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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

ة      معهد في مأدبة العشاء السنوية التي أقامها   ، تشارلز كروثامر  قاه  ل أ ي الذ لخطاب الرئيس ل في هذا العدد ترجم

كروثـامر هـو أحـد مفكـري         .٢٠٠٦) نوفمبر( تشرين الثاني    ١٤ في   FPRIبحوث السياسة الخارجية    

  السلسلة هذه البارزين، وقد وردت ترجمة سيرته الذاتية في أحد األعداد السابقة من           المحافظين الجدد ومنظري  

 منابر اللوبي الـصهيوني    أعاله هو من     رو، والمعهد المذك  ارئق تأسر ال  ة إستراتيجية جذابة  هنكومقاالته ذات   

 فـي   قة تفكير وإستراتيجية المحافظين الجدد    الخطاب يلقي الضوء الساطع على طري     ذا   ه .ةدفي الواليات المتح  

   . وبعناية والتأمل به مطالعتهنع متابع إستراتيجيواليستغني أي  ،لوقت الحاضرا
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 : بعد أن بلغتْ أوج مجدها

  !!أمريكا تواجه ضغوطاً 

الخطاب الرئيس في مأدبة العشاء السنوية التي أقامها        

 ١٤ فـي    FPRIمعهد بحوث الـسياسة الخارجيـة       

  .٢٠٠٦) نوفمبر(تشرين الثاني 

  Charles Krauthammerتشارلز كروثامر : بقلم

  ٢٠٠٦) ديسمبر(كانون األول 

ـ     ( وداً ُينْـشَر فـي عـدة       تشارلز كروثامر يكتـب عم

مطبوعات ُدوليٍة في وقت واحد لصالح مجموعة كُتّاب        

وهو أيضاً كاتب مقاالت لمجلة تايم      . الواشنطن بوست 

Time ذي ويكلي سـتاندارد (؛ ومحرِّر مشارك في( 

The Weekly Standard  ذي نيو ريببلـك (والـ (

The New Republic(   وهو كذلك عـضو هيئـة ،

ـ     Inside) ايد واشـنطن إنـس (استـشارية فـي الـ

Washington . جائزة بـولتزر حوقَد ُمنPulitzer 

Prize   تُْه الفايننشيال     ١٩٨٧ عامألحسن تعليق، ولَقَّب 

أكثـر الُمعلِّقـين   ( مؤخراً Financial Timesتايمز 

ويعود ذلك إلى خطابه الرئيس في      ). األمريكيين تأثيراَ 

ـ       ١٤في   FPRIمأدبة العشاء السنوية التي أقامها ال

 وفيها كـان الـدكتور      ٢٠٠٦) نوفمبر(تشرين الثاني   

كروثامر الُمتَسلِّم الثاني لجائزة بنجامين فرانكلين التي       

  ). للخدمة االجتماعيةFPRIتمنحها 

نمر اآلن بفترة من االرتباك وعـدم التمييـز بـل           

وأعتقد أن من الجدير باالهتمـام أن       . اليأس: تقريباً

لنفهم لماذا وكيف وصلنا    ) ثالحدي(نراجع تاريخنا   

  .إلى ما نحن عليه اآلن

منذ منتصف عقد الثمانينات وحتى نهايته، بـدأت        

فبينمـا  .  بالرواج والـذيوع   )نحطاط أمريكا إ(فكرة  

أوربـا   تـستيقظ، و   الصين تنهض، و  اليابانكانت  

بـول   تمر فيما أسماه المؤرخ      أمريكاتتوحد، كانت   

ــدي ــرط التّوســ  (Paul Kennedy كين ع ف

. )١( Imperial Overstretch) اإلمبراطـوري 

وكانت الحكمة التقليدية في تلك األيـام تقـول إن          

العالم ذا القطبين المؤلفين من الواليـات المتحـدة         

واالتحاد السوفيتي سوف يؤول إلى تركيبة عالمية       

جديدة متعددة األقطاب، تتوزع فيها القوى بالتساوي 

 االتحـاد الـسوفيتي   ، و الصينبين اليابان، وربما    

 الموحدة، والواليات المتحدة، وربما أورباالمنحل، و

 وربمـا حتـى    الهنـد أقطار ناهضة أخرى مثـل      

هكذا كان العالم يبـدو منـذ منتـصف         . البرازيل

  .الثمانينات وحتى نهايتها

 لحظـة ال" عندما كتبت مقالتي التي كان عنوانهـا        

 The Unipolar Moment "ُأحاديـة القطـب  

 Foreign الفـورن أفيـرز  ورة في مجلة المنش(

Affairs   تْ نوعاً مـن    إ،  )٩١-١٩٩٠، شتاءكتسب

الشهرة، ألنّني كنت الوحيد الذي قـال فـي ذلـك           

الوقت، وبشكل الفت للنظر، بأنّه مع نهاية الحرب        

الباردة، سوف تتصدر الواليات المتحدة العالم حقّاً،       

 لـن   هإنوقلت  . ، غالبة، وسائدة  أحادية القطب كقوة  

 مـن بعـدنا     ييكون هناك قوة توازينا أو حتّى تأت      

لم يتحول العـالم القـديم ذو   !! مباشرة في التسلسل  

القطبين إلى عالم متعدد األقطاب، بل تحول إلـى         

  .عالم فيه مؤثّر قوي واحد، وهذا المؤثّر هو نحن

كـم  : وكنـت أتـساءل   . في الواقع، كل هذا تحقق    

 ُأحاديـة   لحظـة ال"سيدوم هذا، وأسميت مقـالتي      

 جـيالً واحـداً،   لقد ظننتُ أنّها ستستغرق     ". القطب

      عشرين أو ثالثين سنة، كما كتبت آنئذ .   اآلن مـر

 عاماً تماماً، أي في منتصف أكثـر        ١٥على ذلك   

  .التقديرات تفاؤالً
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يمكن تحديد الجزء األول من العصر أحادي القطب        

