تكره الواليات المتحدة و       االنسانية االساسية 

  ).١٤ و   ١٣ص." (المبادئ التي تـؤمن بهـا     

و في النهاية فان المواجهة العسكرية ضد       )ج( 

ليست هي الهدف   " المجموعات االرهابية "هذه  

الـسيطرة  " تحطيم "  الرئيسي بل ان   العسكري

السياسية المعادية للواليات المتحدة في مجاالت 

الدول "ممثلة في دول بأسرها     ، جغرافية محددة 

. هي المهمة العسكرية االكثر الحاحا    ، "المارقة

غير ان طبيعة العدو حسب الوثيقـة تفـرض         

و )" Deterrence(الردع  "التخلي عن مفهوم    

دخل العسكري المباشر و قد     الذي ال يستلزم الت   

كان مفهوما اساسيا يتحكم بالسياسة الخارجية      

و في المقابل   . االمريكية طيلة الحرب الباردة   

فان هذه المرحلة الجديدة تفرض ضرب هاته       

، الدول دون انتظار تورطها في اعمال معادية      

  ":الحــرب االســتباقية"اي اعتمــاد سياســة 

 الـدول   يجب علينا ان نكون متهيئين لوقـف      "

المارقة و أعوانها مـن االرهـابيين قبـل ان          

يصبحوا قادرين علـى التهديـد او اسـتعمال         

اسلحة الدمار الشامل ضد الواليات المتحدة و       

لقد مـضت حـوالي     (...) حلفائها و اصدقائها  

العشر سنوات حتى استطعنا ان ندرك الطبيعة       

فال يمكن ان   (...) الحقيقية لهذا التهديد الجديد   

ـ   و كـان  (...) داءنا يـضربوننا اوال   نترك اع

اسلوب الردع دفاعـا    ] خالل الحرب الباردة  [

لكن هذا االسلوب المرتكز فقط علـى       . ناجعا

التهديد بالرد اصبح اقل نجاعة لمواجهة قـادة        

الدول المارقة و الذين هم اكثر تصميما علـى         

المخاطرة و المراهنة بحياة شعوبهم و ثروات       

ون اعترف القانون   و على مدى قر   (...) اممهم

الدولي بان االمم ال تحتـاج للتعـرض الـى          

اعتداء قبل ان يتمكنوا شرعيا من الرد للدفاع        

عن انفسهم ضد قوات تمثل خطـرا وشـيكا         

لقد اشترط علماء القانون و القضاة      . لالعتداء

 شرعية االستباق بوجود تهديد وشيك   الدوليون

كثيرا ما يتمثل في استنفار بـين للجيـوش و          

. االساطيل و القوات الجوية استعدادا للهجـوم      

يجب علينا ان نحين مفهوم التهديد الوشيك مع        

الدول المارقة و   . قدرات و اهداف اعداء اليوم    

االرهابيون ال يعملون على مهاجمتنا باستعمال      

عوضـا عـن ذلـك      (...) الوسائل التقليديـة  

يعتمدون على اعمال ارهابية و في امكانهم ان        

و لمنع او   (...)  اسلحة الدمار الشامل   يستعملوا

استباق مثل هذه االعمال المعادية مـن قبـل         

اذا دعت  ، اعدائنا ستتصرف الواليات المتحدة   

ــضرورة ــتباقي، ال ــشكل اس  و ١٤ص ."(ب

١٥.(     

في تعليقه على محتوى الوثيقة يشير قاديس        

  :الــــــى مــــــا يلــــــي  

هذه الخطط تعتمد اساسا علـى أن يـستقبل         " 

اد بالترحيب مثلما تم الترحيب بنـا       غزونا لبغد 

و اذا لـم يحـصل ذلـك فـإن          . في كـابول  

االستراتيجيا باسرها ستنهار النها مؤسسة على 

االعتقاد بان عموم العراقيين سيخيرون احتالال      

ــذي   ــراهن ال ــع ال ــى الوض ــا عل امريكي

إن هذه االستراتيجيا قائمة على     (...) يعيشونه
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ــاص   ــيس الرص ــب و ل ــي الترحي   ."تلق

لى حد االن ال يبدو أن االمريكيـون فـي          و إ 

العراق يتلقون الترحيب بقـدر مـا يتلقـون         

و في كابول ايضا االمور بـصدد       . الرصاص

ــسرعة  ــر بــــــ    .التغيــــــ

 سـبتمبر   ١١من البديهي ان تكون احـداث        

فاعال رئيسيا فـي التبنـي الرئاسـي لهـذه          

غير انـه مـن     . االستراتيجيا و االعالن عنها   

.  سبتمبر ١١وليدة ما بعد    الخطأ االعتقاد انها    

لم تكن هذه الرؤية تحتـاج لتلـك االحـداث          

فقد تكونت اهم مالمحها منذ االشـهر       ، لتتبلور

و صـاغ   ، االولى لنهايـة الحـرب البـاردة      

المؤمنون بها تقارير وقع تبنيها رسـميا منـذ         

١٩٩٢.  

   

ــوم  ــر و مفه ــة"كراوثم ــة األحادي   "القطبي

في محاضـرة القاهـا تـشارلز كراوثمـر          

)Charles Krauthammer ( ــصحفي الـ

 سبتمبر  ٨الول مرة يوم    ] ٤[بالواشنطن بوست 

 اي اشهر قليلة قبل الحرب االمريكيـة        ١٩٩٠

تم الترويج بشكل واسع و ، االولى على العراق

القطبيـة األحاديـة    : "الول مرة لمفهوم جديد   

)Unipolarity)".[5 [    لن نتعرض هنا لجميع

ة لكننا نـدعو    النقاط الواردة في هذه المحاضر    

للترجمــة الكاملــة لنــصها الهميتهــا    

نكتفي هنا بالقول أنها مـن اهـم و           .الخاصة

اول النــصوص التــي تفــسر االســتراتيجيا 

مـن أهـم النقـاط التـي        . االمريكية الجديدة 

هـل ان   : يتعرض اليها كراوثمر هي مـسألة     

سقوط االتحاد السوفياتي يعنـي نهايـة أيـة         

حـدة ؟ و يـرى      تهديدات جدية للواليات المت   

الكاتب أن هناك تغيرا أساسيا طرأ على العالم        

مع بداية انهيار الكتلة الشرقية يتميز بحيـازة        

على اخطر االسلحة   " مغامرة"و  " صغيرة"دول  

:  