) نـوفمبر (التاسع من تشرين الثـاني       (٩/١١بين  

، وهـي   ١١/٩وبين  ) سقوط جدار برلين  ،  ١٩٨٩

، التي كان تَسيُدنا فيها على      الصعود األمريكي فترة  

لدرجة العالم واضحاً بشكل مطلق ال يمكن إنكاره،        

ماذا : أننا في عقد التسعينات لم نتمكن من أن نقرر        

  .نفعل بكل هذه الوفرة من القوة

 neoconservativesالمحـافظين الجـدد     بعض  

العظمـة  ون معهم كانوا يقولون بأنّه عصر       وآخر

 الذي ُيوجُِب علينا أن نعمل فيمـا وراء         األميركية

البحار و إن لم يكن ثمة ما ُيهِددنا هنـاك؛ وهـذا            

  .ببساطة تماشياً مع تقاليدنا وقيمنا

وإلى حد ما، يمكننا أن نقول إن تدخُّلَنا في حروب          

ـ  ، الذي لم يكن لنا فيها تقر      البلقان  مـصلحة   ةيباً أي

وطنية، كان مثاالً على إصرارنا على القوة منقطعة        

  .النظير كجزء مما تهتم به قيُمنا

، ال  المهدِّد غياب العدو عتقدوا أنّه مع    إآخرون منا   

يجب علينا أن نُجهِد أنفسنا ما وراء البحار لمجرد         

 لقد دافعـتُ عـن      .أن نُجهد أنفسنا ما وراء البحار     

، Dry Powder" البارود الجاف"سياسة أسميتُها 

أي أن نحافظ على مواردنا، ونصون قوتنا وننتظر        

 ولم يكن هذا    .وهو ظهور عدو لنا   : األمر المحتوم 

كان يعمل فـي    . العدو واضحاً طبعاً في التسعينات    

هنـا  . ١١/٩الظل، ويتهيأ، وأخيراً أظهر نفسه في       

ـ  لقد   .تّضحت بنية العالم بشكل جلي جداً     إ ا ُجوبِهن

عدو يهـدد   : ، وجودي، أي  بعدو جديد آيديولوجي  

؛ تُـسيُرُه عقيـدة     وجودنا وطريقة حياتنا بالـذات    

 ويخـوض صـراعاً   messianic faithُمخَلِّصية 

لقـد كـان هـذا الـصراع وريثـاً          . حتى الموت 

للصراعين الوجوديين اآليديولوجيين في القـرن       

األول ضــد الفاشــية واآلخــر ضــد : العــشرين

  .عية؛ وقد انتصرنا في كليهماالشيو

 مبـشراً   )سـبتمبر ( الحادي عشر من أيلول      جاء

ببداية الجزء الثاني من العصر أحادي القطب هذا،        

 eraكيد أعصر الت(ويمكنني أن ُأسمي هذا الجزء 

of assertion(  ؛ وفيه ظهرت للعيان قوة أمريكـا

ويمكنني أن ُأحدد ُمدة هذا الجزء      . التي كانت كامنة  

، وهو تـاريخ قـد      ٢٠٠٥ آذار   ١٤ و   ١١/٩ن  بي

يكون غير مألوف لكم وغير مشهور خصوصاً في        

تاريخنا اليوم، ولكنني أعتقد أنّـه تـاريخ سـوف          

أوج القوة األمريكية   (يتذكره المؤرخون ويسمونه    

apogee of American power( ة منحنىقم ،

  .العصر األحادي القطب

 وحليفتهـا    قررت الواليـات المتحـدة     ١١/٩في  

الثأر وإعـادة   :  أن تردا بطريقتين   بريطانيا العظمى 

تثأر من العدو، تطارده هو وأتباعـُه فـي         . البناء

 وهذا ما   - وغيرها؛ ولكنّها جزمت أيضاً    أفغانستان

 أن هـذا  -Bush Doctrine  بمبدأ بوشُيعرف 

غير كاف كرد فعل؛ إن قضاء السنين العشرين أو         

صطياد من كهف إلى كهف     الثالثين القادمة في اال   

وقد يكون مـن    . في أفغانستان ليس رد فعٍل كافياً     

الضروري، ولكن ليس كافياً بالتأكيد، أن نعالج هذا        

إن هذا العدو هو لـيس      .  الجديد يديولوجيالعدو األ 

 عـصابة مـن    - كمـا يـدعي الـبعض      -ببساطة

بل هـو   . اإلرهابيين والمتطرفين تعدادهم باآلالف   

د العديد من الُمطَبقين على ضـروب       فكرة لها العدي  

 حلفاء،  م وله - بعضهم شيعة، وبعضهم سنة    -شَتّى

يشكلون ما يشبه الطوابير الخامسة، أعضاء ُجُدد قد        

يلتحقون بها من مختلف بقاع العالم، ومن ضـمنهم        

  .المهاجرون الكثيرون في بالد الغرب
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  يؤمن أنّه باإلضافة إلـى مهاجمـة        مبدأ بوش إن 

 يجب العمل في    ١١/٩رتكب  إباشر الذي   العدو الم 

التي أدت  ) األسباب األصلية (مشروع أوسع لتغيير    

 هذه؛ ولتغيير   الراديكالية اإلسالمية إلى والدة فكرة    

العوامل التي أدت إلى تعزيزها وتناُسلها، وال سيما        

  .في العالم العربي

 تغيير البنية الداخلية لألنظمـة      كان المقصود بذلك  

 تغيير ثقافة العالم العربي     و بمعنى أعم،  ، أ العربية

العالم العربي واإلسالمي هـو تلـك       . و اإلسالمي 

 لَـم  -سـتثنائي إ بشكل  -البقعة من بقاع العالم التي    

تَمســسها تــأثيرات التحــديث والدقرطــة    

democratizing influencesفيما بعد الحرب . 

قتصادياً إ - كما هو معروف   - نَهض شرق آسيا   لقد

، وغيرهـا؛   اليابان، كوريا، تـايوان   اسياً، في   وسي

 بل حتى بعض مناطق     -وأصبحت أمريكا الالتينية  

 أصبحت  أوربا الغربية  ديمقراطية؛ وطبعاً    -إفريقيا

أوربـا  ديمقراطية منذ الحرب العالمية الثانية؛ لكن       

العالم العربـي  .  لم تلتحق بالركب إالّ اآلن   الشرقية

لم تَمسسه ديمقراطيـة    (!واإلسالمي فقط بقي ُمهمالً   

وما لم ُيـشَجع وُيجتَـذَب للمـسيرة،        . )وال تحديث 

سـتبدادياً،  إفسوف يبقى متمرداً، نافراً، مضطهداً،      

ستمرار ذلك النوع مـن     إويبقى مكاناً ينطلق منه ب    

الهجمات الرجعية على أمريكا وعلى الغرب، كالتي 

  . وما بعدها١١/٩شُوهدت في 

 بالمشروع الكامـل لتغييـر      هذا هو سبب الشروع   

لقد كان هذا المـشروع، كمـا       . ثقافة العالم العربي  

، فكـرة راديكاليـة   قُلْتُ أنا وآخرون في حينهـا،       

ولكنّه أيضاً كان الفكرة الوحيدة     . متعجرفة، خطرة 

المترابطة والمتماسكة التي طُرِحت لتغيير األسباب      

وبالتـالي لمنـع أي      ١١/٩األصلية التي أدت إلى     

  . أخرى١١/٩اب مشابهة قد تؤدي إلى أسب

) سـنوات  ٥ (لذلك، مضى حتى اآلن نصف عقد       

ستعراضـاً  إوقد كان ذلـك     . كيد األمريكي أمن الت 

وفي غمرة اإلحساس باليأس وعدم التمييز      !! ُمدهشاً

، نسينا ما حدث منـذ أقـل مـن          الذي نعيشه اليوم  

النجاح السريع والحاسم بـشكل     . نصف عقد مضى  

نستان، بعدة مئـات مـن الجنـود،        مذهل في أفغا  

بعضهم يمتطي األحصنة، يوجهون أجهزة الليزر،      

ُينَظِّمون حملة مع األفغانيين المحليين، ويـدحرون       

نظاماً خالل شهر ونصف تقريباً في مكان قال عنه         

اآلخرون إنّـه يـستحيل إخـضاعه؛ بحيـث أن          

 وغيرهم غـادروه يائـسين      البريطانيين والروس 

ستثنائياً جـداً   إلقد كان حدثاً    . اضيُمحبطين في الم  

  اآلنـف الـذكر  بـول كينـدي   لدرجـة أنPaul 

Kennedy       مقالة بعنـوان لقـد حـطّ   " كتب حينئذ

فــي (The Eagle has Landed" النــسر 

 عبر  )٢٠٠٢الفايننشيال تايمز في الثاني من شباط       

فيها ببساطة عن دهشته مـن األولويـة، القـدرة،          

 للواليات المتحدة، كما ُبرهن والقوة التي ال تُضاهى   

  .في حملة أفغانستان

بتدائي نتصار السريع اإل  وبعد ذلك، حدث، طبعاً، اإل    

في العراق، حيث سقطت العاصمة خـالل ثالثـة         

ليبيا تخلَّتْ  . ثم غمرت الموجة كل المنطقة    . أسابيع

عن طاقتها النووية، حـين رأت مـا فعلنـاه فـي      

لبنان  عتيادية في ؛ ثم حدثت الثورة غير اإل     العراق

ن، وهذا هو   سوريا من لبنا  وأهم ما جاءت به طرد      

سـم  إ، وهـو     آذار ١٤: التاريخ الذي تحدثْتُ عنه   

 ضـد   لبنـان الحركة التي وقف الثائرون بها في       
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 - بل أوجدوا باألساس ديمقراطية جديدة       السوريين