] مرحلة ما بعـد الحـرب البـاردة ب        [تتسم  "

ظهور بيئة استراتيجية جديدة تتميـز بـرواج        

ة و قبل خمسين سن   (...) اسلحة الدمار الشامل  

و عالية  ، المتمركزة وسط العالم  –كانت ألمانيا   

تشكل تهديدا لالمن   —و كثيفة السكان  ، التصنيع

و قد كـان    . العالمي و للقوى الكبرى االخرى    

من غير الممكن الحد ان يتـصور ان دولـة          

صغيرة نسبيا من الشرق االوسط كل قاعدتها       

الصناعية مستوردة يمكن ان يكون لديها القدرة 

. مجال يتجاوز محـيط جيرانهـا     على تهديد   

فالحقيقة المركزية المميزة للعصر القـادم أن       

دول صـغيرة   : مثل هذا التوقع لم يعد صالحا     

نسبيا و هامشية و متخلفة سـيكون بامكانهـا         

البروز بسرعة كتهديد ليس علـى المـستوى        

المحلي فحسب بل ايضا على مستوى االمـن        

  الذي اذا لم يـتم نـزع       —إن العراق . الدولي

اسلحته فـي عاصـفة الـصحراء سـيحوز         

صــواريخ عــابرة للقــارات خــالل عــشر 

هو النموذج لهذا التهديد االستراتيجي     —سنوات

 يمكن ان يطلق عليه اسم       و هو الذي  ، الجديد

ــسالح ' ــة الـــ   ).٣٠ص "(' الدولـــ

لمواجهة هذا التهديد يقترح كراوثمر اعتمـاد        

استراتيجيا جديدة تتميز بـالهجوم و بالتـالي        

مـع  :" اق التهديدات المحتملة لهذه الدول    استب

ليس هناك بـديل عـن      ' الدولة السالح 'بروز  

، و في حالة الـضرورة    ، و صدها ، مواجهتها

و من المثير ان    ). ٣٢ص  (...)"(نزع اسلحتها 
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الكاتب استنجد انذاك بارقام قدمها وزير الدفاع       

االمريكي انذاك ديك تشيني لـدعم اطروحـة        

ة الدمار الشامل بـين     االنتشار السريع السلح  

لكن بالرغم مـن الـضجة      . دول العالم الثالث  

التي احدثتها محاضرة كراوثمر بما في ذلـك        

في االوساط المقربة من دوائر الحكم لم يكـن         

واضحا ان المنعرج الذي ينادي باحداثه كـان        

  .يلقى اي صدى في الوسط الرسمي االمريكي      

   

  تقريــــــــر وولفــــــــويتز 

 ١٩٩٢ مـارس    ٨في عددها الصادر يـوم       

نشرت نيو يورك تايمز خبرا غير عادي حمل        

استراتيجية امريكية تدعو لضمان عدم     "عنوان  

". عـالم القطـب الواحـد     : نمو قوى منافسة  

 يقول المقال الذي يقدم لتقرير اشـمل مـا           و

ــي   :يلـــــــــــــــــــ

تؤكد وزارة الدفاع االمريكية فـي اعـالن        "  

سياسة شامل و جديد فـي مرحلـة تحريـره          

رسالة الواليات المتحدة السياسية و     ان  االخيرة  

العسكرية في مرحلة ما بعد الحرب البـاردة        

ستكون العمل على ضمان عدم بروز اي قوة        

و تشير  (...) عظمى منافسة للواليات المتحدة   

 صفحة و التـي هـي       ٤٦الوثيقة المكونة من    

بصدد المتابعة في اعلـى مـستويات وزارة        

وزير الدفاع  و التي يتوقع    ، الدفاع منذ اسابيع  

ان جزءا    ،خر هذا الشهر  آديك تشيني نشرها    

اقنـاع  'من رسالة الواليات المتحدة سـيكون       

المنافسين المحتملين انهم ال يحتاجون التطلـع       

و تم تحرير هـذا التقريـر       . 'الى ادوار اكبر  

ــويتز  ــول وولف  Paul(تحــت اشــراف ب

Wolfowitz (      نائب وزير الـدفاع المكلـف

تم توفير هذه الوثيقة للنيـو      لقد  (...) بالتخطيط

يورك تايمز من قبل مسؤول يعتقد انـه مـن          

االفضل ان تتم مناقشة اسـتراتيجيا مـا بعـد          

  "الحرب الباردة على مستوى الرأي العام

  ).١ص (

في ثنايا التقرير الذي يلخص و ينشر فقرات         

نقرأ ما  ، ]٦[من الوثيقة التي حررها وولفويتز    

ي هـذه الوثيقـة و      إن التركيز الكبير ف   : "يلي

غيرها من وثائق التخطيط العسكري التابعـة       

لوزارة الدفاع يقع على اسـتعمال القـوة اذا         

دعت الضرورة السـتباق انتـشار االسـلحة        

النووية و اسلحة اخرى للدمار الشامل في دول 

و فـي   (...)" مثل كوريا الشمالية و العـراق     

إن هـدفنا   : "مقتطف من الوثيقة نقرأ ما يلـي      

 في الشرق األوسط و جنوب غرب اسيا        العام

هو البقاء في مستوى القوة الخارجية المهيمنة       

في المنطقة و تأمين السيطرة للحفـاظ علـى         

الوصول االمريكي و الغربـي لمنـابع نفـط         

و كما برهن على ذلـك الغـزو        (...) المنطقة

العراقي للكويت يبقى من المهم منـع قـوة او    

لـى  مجموعة من القـوى مـن الـسيطرة ع        

  ).١٤ص  ( ."المنطقـــــــــــــة

فـي  . ن لم يقع نشر الوثيقة نفـسها      الى حد اآل  

و ، نذاك تبنيها آحين تجنبت ادارة بوش االب      

مستشاره ) Scowcroft(خاصة سكووكروفت   

و . الذي رفض الموافقة عليها   ، لالمن القومي 

قد استمر األخير في رفضه لعناصـر هـذه         

االستراتيجياعند احيائها مع بوش االبـن فـي        

لسلة من المقاالت خالل النقاش الساخن الذي       س

   .٢٠٠٢جرى حول ضرب العراق صـيف       
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وتصاعد صوت المحافظين " الحرب االستباقية"