  .هشة كما سوف نرى

بـصيص  : لقد حدثت كُّل هذه األحداث دفعةً واحدة      

، بعـض   مصرالديمقراطية في االنتخابات في     من  

، وطبعاً نـضيف    السعودية والكويت التغييرات في   

: ٢٠٠٥) ينـاير (ما حـدث فـي كـانون الثـاني        

  فـي    - ذائعـة الـصيت    -االنتخابات ألول مرة    

التي كان لها فعل الصعقة الكهربائية فـي         العراق

 ذاك، هـو فـي      ٢٠٠٥ربيـع   / إن شتاء . المنطقة

كيد على أحادية القطـب والقـدرة       أنظري أوج الت  

  .األمريكية

و لكن ما رأيناه في العامين األخيرين تقريباً هو في  

وذلك هو  . نكسةرأيي ما سوف يعتبره المؤرخون      

االنتخابات العراقية العام ونصف العام الواقعان بين 

؛ من جهة، وبين التـاريخ الـذي        والثورة اللبنانية 

في التاريخ كتاريخ مهـم     أعتقد أنّه سوف يبقى حياً      

، ٢٠٠٦) نـوفمبر (السابع من تشرين الثاني     : جداً

تّضح فيها بشكل مطلق    إالتي  ،  االنتخابات األمريكية 

سـتيائهم مـن    إأن الناخبين عبروا عن فَـزعهم و      

، وبمعنى أعـم، إحـساسهم      السياسات في العراق  

بالخسران، والتيه، ورغبتهم فـي التفكيـر مليـاً         

النتيجة وصـلنا اآلن إلـى وضـع        وب. باالنسحاب

 الذي لـن يعنـي      -يتحدث فيه الناس عن التفاوض    

أكثر من تنازل أمريكا عن العراق لصالح سـيادة         

، مفترضـين مـسبقاً      سـورية  -إيرانيـة مشتركة  

الشروط واألهداف التي ستطلبها إيـران وسـوريا        

  .التي عبرتا عنها عالنية وبوضوح

 صف الـسنة؟   إذن ما الذي حدث في هذه السنة ون        

تجـاه  نهيار هـذا اإل   إلقد رأينا على سبيل المثال،      

الجديد في لبنان؛ وقد سمعنا منذ يـومين فقـط أن           

سحب أعضاءه من الحكومة ويدعو إلى      حزب اهللا   

) نـوفمبر (تظاهرات في العشرين من تشرين الثاني     

في محاولة إلسقاط الحكومـة المنتخبـة الجديـدة         

ورأينا أيضاً  .  ا فعلياً الموالية للغرب والقضاء عليه   

عودةً للتأثير السوري في لبنان، وسـوريا طبعـاً         

لقـد فعلـت    . حليفة إليران ومناصرة لحـزب اهللا     

سوريا كل هذا ألن الحكومة اللبنانية كانـت علـى     

وشك أن تُقر قانوناً بل قد أقَرتْـُه فعـالً اليـوم إذ             

صادقَتْ على إنشاء محكمة دولية لمحاكمـة قَتَلـة         

. رفيـق الحريـري   س الوزراء اللبناني السابق     رئي

 في لبنان قد تؤدي إلى إفراغ   لعبة قـوى  إذن هناك   

وقد رأينـا،   . الثورة اللبنانية من محتواها وتفكيكها    

 ٢٠٠٦بالتأكيد، كيف أن الحرب اللبنانية فـي آب         

، بينمـا   "نقلة كشْ ملـك   "نتهت نسبياً بـ    إالماضي  

 تُكبـد إيـران      فيها فرصة لكـي    إلسرائيلأتيحتْ  

 هزيمـة سـتراتيجية فادحـة       حزب اهللا وسوريا و 

 حمـاس ونرى أيضاً زيادة قدرة     ). ولكنها لم تفعل  (

زدياد التدهور في غزة، وفي الوقـت       إ و غزة،في  

 المعتـدل نـسبياً     )أبو مـازن  (نفسه فقدان سيطرة    

، ورأينا أيضاً في إيران بروز الرئيس       فتحوحركة  

ي االعتقاد الُمخلِّصي التام    الراديكالي اآليديولوجي ذ  

quite messianic الـذي  محمود أحمدي نجاد ،

كتساب القدرة النووية والـذي     إيتكلم بوضوح عن    

يتكلم بشكل خاص عن بلوغ ذلك خالل سـنتين أو          

ثالث، والذي يتحدث عن إزالـة إسـرائيل مـن          

كتـساب  إالخارطة، والذي ُيظهِر نواياه عالنيةً في       

القدرة النووية، وأهم من كل ذلك، الذي يتحدى كل         

مهلة يحددها الغرب تحذيراً أو تهديداً ويفعل ذلـك         

نهار وضُعنا مع إيران    إلقد  . دون خوف من عقوبة   

نحن نتحدث عـن    . في غضون نصف العام األخير    

ضغط وعن عقوبات في الوقت الذي تنقضي فيـه         
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ذي تـزدري   ، في الوقت ال   ىخرأل تلو ا  مهلنا واحدة 

فيه إيران عالنية كل محاوالتنا لفـرض عقوبـات         

وتهزأ بها، عارفةً بدقّة بأننا لن نتمكن من المراهنة         

، وبأن موقف األوربيـين     الروس والصينيين على  

سوف يكون ضعيفاً وهم غير راغبين بالمـشاركة        

  .في عقوبات حقيقية

وإلى هذه الكوكبة من المعطيات يمكن أن نـضيف         

إن األمل الـذي    . وهو، طبعاً، العراق  عامالً آخر،   

 ضـاع   ٢٠٠٥نتخابات عام   إكان عندنا خالل أول     

،  بزوغ العنف الطائفي   وسبب ذلك هو  . اآلن تماماً 

، وكـذلك بـسبب     سـامراء خصوصاً بعد تفجير    

حتدام التمـرد الـسني وعـدم تـذليل         إستمرار  إ

تتضح النكسة  من كُّل ما تقدم     . الميليشيات الشيعية 

، وأيـضاً    الفادحة للواليـات المتحـدة     الستراتيجية

فكرة التحويل الناجح لطبيعة العالم العربي      نتكاس  إ

إلى عالم آخر أكثر ديمقراطية، وأكثر هدوءاً وأكثر        

وبالنتيجة، حدث في االنتخابات األمريكيـة      . توافقاً

 على هذه   - في جوهره  -األخيرة ما يشبه االستفتاء     

نّها لن تـنجح،    الفكرة، وعلى النظرية التي تقول إ     

  .وسوف يكون هناك تغيير بال شكولم تنجح، 

ما الذي حدث في العامين الـواقعين       : السؤال اآلن 

بين وصول قدرتنا إلى أوجِها وبين لحظة اليـأس         

لقـد  . هذه التي عبرت عنها االنتخابات األمريكية     

 فرصة بعد السنوات األولى إلعادة      للقاعدةتوفّرت  

سـتعادة   إن لم يكـن إل     -تنظيم نفسها على األقل     

الهجمـات  : ، بحيث تمكّنت من تحقيق تقدم     -قوتها

 فـي   - طبعـاً  -، والتمرد الجاري  مدريد ولندن في  

العراق، حيث تمكَّنت من تقوية نفسها نـسبياً فـي          

ولكن األهم في كل ذلـك      . السنوات القليلة الماضية  

تَعزز إيران وعمالئها في سوريا، وحـزب اهللا        هو  

هذه اللِّحاظ تُمثُِّل إيران نظيراً صغيراً      وب. وحمـاس 

القاعدة هي  . (إنّها قائدة الحركة  . للشيوعية العالمية 

 -الفرقة التوأم، النسخة السنية لها، بـنفس الـشكل        

 الذي كان عليه الروس والصينيون ممثلـين        -ُربما

لفرقتين توأمين للـشيوعية، متـضادتين ولكنهمـا        

ولكن إيران هي   ). باردةتحالفتا أحياناً أيام الحرب ال    

بال شك العامل الـرئيس فـي بـروز األصـولية           

اإلسالمية وفي نشاطها، مع عمالئها، كما قلت، في        

 فـي العـراق     جيش المهدي وحزب اهللا   ،  حماس

وهي عاقدة العزم على نشر نموذجها فـي        . وغيره

  .العراق، لبنان، فلسطين وغيرها

عندما ننظر نحن األمريكيين إلى وضـع كوضـع         

لقـد  . عراق المتهرئ، فإننا نُسرِع بلـوم أنفـسنا       ال

أصبح من تقاليدنا الراسخة أن نُشبع غرورنا بـأن         

نعتقد بأننا سبب كل الخير والشر في هذا العـالم،          

سواء كان هذا أسلحة نووية في كوريا الشمالية، أو         

، أو هجمات على صاالت الديسكو      بوليفيافقراً في   

ل أن تُحـدد سـبب      األصابع تُشير لتُحاو  . في بالي 

  .المشكلة في الواليات المتحدة

 أين  .وخطابنا في العراق كان على نفس هذا النمط       

حتالل متغطرس جدا؟   إكان خطؤنا؟ قطعات قليلة؟     

إدارة ضئيلة جداً مـن الـسلطات الـسياسية فـي           

واشنطن، أم إفراط في اإلدارة؟ لكل واحد نظريته        

ن األمور التي   ولدي نظريتي الخاصة بشأ   . الخاصة

كان علينا أن نطلق النار . كان يجب علينا أن نفعلها

 في اليـوم األول     عصابات السطو واللصوص  على  

لسقوط بغداد، وكان علينا أن نُنَصب حكومةً مـن         

 مباشرةً، وقبل هذا وذاك، كان علينا       عراقيي المنفى 

 في  مقتدى الصدر وجيش المهدي   أن نتخلًَّص من    
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كل هـذه   . اتية لذلك ؤرصة م  حين كانت الف   ٢٠٠٤