  الجــــــــــــــــــــــدد

لن نتعرض هنا الى ظروف نشأة و نمو تيار          

المحافظين الجدد حيث يستحق ذلك ان يكـون        

موضوع مقال خاص و لكن من الـضروري        

ـ      وي بتـصاعد   مالحظة ارتباط هذا التيار الق

فقد ". الحرب االستباقية "الدعوة الى استراتيجيا    

بدأ تيار المحافظين الجدد بالبروز بشكل مميز       

 أواسط التسعينات بظهور سلسلة من       بداية من 

المقاالت و المحاضرات تدافع عـن األفكـار        

و من أهـم المنظـرين      . األساسية لهذا التيار  

 تأثير  المحافظين الجدد الذين كان و اليزال لهم      

كبير على المالمح النظرية العامة لهذا التيـار        

) William Kristol (ويليام كريستولنذكر 

 تخرج  ).Robert Kagan( روبرت كاغانو 

 من هارفارد بـدكتوراه فـي العلـوم          االول

هم منظري تيار المحـافظين     أالسياسية و هو    

 Irving (إرفينغ كريستولالجدد حاليا و ابن 

Kristol (أمـا  . س الفعلى لهذا التيـار    المؤس

كاغان فقد تخرج من مدرسة كينيدي لـالدارة        

التابعة لهارفارد و هو المفكر التـوأم لويليـام         

كريستول اذ ينشر االثنان اهم مقاالتهما بشكل       

و يكتب كاغان حاليا تعليقات شـهرية       . ثنائي

في الواشنطن بوست و يشرف علـى مركـز         

 بينما يشرف   "مشروع قيادية الواليات المتحدة   "

اهمهـا  كريستول على عدد من مراكز البحث       

 كمـا    " القرن االمريكـي الجديـد      مشروع"

يشرف على عدد مـن الـدوريات اليمينيـة         

ــا     .)WeeklyStandard(  أهمهــــ

 ١٩٩٦أوت  /و قد نشر االثنان في عدد جويلية      

 مقاال مشتركا )Foreign Affairs(لدورية 

ــوان  ــة  "بعن ــة خارجي ــل سياس ــن أج م

 يـدعوان    ]Neo-Reganite)"[7(يغنيةنيور

فيه الى تغيير جذري و واضح في الـسياسة         

  : يقوالن فـي مقدمتـه      الخارجية االمريكية و  

و ، إن المسألة الدائمة لما بعد الحرب الباردة      " 

هـو  ’ أين هو التهديـد؟   ’المتمثلة في تساؤل    

 السالم   ففي عالم يعتمد  . مطروح بشكل خاطئ  

ه على القوة االمريكية     في  و االمن االمريكيين  

يتمثل التهديـد االساسـي     ، و ارادة استعمالها  

الذي تواجهه الواليات المتحـدة االن و فـي         

إن الهيمنة االمريكية هي . المستقبل هو ضعفها  

خط الدفاع الوحيد الذي يمكن االعتماد عليـه        

. في وجه انهيار الـسالم و االمـن الـدوليين         

سة الخارجية  بالتالي فإن الهدف المناسب للسيا    

االمريكية هو المحافظة على هذه الهيمنة مـا        

و تحتـاج الواليـات     . أمكن ذلك في المستقبل   

المتحدة لتحقيق هذا الهدف الى سياسة خارجية       

نيوريغنية تؤمن بالهيمنة العـسكرية و الثقـة        

ــة   ."االخالقيــــــــــــــــ

و من أجل المحافظة على الهيمنة االمريكيـة         

أساسية تتمثل  يدعو كالهما الى ثالث توجهات      

و الذي يعنيـان بـه      —"إنخراط المدنيين : "في

أولوية دورالمدنيين على العسكريين في تقرير      

و ، "الوضوح االخالقي "و  —الشؤون العسكرية 

لقـد كانـت    ". ميزانية عسكرية كبيرة  "خاصة  

نذاك من  آبالنسبة لهما ميزانية الدفاع المقترحة      

 قبل ادارة كلينتون غير كافية و قـد اختـارا         

 Joseph(مرجعا لهمـا جوزيـف ليبرمـان    

Liberman (    النائب في الكونغرس ليستشهدا

غيـر مناسـبة للواقـع      : "بتعليقه أن الميزانية  

و بشكل عام فإن    ." الراهن و بالتأكيد للمستقبل   
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ميزانية كبيرة ضرورية بالنسبة لهما لتعميـق       

التباين العسكري بين الواليات المتحدة ة و اي        

ــس  ــافس او مناف ــا من ــين له   .ين محتمل

و بالرغم من عدم تعرضهما بـشكل صـريح         

راء آفـإن   " الحـرب االسـتباقية   "الستراتيجيا  

كالهما حول االستراتيجيا العامـة الخاصـة       

باالضافة " المحافظة على الهيمنة االمريكية   "ب

الى تركيزهما على ضرورة اعتماد ميزانيـة       

دفاع كبيرة كلها خصائص شكلت و ستـشكل        

تي سـتنبني عليهـا اطروحـة       أهم االسس ال  

وهو مـا يفـسر التبنـي       ". الحرب االستباقية "

العلني و الواضح في وقت الحق مـن قبـل          

     .الكـــاتبين لهـــذه االســـتراتيجيا  

     

" المراجعة الرباعيـة للـدفاع    "تقرير كوهين   

ــسنة    :١٩٩٧لـــــــــــــــ

اختفت مع الفترة الرئاسية االولى للرئيس بيل        

وسـاط  كلينتون اي مؤشرات على تفكيـر اال      

المحددة للسياسة الخارجيـة االمريكيـة فـي        

 و عادت هذه     ".الحرب االستباقية "استراتيجيا  

الرؤية للبروز في أوساط االدارة االمريكية مع    

 تاريخ بدايـة عـرض      ١٩٩٧ ماي   ٢٢حلول  

" المراجعة الرباعيـة للـدفاع    "ومناقشة تقرير   

)The Quadrennial Defense 

Review)[8 [   فاع االمريكي  من قبل وزير الد

امـام  ) William Cohen(ويليـام كـوهين   

ــونغرس   ]٩. [الكــــــــــــــ

و قبل التطرق لمحتويات التقرير نشير الى انه        

كانت نقطـة   قد سبقت اعداده مراحل مختلفة      

البدء التي مهدت لالنقالب الذي حـدث مـع         

  .ادارة بــــــــوش االبــــــــن

 ١٩٩٦أصدر الكونغرس االمريكي في جوان      

ــه  ــصحيح ا " توجي ــان لت ــدفاعليبرم " ل

)Liberman Defense Amendment ( و

هو بمثابة توصية من الكونغرس الـى وزارة        

. الدفاع اقترحها على التصويت النائـب ذاتـه       

مجلـس للـدفاع    "تنص التوصية على انـشاء      

ــوطني ) National Defense Panel" (ال

يراجع و يحور االستراتيجيا الدفاعية     "الحزبي  

و خطط  ، عسكريةو بنيتها ال  ، للواليات المتحدة 

و البنية التحتية و عناصر البرنـامج       ، تحديثها

ثـم اصـبح    ". العسكري االخرى للقرن القادم   

وزير الدفاع في ادارة كلينتون ويليام بيـري        

)William Perry (  ١٩٩٦ ديـسمبر  ١فـي 

ملزما باحداث هذا المجلس وهو ما تم فعال و         

بعد ذلك باسابيع قليلة أقدم كلينتون على تغيير        

فقد عين الرئيس االمريكـي     : ي غاية االهمية  ف

في ظروف غامضة ويليام كـوهين وزيـرا        

جديدا للدفاع حيث قام هذا االخير بعيد مباشرة        

 بتعيين عناصر   ١٩٩٧مهامه في شهر فيفري     

و اشـرف   " مجلس الدفاع الوطني  "جديدة في   

بشكل سريع و في غضون بضعة اشهر على        

لقد ".  للدفاع المراجعة الرباعية "احياء و اصدار  

تكون المجلس من قسمين قسم يشمل مجموعة       

من كبار المسؤولين العسكريين و قسم اخـر        

يتكون من المدنيين المختصين فـي الـشؤون        

ريتشارد : و من ضمن هؤالء نجد    . الخارجية

المـسؤول  ) Richard Armitage(ارميتاج 

القديم في وزارة الدفاع و المـساعد الحـالي         

لن بـاول؛ و روبـرت      لوزير الخارجية كـو   

المخـتص فـي   ) Robert Kimmit(كيميت 

و الـذي كـان     االمريكية  -العالقات االوروبية 
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لـصديقه  " الواقعية"ينزع سابقا للتأثر بالرؤى     

 Andrew ( ؛ و اندرو كـريبينيفتش كيسنجر

Krepinivich (     العسكري في االصل لكنـه

توجه الحقا للدراسات المدنية حيث حاز مـن        

على دكتوراه فـي العالقـات      جامعة هارفارد   

و سيصبح كريبينيفتش الحقا من اهم      . الدولية

مستشاري وزير دفاع بوش االبن رامـسفيلد       

كما تنسب اليـه مجمـل آراء االخيـر فـي           

خصوص سياسة الهجوم بقوات قليلة العـدد و        

التركيز علـى تطـوير و االعتمـاد علـى          

ــا   ــة منه ــسكرية و خاص ــا الع التكنولوجي

ــدة ا  ــصواريخ بعيــ ــدىالــ   .لمــ

لقد وقعت مناقشة تقرير كوهين في الكونغرس       

 ديسمبر من نفس    ١٥ و   ١٩٩٧ ماي    ٢٢بين  

يقـول  . السنة حيث وقع تبنيه بـشكل نهـائي       

ــي   ــا يل ــه م ــم فقرات ــي اه ــر ف   :التقري

من بـشكل   آسيبقى العالم مكانا خطرا و غير       "

كبير و ستواجه الواليات المتحدة على األغلب       

منها من االن حتى    عددا من التحديات الجدية ال    

ــنة  ــرض ، أوال. ٢٠١٥س ــل التع سنواص

اكثرها أهمية  . لمجموعة من المخاطر االقليمية   

على االطالق يمثله تهديد التحرش بالواليـات       

المتحدة و اصدقائها في مناطق حساسة و غزو  

كبير لحدودها من قبل دول معادية تملك قـوة         

، و في جنوب غـرب آسـيا      . عسكرية مهمة 

 العراق و ايران التسبب فـي       يواصل كل من  

المخاطر لجيرانهما و للتدفق الحر للنفط مـن        

سيبقى الحصول علـى الـنفط فـي        . المنطقة

المستقبل المنظور حاجـة قوميـة للواليـات        

ــدة   ."المتحـــــــــــــــــ

خر يتعـرض التقريـر بـشكل       آو في مكان     

كخيـار  " الحرب االستباقية "مباشر الى خيار    

ـ          :ولاستراتيجي للواليات المتحـدة حيـث يق

إن مسألة اتخاذ القرارات بشأن استعمال القوة       "