  .القرارات، كما أعتقد، عقّدت مشكلتنا بشكل كبير

مع ذلك، المشكلة الجذرية هي ليـست الواليـات         

قترفناها فـي   إالمتحدة، وال األخطاء التكتيكية التي      

المشكلة الجذرية هي العراقيون وثقـافتهم      . العراق

 وطالما أن هذه األمسية تُقام على .السياسية الخاصة

فدعوني أذكركم بواحدة   : بنجامين فرانكلين رف  ش

عندما كـان يغـادر المـؤتمر       . من أشهر مقوالته  

لقـد  ": ما الذي أنجزتموه؟ أجاب   : الدستوري، ُسِئل 

أنجزنا جمهورية، إذا كان بإمكانكم أن تحـافظوا        

إن الذي فعلناه فـي العـراق هـو أننـا           . "عليها

 أعطيناهم جمهورية ولكن يبدو أنهم غير قـادرين       

  .على الحفاظ عليها

أظن أن السبب األساس لهذا يكمـن فـي تـاريخ           

األول هو  . لقد كان لدينا هدفان في العراق     . العراق

.  وهو أمر سهل نـسبياً     - اإلطاحة بالنظام الحاكم  

الثاني هو محاولة تأسيس حكومة ديمقراطية ناجحة       

تّضح أن هذا األمر صعب     إوقد  . تُعيل نفسها بنفسها  

بب هو ليس كما نـسمع دائمـاً عـدد          والس. للغاية

القطعات األمريكية، وال حتـى عـدد القطعـات         

إن حجم القـوات العراقيـة ومهارتهـا        . العراقية

 هو أمر ثانوي جداً بالنسبة إلـى مـسألة          دريبهاتو

) العراق(بعض هؤالء الجنود يخدمون     . إخالصها

بتجرد، ولكن آخرين يخدمون كيانـات سياسـية،        

فالشرطة العراقيـة،   .  طوائف دينية  و/ميليشيات أو 

مثالً، مختَرقة إلى حد كبير من قبل فرق المـوت          

الشيعية بحيث ال ُيمكن الوثوق بها على اإلطـالق         

  .في توفير األمن للبلد

وللمرة الثانية نقول إن السبب هو ليس كما يـزعم          

العديد من منتقدينا، شيئاً جوهرياً متعلقـاً بالثقافـة         

 العـرب أمـة غيـر مؤهلـة         يجعل مـن  العربية  

نعم، هناك أسباب سياسية، تاريخية،     . للديمقراطية

وحتى دينية تفسر قلة تأهل العرب للديمقراطية في        

حكمهم، مقارنة مـع الـشرق آسـيويين مـثالً أو          

ولكن المشكلة، كما أعتقـد،     . األمريكيين الالتينيين 

 إن العراق بلد    .هو تاريخ العراق وثقافته الخاصين    

ب على مدى ثالثين عاماً، من قبل         ُأغتُصب و خُر

ديكتاتورية سادية بشكل منقطع النظيـر، وقاسـية        

ستحال إلى صحراء اجتماعية    إلقد  . وحشية مدمرة 

وسياسية، ونتجت عن ذلك أزمة في الثقة والنيـات         

الحسنة، وفي رأس المال البشري المحض الـالزم        

لعـراق  كل ما تُرِك للمرء في ا      .للحكم الديمقراطي 

هـذا،  . هو اللجوء لمسجد أو لعشيرة أو لميليـشيا       

إذن، هو سبب الهشاشة البالغة للـوعي الـوطني         

ونقـص  العراقي عند بواكير تحوله الـديمقراطي،       

نمو ثقافة التسوية والحل الوسط بحيث ال تتمكن من 

  .إنتاج حكومة تتمتع بوالء واسع النطاق

وميـة  منذ شهر واحد فقط ُأمـرتْ العمليـات الهج        

 في بغداد بالتوقف من     جيش المهدي األمريكية ضد   

ونتيجة .  نوري المالكي  قبل حكومة رئيس الوزراء   

 مدينة  لضغوط، أزيلت الحواجز التي أقمناها حول     

 لكي نعثر على جنودنا المفقـودين ولكـي         الصدر

ليس هذا أسلوباً   . نقبض على أحد قادة فرق الموت     

يس الوزراء  عتقد أن حكومة رئ   أ أنا   .إلدارة حرب 

والمشكلة ليست فـي شـخص      . المالكي قد فشلت  

بل في أن االئتالف الذي يعتمـد عليـه         المالكي؛  

 محكوم بعناصر شيعية مـن الميليـشيات        المالكي

واألحزاب الدينية، المسلحة والطموحة، المتخاصمة     

  .مع بعضها ومع فكرة العراق الديمقراطي بالذات
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إنها نتيجة  . كال: هل هذه غلطتنا؟ أعتقد أن الجواب     