العسكرية يجب ان تُحدد قبل اي شيء علـى         

(...) اساس المصالح القومية للواليات المتحدة    

اي تتـسم   –و عندما تكون المصالح حيويـة       

باهمية كبيرة و شاملة في بقاء و امن و حيوية          

نذاك ان نقوم بكـل     آفيجب  —الواليات المتحدة 

لدفاع عنها بما في ذلك و اذا دعـت         ما يلزم ل  

الضرورة االستعمال االحادي للقوة العسكرية     

)the unilateral use of military force (

منع ظهور تحـالف او     ] و ذلك السباب منها   [

ــة  ــة معاديـــ ــوة اقليميـــ   ."قـــ

   

ــون   ــى كلينتـــ ــالة الـــ   رســـ

كان االعتماد الرسمي و العلني للمرة االولى        

انتـصارا  " سـتباقية الحـرب اال  "الستراتيجيا  

صامتا و لكنه انتصار كبيـر للغايـة لتيـار          

. المحافظين الجدد الذي كان بـصدد التـشكل       

غير ان هؤالء فهمـوا ان التبنـي الرسـمي          

 سيكون حتمـا ذا      لوزارة الدفاع و الكونغرس   

طابع شكلي إن لم تـسر مؤسـسة الرئاسـة          

 هكـذا و بعـد       .االمريكية في نفس االتجـاه    

 تاريخ تبني تقرير كوهين من      اسابيع قليلة من  

 و في   ١٩٩٧ ديسمبر   ١٥قبل الكونغرس في    

 موجهة  ١٩٩٨ جانفي   ٢٦رسالة علنية بتاريخ    

الى الرئيس االمريكي كلينتون دعـا انـصار        

الرئيس لتبني استراتيجيتهم   " الحرب االستباقية "

الهجومية و وضعها موضع التنفيذ من خـالل        

ـ   ، العدوان على العراق   ذي مـا   ذلك المثال ال

فتئت كل الوثائق اعاله من الرجوع اليه عنـد         
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] ١٠".[الحرب االسـتباقية  "الدعوة الستراتيجيا   

لقد ُأمضيت هذه الرسالة من قبل ثمانية عشر        

شخصية سياسية و فكرية كـشفوا فيهـا الول         

 يتبنـى    مرة عن وجود تيار واضح المعـالم      

غيـر أن   ] ١١[،"الحرب االستباقية "استراتيجيا  

نذاك حيـث بقـي   آر ال يزال محدودا     هذا التيا 

يطلب حتى ذلك الوقت الدعم الكامل لألطراف       

إن أغلـب هـؤالء     ] ١٢.[السياسية األساسـية  

سينظّرون و يباشرون التنفيـذ الفعلـي لهـذه         

بوش ، السياسة خالل ادارة الرئيس الذي تبناها     

وال توجد ضمن هؤالء الشخصيات اي      . االبن

  .شخـــــــصية عـــــــسكرية 

 الشخصيات الممـضية علـى      لقد شملت قائمة  

الرسالة و التي لعبـت ادوارا سياسـية فـي          

دونالــد : الحــرب االخيــرة علــى العــراق

وزير الدفاع الحالي و قبـل ذلـك        ، رامسفيلد

المسؤول البيروقراطي و المخضرم في وزارة      

بول الدفاع و النائب المتنفذ في الكونغرس؛ و        

نائب وزيـر الـدفاع الحـالي؛ و        ، وولفويتز

كبيــر ) Richard Perle (د بيــرلريتــشار

مستشاري وزير الدفاع حتى الحـرب علـى        

العراق و الذي بدأ حياتـه الـسياسية ضـمن          

دواليب وزارة الدفاع في الـسبعينات رفقـة        

 Peter (بيتر رودمـان صديقه وولفويتز؛ و 

Rodman (    مساعد وزير الـدفاع االمريكـي

المكلف بشؤون االمن الدولي حاليـا و الـذي         

زاراتي دفاع ادارتي ريغن و بوش      عمل في و  

 مـساعد وزيـر     ريتشارد ارميتـاج  االب؛ و   

 جـون بولتـون   الخارجية االمريكي حاليا؛ و     

)John Bolton (  و هو االخر مساعد وزيـر

  الخارجية االمريكي حاليا؛

) Paula Dobriansky (باوال دوبريانسكيو 

نائبة وزيـر الخارجيـة االمريكـي المكلفـة         

 Zalmay (زلماي خليلزادو بالشؤون الدولية؛ 

Khalilzad (      و الذي كُلف كمبعوث رئاسـي

في مهام حساسة في حروب الـرئيس بـوش         

الذي له  االبن سواء في افغانستان او العراق و        

إرتباطات قوية بعدد من الـشركات النفطيـة        

ايليـوت  ؛ و   Unocalاألمريكية خاصة منها    

كبير مستـشاري  ) Elliot Abrams (ابرامز

وش االبن في مجلس االمن القـومي       الرئيس ب 

في شؤون الشرق االوسط و شمال افريقيا؛ و        

و الـذي  ) Robert Zoellick(روبرت زوليك

يشغل حاليا منصب الممثل التجاري األعلـى       

للواليات المتحدة ضمن مكتب الرئيس بـوش       

االبن و الذي عمل فيما قبل ضـمن دواليـب          

وزارة الخارجية خاصة عهد الـرئيس بـوش        

  .االب

كما ضمت قائمة الممـضين علـى الرسـالة         

مـنهم  " مفكـري الظـل   "تشكيلة منوعة مـن     

 المحـسوب   فرنسيس فوكوياما : بالخصوص

 اهم  ويليام كريستول ؛ و   "الليبراليين"عادة على   

منظري تيار المحـافظين الجـدد حاليـا ؛ و          

 المنظر الثاني فـي مجموعـة       روبرت كاغان 

 James (جيمس وولسيالمحافظين الجدد؛ ثم 

Woolsey (    مدير وكالة المخابرات المركزية

االمريكية خالل اواخر الثمانينات و العـضو       

احـد  في عدد من مراكز البحث االمريكية و        

اهم الوجوه التي تتصدر منظري المحـافظين       

) William Bennet (ويليام بينيت؛ و الجدد

أحد المفكرين األساسيين لتيـار المحـافظين       

ثيره الى عهد الـرئيس     الجدد و الذي يرجع تأ    
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ريغن خيث شغل منصب وزير التعليم و هـو         

متحصل على دكتوراه في الفلسفة السياسية من       

 باالضافة الى هـؤالء فـان        .جامعة تكساس 

عددا من الوجوه السياسية مثل وولفـوويتز و        

بيرل و رودمان و دوبريانسكي تلعـب فـي         

الواقع دورا تنظيريا و تملك عموما خلفيـات        

ــ ــسياسيةاكاديمي ــوم ال   .ة فــي مجــال العل

   

  :تعلن الرسالة من البدئ موضوعها االساسي     

الننـا  ] الـرئيس كلينتـون   [اننا نكتب اليكم    " 

مقتنعون ان السياسة االمريكية الحالية تجـاه       

و نحثكم السـتغالل    (...) العراق غير ناجحة  

الفرصة الحالية من اجل البدئ في استراتيجيا       

 الواليات المتحدة   جديدة يمكن ان تؤمن مصالح    

و . و مصالح اصدقائها و حلفائها في العـالم       

يجب ان تهدف هذه االستراتيجيا قبل كل شيء        

  ."الى تنحية نظام صدام حسين مـن الـسلطة        

 تقف االستراتيجيا الجديدة حسب الرسـالة        و

ان سياسـة   :" في مواجهة استراتيجيا قديمـة    

كـل  آصـدام حـسين تعرضـت للت      ‘ احتواء’

و حتى اذا (...) ة االشهر الماضيةالمستمر طيل

تواصلت عمليات التفتيش في وقت الحق وهو       

ما ال يبدو متوقعا في الوقـت الـراهن فـان           

التجربة اظهرت صعوبة ان لم يكن اسـتحالة        

مراقبة انتاج العراق لالسـلحة الكيميائيـة و        

و تتمثل االسـتراتيجيا الجديـدة      ." البيولوجية

ــي  ــا يلــــــــ   :فيمــــــــ

الوحيدة المقبولة هـي التـي      إن االستراتيجيا   "

تلغي امكانية ان يستعمل او ان يهدد العـراق         

فعلى المـدى   . باستعمال اسلحة الدمار الشامل   

القصير يعني ذلك التصميم على القيام بعمـل        

عسكري مادام العمل الديبلوماسي فاشال حسب      

اما على المدى الطويل فيعنـي     . ما هو واضح  

.  السلطة ذلك تنحية صدام حسين و نظامه من      

هذا ما يجـب ان يـصبح هـدف الـسياسة           

ــة ــة االمريكيـــــ   ."الخارجيـــــ

أما بالنسبة للشرعية الدولية و قرارات االمـم        

المتحدة فانها اذا ما لم تخدم هذا الهدف فإنـه          

يصبح من الضروري تجاهلهـا حـسب رأي        

  :أصـــــــحاب الرســـــــالة  

نعتقد ان الواليات المتحدة لديها الحق حـسب        "

دة الموجودة فـي اتخـاذ      قرارات االمم المتح  

الخطوات المناسبة بما فـي ذلـك الخطـوات         

العسكرية لحماية مصالحنا الحيوية في منطقة      

و في جميع االحوال فال يمكن للسياسة       . الخليج

االمريكية ان تقبل تواصـل تعثرهـا جـراء         

االصرار غير الحكيم على مبدأ االجماع فـي        

  ."مجلـــــس االمـــــن الـــــدولي

   

في ادارة بوش   " تباقيةالحرب االس "مجموعة  

   ســـــبتمبر١١االبـــــن قبـــــل 

إن لم تنجح هذه المجموعة في اقناع الرئيس         

كلينتون فقد نجحت في التحكم في طاقم ادارة        

فكما اوضحنا اعاله فـان     . الرئيس بوش االبن  

عددا هاما من الممضين على الرسالة عينـوا        

في مناصب حساسة من قبل بوش االبن و هو         

–لة على وزارة الـدفاع      ما عكس سيطرة كام   

 دوغـالس فايـث   حيث يجب اضـافة اسـم       

)Douglas Feith ( الى المجموعة أعـاله—

باالضافة الى سـيطرة جزئيـة علـى وزارة         

تجب االشارة هنا الى ان سـرعة       . الخارجية

التغيرات الميدانية دفعت بالبعض الى التراجع      
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و ينطبق ذلك   . او تبني مواقف هذه المجموعة    

الراهن على كل مـن كـولن       بالنسبة للوضع   

فاالول قـد أظهـر     . باول و ريتشارد ارميتاج   

تقلبا كبيرا في مواقفه و بالرغم مـن إعالنـه          

المناهض للتوجه الجديد الذي عبر عنـه فـي         

مذكراته اواسط االتسعينات و رغم تهديداتـه       

باالستقالة خالل النقاش الحامي الذي دار حول       

 فانـه قـاد     ٢٠٠٢ضرب العراق في صيف     

لعمل الديبلوماسي الذي هيء للحرب و ذلـك        ا

ضمن االطر التي حـددتها مجموعـة وزارة        

مقابل ذلك فإن ارميتاج الذي كان من       . الدفاع

بين الذين ساهموا بشكل حثيث في احياء رؤية        

من خالل تقرير كـوهين     " الحرب االستباقية "