عندما ذهبـت   . ألول تجربة ديمقراطية في العراق    

الواليات المتحدة إلى العراق فهي لم تذهب ِلتُغيـر         

 لقد كنـا نحـاول الـشروع        .دكتاتوراً مكان آخر  

بزراعة ديمقراطية في قلب الشرق األوسط كدواء       

وفي بلد ثلثـاه    . ُمضاد لسموم اإلرهاب والتطرف   

. حكم شيعي هو  : حتمي لهذا شيعة، يكون المعنى ال   

مـتالك الـشيعة    إولم يكن ممكناً أبداً أن نتأكد من        

المضطهدين لمدة طويلة للحس الوطني، وللرغبـة       

بالتسوية والحل الوسط بحيـث يـضعون جانبـاً         

مظالمهم الخاصة، ونزاعاتهم الداخليـة وتقـديمهم       

عرضاً سخياً للسنة لكي يخففوا التمـرد ويبـدؤوا         

لقد تأكدنا  . اريخ بلدهم السياسي  صفحة جديدة في ت   

لـم  : اآلن من حصول هذا أم عدمه والجواب هـو        

  . يحصل

وحتــى الــشيعة الحــاكمون أنفــسهم يفتقــدون 

 قبل شهر فقط من اآلن كان هناك قتـال          .للتماسك

 بين حزبين سياسـيين شـيعيين       العمارةفي مدينة   

 -قتال دموي وحشي، بعث في الحقيقة     : متصدرين

هور ما يساعد علـى تحـسين       بعض األمل في ظ   

األمل في تغيير :  بعبارة ُأخرى  -الوضع في العراق  

في تركيب التحالف الذي هـو اآلن بـين الـشيعة           

ومعهم الكرد كحلفاء في الدرجة الثانية، ومحاولـة        

تأسيس حكومة جديدة من حلفاء جدد، قد يكون فيهم         

شيعة علمانيون وشيعة متدينون من الذين يمـدون        

 يدركون كونهم - أي السنّة-لسنة، الذينأيديهم إلى ا

أقلية ولكنهم يرغبون بقبول العرض السخي بمكان       

إن تحالفاً من هذا النوع متعدد الطوائف       . في المائدة 

. نتخابات العـام الماضـي    إقد تحقق تقريباً عقب     

نصف مقاعد البرلمـان تقريبـاً يـشغلها هـؤالء          

 لـي    ويبدو .العناصر الكردية، والشيعية، والسنّية   

تـضح  إانه إذا لم يحدث تغيير في الحكومة، التي         

 يمكنكم أن تنشغلوا بـال      .فشلها، فإننا سوف نفشل   

طائل بالتكتيكات األمريكية، وعدد القطعـات كمـا      

ولكن ما لم يستطع العراقيـون تـشكيل        تشاءون،  

، ذات عزم راسخ  حكومة ذات هدف وحدوي وأداء      

ومة ستخالف حكإ -لن يتحقق هدف حربنا البسيط 

  .-ديمقراطية تُعيل نفسها بنفسها

في وسط هذه الظروف أصبح الوضع في واشنطن        

بعد االنتخابات، وضع البحث عـن مخـرج مـن          

المأزق، بطريقة مشرفة أو غير مشرفة، وهذا هو        

عتقـادي سـبب كثـرة المناقـشات حـول          إفي  

المفاوضات مع إيران وسوريا، التي أعتقد أنها لن        

. غطاء لهزيمة أمريكية  ثر من   تكون في الحقيقة أك   

أعتقد . على أنني ال أظن أن هذا هو البديل الوحيد        

أن هناك فرصة لمحاولة الحفاظ على الموقف ليس        

فكـرة محاولـة    فقط في العراق ولكن على عموم       

تأسيس حكومات ديمقراطية أكثر ليبراليـة وأقـل        

جزء مهم جداً مـن هـذا       . تحدياً في تلك المنطقة   

 يجب أن ُيبذَل اآلن لمحاولـة       -عتقدأ كما   -الجهد  

، التي سـوف تكـون فـي        إنقاذ الحكومة اللبنانية  

غضون األسبوع القادم وما بعـده تحـت تهديـد          

التظاهرات، وُربما حتى الحرب األهليـة، وربمـا        

أعتقـد  لذلك،  . حتى التدخل السوري العلني ضدها    

أن هناك فعالً مخرجاً من نكسة هـاتين الـسنتين          

المتشائم اليوم ورغم التيـه الفـادح       رغم الوضع   

  .واليأس

تضح اآلن أن الوضع الستراتيجي العالمي بأكمله       إ

الذي كانت سيادتنا فيه ال تُضاهى في العقـد األول          

ونصف العقد من مرحلة ُأحادية القطب قد تالشـى         
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ونرى في األفق اآلن ظهور شـيء متوقَّـع         . اآلن

لف دائماً في كل عصر أحادي القطب، وهو تحـا        

  .اآلخرين الذين يعارضوننا

وعلى مدى التاريخ، كلما تفوق بلد علـى البلـدان          

األخرى بالقوة، فسرعان ما تظهر تحالفات ضـد        

التحـالف  المثال الكالسيكي على ذلك هو      . هيمنته

، وطبعـاً   ليون في مطلع القرن التاسع عشر     بضد نا 

التحالفات ضد ألمانيا منذ الحرب العالمية األولـى        

حرب العالميـة الثانيـة، وال سـيما فـي          وحتى ال 

الثالثينات، حين بزغت ألمانيا العدوانية المتـسيدة       

الالفت للنظر في عصرنا األحادي     . في قلب أوربا  

القطب هو أنه في الوقت الذي كانت لنـا الـسيادة           

بشكل لم يسبق له مثيل في العقـد األول ونـصف           

وأعتقـد أننـا    . كن هناك تحالفات ضدنا   تالعقد، لم   

إيران اآلن جاعلـةً نفـسها محـوراً        سنبدأ برؤية   

حزب اهللا،   -، ومرة أخرى مع   لتحالف إقليمي ضدنا  

 معنيةً بإرهاب المنطقة    -حماس، سوريا، والصدر  

متالك األسلحة النووية، التـي سـوف       إبأجمعها ب 

عالوة على ذلك، . تجعلها القوة العظمى في المنطقة

) صـامت (تحصل إيران علـى تأييـد ضـمني         

محها اإلقليمية والمقاوِمة لألمريكان من قوتين      لمطا

تلك هي فـي رأيـي      . روسيا والصين : عظيمتين

تركيبة خصمنا التي سوف نظل نراها خالل العقود        

  .القادمة

 مبـدأ بـوش   نتكاسات  إالبعض في أمريكا رحبوا ب    

وهزائمه الواضحة منذ الـشروع فيـه، كتبريـر         

تبريـراً  ولكن المشكلة أن    . نتقادهم لهذه السياسة  إل

. كهذا يضع أمريكا في موضع ال وجود فيه لبدائل        

إن سبب الشعور العام باليأس اآلن هو أنه إذا تبين          

ــرة د  ــادي بفك ــوش المن ــدأ ب ــة مأن مب قرط

democratizing  اإلسالمي غيـر   /العالم العربي

فإن قضية الرد علـى     ممكن التحقيق وغير عملي،     

نهاية بـال    اإلسالمية ستظل في ال    تهديد الراديكالية 

  .حلول

الحل المقبول الوحيد الذي بقي هو تغييـر ثقافـة          

 .المنطقة، مهما كان ذلك بطيئاً ومهما كان صـعباً        

لقد بدأ ذلك في العراق ولبنان، ويجب أن ُيسمح له          

 .ستسالم متعجل أو غيـر ناضـج      إبالتواصل دون   

وتبقى هذه الفكرة هي الحل المعقول الوحيـد مـن          

ار النهـائي علـى الراديكاليـة       نتصأجل تحقيق اإل  

. ٩/١١نفجرت علينا فـي     إاإلسالمية التي   /العربية

نهزام وتراجع سوف   إكل حل غير هذا هو سياسة       

تجلب الضرر ليس على الواليات المتحدة فحـسب        

  .ولكن على فكرة الحرية ذاتها

  :الهوامش

دار (كيندي، بزوغ القوى العظمى وسقوطها      .بول م . ١

  .٥١٥، ص١٩٨٧) راندوم

 

   