 يبدو انه ليس مرتاحـا للوضـع        ١٩٩٧لسنة  

ته في االسـتقالة    الراهن كما تدل على ذلك ني     

  .ن مــــــــع بــــــــاول اآل

غير ان اهم المؤشـرات التـي تـدل علـى           

االضطراب الذي يمكن ان يحدث داخل هـذه        

المجموعة و يعكـس وحـدتها الهـشة كـان          

الصراع الذي دار بين مجموعة الـسياسيين و        

 اي اسـابيع    ٢٠٠١مجموعة المنظرين صيف    

يوم كانت إدارة   .  سبتمبر ١١قليلة قبل أحداث    

وش االبن تمر بحالة صعبة جدا حيث الرئيس ب

استمر بشكل واسع الجدال حول مدى شرعية       

الرئيس االمريكي اثـر واحـدة مـن اكثـر          

االنتخابات الرئاسية إثارة للجدل فـي تـاريخ        

 كان لذلك تأثير أكيد علـى        .الواليات المتحدة 

البرامج االولية التـي قررهـا طـاقم االدارة         

ية الـضعيفة   االمريكية و التي تأثرت بالـشعب     

فمن جملة التغييرات الطارئة    . لالدارة الجديدة 

كان التخفيض في ميزانية وزارة الدفاع مقارنة 

لما نادى به في السابق أقطـاب المحـافظين         

ــدفاع ــى وزارة ال   .الجــدد المــسيطرين عل

فقد نشر كل من كريستول و كاغان في عـدد          

 Weekly( مـن دوريـة   ٢٠٠١ جويلية ٢٣

Standard (  ـ بـدون  "شتركا بعنـوان  مقاال م

هذه نصيحة  : " يبدأ المقال كالتالي  ] ١٣".[دفاع

همـا دونالـد    ، ضرورية الى صديقين قديمين   

و لتفسير  ." استقيال: رامسفيلد و بول وولفويتز   

ــان ــول الكاتب ــة يق ــدعوة المفاجئ   :هــذه ال

، حسب مصادر قوية االطالع في ادارة بوش      "

ـ        ي توجه دونالد رامسفيلد الى البيت االبيض ف

االسابيع القليلة الماضية ليعرض احتياجاته من      

و بعد حوالي   . ٢٠٠٢ميزانية العام الضريبي    

استخلص رامسفيلد ، خمسة اشهر من المراجعة   

 بليـون دوالر    ٣٥انه بحاجة الـى حـوالي       

مـع  ، ٢٠٠٢كتمويل اضافي للعام الضريبي     

  . "٢٠٠٣تمويل اكبر بحلول العام الـضريبي       

ممـا  " اقل بكثيـر  "ذلك  و اعتبر المعلقان ان      

: و يتهمان رامسفيلد بانه   " دراسات جدية "اثبتته  

مستقبل مـن   —يعطي لنا لمحة عن المستقبل    "

 يرى كالهما    و." التراجع و التقلص االمريكي   

ان ذلك ليس مجرد تخفيض في الميزانيـة و         

انما هو مؤشر على التراجع عن اسـتراتيجيا        

القدرة علـى خـوض حـربين فـي نفـس           

هو ما يعني بالنسبة اليهمـا رسـالة         و  الوقت

خطيرة من الواليات المتحدة الى المتربـصين       

ختامـا يقـول    . بها تحثهم على تحدي مكانتها    

ــان   :الكاتبـــــــــــــــــ

في االجتماع الذي دار    [ذهب وولفويتز للقول    "

من التهـور المخـاطرة     ’] في البيت االبيض  

مـن  ’  الراهنة و بمستقبل اطفالنـا      بحظوظنا
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ة من من الناتج الداخلي      بالمائ ٣خالل صرف   

و المشكل ان الـرئيس     (...) الخام على الدفاع  

الذي يخدمه وولفويتز اقـر ميزانيـة للـدفاع         

 بالمائة من الناتج الـداخلي الخـام        ٣تساوي  

. ويمكن ان تنزل تحت هذا الرقم العام القـادم        

فكان كل الشرف لوولفويتز قوله للحقيقة حول       

 يوافـق   فهـل . ’المتهـورة ’ميزانية ادارتـه    

رامسفيلد نائبه؟ و ماذا عـن موقـف القائـد          

  "جـــورج بـــوش االبـــن؟، االعلـــى

هنا نذكّر ان مسألة الزيادة في ميزانية الدفاع         

عنصر جوهري فـي الرؤيـة االسـتراتيجية        

العامة للكاتبين كما يوضح مقالهما المكتـوب       

لكن ما هو مؤكد    .  المذكور اعاله  ١٩٩٦سنة  

ر و الحـرب     سبتمب ١١انه مع حلول أحداث     

" الحرب االستباقية "على افغانستان ثم القيام ب    

 ميزانية وزارة الدفاع الى      على العراق قفزت  

ارقام خيالية ال يبدو ان كريـستول و كاغـان      

  .نفـــــسهما حلمـــــا بهـــــا  

عندما يواجه المؤمنون بالحق االمبراطوري      

للواليات المتحدة بأنه لم توجد بعد إمبراطورية       

ن بـأنهم يـدافعون عـن       أبدية فإنهم يجيبـو   

إمبراطورية من نوع جديد ليس فـي الـدفاع         

عنها مصلحة قومية أمريكيـة فحـسب بـل         

وضمن هذا االطار تُقدم    . مصلحة دولية أيضا  

على العـراق كاسـتمرار     " الحرب االستباقية "

للحرب على ألمانيا النازية و من ثمة كمواجهة        

بيـد أن   . عسكرية من أجل تحرير البـشرية     

قائديين يتجنبـون التفكيـر فـي أن        هؤالء الع 

االستراتيجيا األلمانية كانت مبنية على مفهوم      

و في الواقع فـإن هـذا       ". الحرب اإلستباقية "

المصطلح ماهو إال التسمية االمريكية للحرب      

و أكثر من ذلـك فإنـه لـيس         . االمبراطورية

مفهوما جديدا تماما لدى أوساط االستراتيجيين      

لـروحيين لوولفـويتز و     باء ا فاآل. االمريكيين

بيرل مثل أستاذ العلوم السياسية فـي جامعـة         

شيكاغو أواسـط القـرن الماضـي ألبـرت         

دافعـوا  ) Albert Wohlstetter(ووهلستتر 

كما أن الحروب االمريكية    ، عن أفكار مشابهة  

على المكسيك ثم كوريا و الفيتنام تحمل فـي         

أقل االحوال المؤشرات الجنينية على مفهـوم       

غير أن ذلك يستحق مقاال     ".  االستباقية الحرب"

ــر   .اخـــــــــــــــــــ

   

  باحث تونسي يقيم في الواليات المتحـدة      (*) 

   ٢٠٠٣أوت 

  
في الموقـع    على هذه الوثيقة االطالع يمكن 

 :االلكتروني التالي
 
[1]http://www.whitehouse.gov/nsc/
nssall.html 

لم تلق هذه الوثيقة االهتمام الكافي حتـى        ] ٢[

و من المقاالت القليلة    . ات المتحدة داخل الوالي 

التي علقت تعليقا مفصال على هـذه الوثيقـة         

مقالة الباحث االمريكي في التاريخ العـسكري       

  :Gaddis) (John جون قاديس 
Gaddis, J. “A Grand Strategy of 
Transformation” Foreign Policy 
Nov/Dec 2002: 50-57. 

هنـري  " يةالواقع"من أهم ممثلي المدرسة     ] ٣[

 الذي يتعرض للكثير من االسـتهزاء      كيسنجر

من قبل المحافظين الجدد كعجـوز مخـرف        

و مـن   . اليزال مأسورا في حـرب الفيتنـام      
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الضروري التوضيح هنا ان المنتـسبين لهـذا        

فكيـسنجر معـرض    . التيار ليـسوا مالئكـة    

للمالحقة القضائية بوصفه متهما كمجرم حرب      

مريـة  آ الت كما نعرف نحن العـرب الطبيعـة      

غيـر ان   . لوزير الخارجية االمريكي االسبق   

كيسنجر الميكيافيلي هو الذي دفـع بنيكـسون        

لتمتين العالقات مع الصين قبيل وقف حـرب        

ال يجرؤ سياسيون من    خر  آو بمعنى   . الفيتنام

طينة كيسنجر على تقييد انفسهم باالعالن عن       

 مفـصلة   ثابتـة و  " استراتيجيا امـن قـومي    "

وطبعا ال يعنـي    . قبل االصدقاء تحدداالعداء  

" كيسنجر"ذلك ايضا ان ادارة وزير خارجيتها       

غير انـه   . ال تبني سياستها العامة على ثوابت     

   .من المؤكد انها ستمتنع عن االعالن عنهـا       

لعب و يلعـب كراوثمـر دورا اعالميـا         ] ٤[

 فـإلى    رئيسيا في مجموعة المحافظين الجدد    

شنطن بوست  جانب العمود الذي يكتبه في الوا     

فانه يظهر بشكل متواتر في البرامج االخبارية       

و المملوكـة   )" Fox(فوكس  "للقناة المحافظة   

) Robert Murdoch(من روبرت مـردوخ     

غير أن كراوثمر يتمتع بخلفية اكاديمية عميقة       

تفسر الثقة التي يبديها فـي هـذا المقـال و           

الحظوة التي يتمتع بها داخل اوساط المحافظين 

فبعد تحصله من هارفارد على     . عموماالجدد  

دكتوراه تخصص في الطب تلقى دروسا على       

مستوى الدكتوراه في العلوم السياسية و أعـد        

و . رسالة في هذا التخصص من نفس الجامعة      

باالضافة الى ذلك فقد انخرط في طـاقم ادارة         

  .الـرئيس كــارتر فــي أواخــر الــسبعينات 

  نُشرت المحاضرة الول مرة في] ٥[

"The Unipolar Moment. "Ch 
Krauthammer. Foreign Affairs; No 

٧٠ /١  

١٩٩٠ -١٩٩١:(٢٣-٣٣ (  

تز الـذي   يباقتضاب شديد نقول ان وولفو    ] ٦[

يشغل االن نفس المهمة التي شغلها عند كتابة        

هذا التقرير انخرط فـي هياكـل التخطـيط         

المتعلقة بوزارة الدفاع منذ بدايـة الـسبعينات        

ية في الفريق الحكومي الذي     وتقلد مناصب عال  

و تخرج وولفويتز من قسم العلوم      . شكله ريغن 

السياسية من جامعة شيكاغو بدرجة دكتـوراه       

  .اواخر الستينات
]٧[W.Kristol,. and R.Kagan,   

“Toward a Neo-Reganite; Foreign 
Policy ”Foreign Affairs July/August 

1996. 
 

 The" (المراجعــة الرباعيــة للــدفاع] "٨ [

Quadrennial Defense Review ( هــو

تقرير تعده وزارة الدفاع االمريكية نظريا كل       

  .اربـــــــــع ســـــــــنوات

يمكن االطالع على هذه الوثيقة و الظروف       ]٩[

  :المحيطة بها على الموقع االلكتروني التـالي      
http://www.dtic.mil/armylink/news/

May1997/a19970516qdr3.html  
ذه الرسالة على الموقع    توجد نسخة من ه   ]١٠[ 

مـشروع القـرن االمريكـي      :" االلكتروني ل 

  الجديد

 The Project for a New American 
Century 
http://www.newamericancentury.or

g/iraqclintonletter.htm  
وجهت رسائل مماثلة مـن شخـصيات       ] ١١[
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قريبة من المجموعة الممـضية علـى هـذه         

نها واحدة ممضاة الرسالة الى الرئيس كلنتون م

  .من نائب الـرئيس الحـالي ديـك تـشيني         

أشهر إثر الرسالة التـي وجهـت الـى         ]١٢[

الرئيس كلنتون وجهت تفس هذه المجموعـة       

رسالة الى القادة الجمهوريين في الكـونغرس       

  و قد انضم هؤالء القادة . بنفس المضمون

ــريتش  ــوت غنغ ــة ني  Newt(و خاص

ingrich(    أنظر. دالى هذه المجموعة فيما بع:  
 

http://www.newamericancentury.or
g/iraqletter1998.htm 
 

[١٣]W.Kristol, and R.Kagan, “No 
Defense” Weekly Standard July/ 
23/2001 

 


