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  العالم األمريكيما بعد 

   عمرو عبد العاطي -تقرير واشنطن

   ٢٠٠٨ يونيو ٢٨، ١٦٥العدد 

  

  ما بعد العالم األمريكي: عنوان الكتاب

  فريد زكريا: المؤلف

  ٢٠٠٨ مايو ٥: تاريخ النشر

  W. W. Norton: دار النشر

   صفحة٢٨٨: عدد الصفحات

تُواجه الواليات المتحدة األمريكية العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والعالمي، والتي أثارت العديـد               

وفي إطار اإلجابة على هذا التـساؤل الـذي         . ؟هل انتهي عصر األحادية األمريكية    من التساؤالت كان أهمها     

ية والعربية بل واألمريكية، انقسمت اإلجابـات علـى هـذا التـساؤل             أضحي محور العديد من الكتابات الغرب     

؛ التيار األول يري أن الواليات المتحدة األمريكية في طريقها إلى الـسقوط واالنهيـار             . المحوري إلى تيارين  

" Paul Kennedyبول كينيـدي  "الذي تحدث عنه المؤرخ البريطاني ) overstretch(نظراً للتمدد المفرط 

 The Rise سقوط وانهيار اإلمبراطوريات العظمي" في كتابة المعنون بـ Yale Universityييل بجامعة 
and Fall of the Great Powers" االلتزام والتوسع الخارجي يكـون بدايـة   ، والذي ينطلق فيه من أن

 كيندي في كتابه بسقوط     وقد تنبأ ،  )الرومانية والبريطانية ( مقارنة باإلمبراطوريات السابقة     انهيار القوي الكبرى  

الواليات المتحدة األمريكية؛ نظراً للتوسع األمريكي الخارجي، والذي أثقل كاهلها السيما بعد حربي أفغانستان              

  .وكان لسياسات واشنطن عالمياً انعكاساتها الملحوظة على الداخل األمريكي). ٢٠٠٣(والعراق ) ٢٠٠١(

 المتحدة األمريكية سوف تكون فاعل في أي نظام دولي جديد رغم            هذا في حين يري التيار األخر أن الواليات       

، استناداً على أن المجال مازال أمامهـا لالسـتمرار         العديد من األزمات التي تواجهها في العديد من المجاالت        

ي ومن مؤيد. واإلصالح من إخفاقاتها؛ للحفاظ على تماسكها وهيمنتها وتفوقها على الصعيدين الداخلي والعالمي



 التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
     مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                     ١٣ من ٣                                            ٢٠٠٨ -متوز

، والباحـث  The Council on Foreign Relations مـدير مجلـس العالقـات الخارجيـة    هذا التيار 

 في مقالته المنشورة بدورية الـشؤون  "Haass. Richard Nريتشارد هاس "واألكاديمي والسياسي المتميز 

 The Age عالم بال أقطاب" والمعنونة بـ ٢٠٠٨ يونيو -عن شهري مايو) Foreign Affairs(الخارجية 
of Nonpolarity"      الواليات المتحدة سوف تظل فاعل دولي رغم ظهور العديـد مـن            ، والتي تنطلق من أن

ة وكذلك أيضا محرر النسخ   . وأن الواليات المتحدة هي الدولة القادرة على إدارة هذا التحول         ،  الفاعلين الجدد 

 في مقالته المنشورة في العـدد  "Fareed Zakariaفريد زكريا "" Newsweekالنيوزويك "الدولية لمجلة 

، "The Future of American Power مـستقبل القـوة األمريكيـة   "الذي كتب فيه هاس والمعنونة بـ 

 Post Americanما بعد العالم األمريكـي  "من كتابه الجديد المتميز والذي يحمل عنوان والتي تُعد جزءاً 
World "والذي سيكون محور عرضنا في التقريرين التاليين.  

  فكرة الكتاب
. أكثر تركيزاً على صعود القوي األخرى     هذا الكتاب ليس للحديث عن تراجع وسقوط الواليات المتحدة، ولكنه           

 The Future ofمـستقبل الحريـة   "الكتاب المتميز الذي ألفه من قبـل والمعنـون بــ    والذي يأتي بعد 
Freedom" نيويورك تايمز "، الحاصل على أفضل الكتب مبيعاً حسب صحيفةNew York Times"  

 على عدة تساؤالت تشغل بال صانعي القرار األمريكي والمفكرين االسـتراتجيين مـن              يحاول الكتاب اإلجابة  

كيف ستتعامل الواليات المتحدة مع هذا التغير الجوهري في بنية النظام الدولي الحالي الذي تتربع علـى                 : قبيل

نظـام أم سـيتراجع     هل ستظل الواليات المتحدة فاعل في هـذا ال        ،  قمته بعد انهيار االتحاد السوفيتي السابق؟     

تلك التـساؤالت وغيرهـا     . وهل هذا النظام الجديد سوف يضر بالمصالح والمكانة األمريكية عالمياً؟          دورها؟،

يدمج بين النظرة المتفحصة للواقع، والنظرة المستقبلية التحليلية لهذا الواقع          الكثير كانت محور الكتاب الذي      

  .تابات زكريا، بصورة مشوقة ومعتادة على كالدولي الجديد

) الصين، الهند، البرازيل، وروسيا   (صعود القوي األخرى المناوئة للواليات المتحدة كـ        ينطلق الكتاب من أن     

وأن تلك القوي سيكون لها دور ال يمكن إنكاره في تشكيل           ،  سوف يكون القضية المسيطرة على النقاش الدولي      

وقة على باقي القوي الصاعدة في المبـاني الـشاهقة أو           واشنطن لم تعد متف   فيقول أن   . النظام الدولي الجديد  

مبيعات األفالم أو عدد التليفونات الخلوية، فقد تفوقت العديد من الدول عليها في تلك المجاالت والعديد مـن                  

 للعديد من القوي الصاعدة ُيمكنها من أن يكـون لهـا تـأثير    نمو االقتـصادي ويري أن ال . المجاالت األخرى 

 عن التفاخر والعزة القومية، ولكن هذا الصعود وتعدد القوي من وجه نظره قـد يعمـل علـى                   سياسي، فضالً 

 تتطلب أن يكون للواليات المتحدة دور في هذا النظام الجديد يتحدد علـى  إحداث مشاكل واضطرابات عالميـة    

  .قدرة واشنطن التعافي من أزماتها االقتصادية والسياسية

 السابقة والقـوة الحاليـة للواليـات        ىعقد مقارنات بين القو   ه القضية على    يقوم منهج زكريا في معالجة هذ     

ويبـدأ كتابـه    . واإلحصائيات والبيانات التي تُدعم فكرته الساعي إلى إثباتها في كتابه هذا          . المتحدة األمريكية 
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عسكري والهيمنـة    مكانة من التفوق االقتصادي أو ال      ةبالحديث عن العالم الذي لم تكن فيه الواليات المتحدة أي         

  .الثقافية

  تحوالت النظام الدولي الجديد
هناك ثالثة تحوالت بنائية جوهرية مر بها النظام الدولي خالل الخمسة القرون            ينطلق زكريا في كاتبه من أن       

الـسياسة  (، والتي كان لها جل األثر في تغيير الحياة الدولية      توزيع القوة ، وهي تحوالت سياسية وفي      الماضية

 والذي تـشكل مـع      الغربية ىصعود القو تمثل التحول الجوهري األول الذي شهده النظام الدولي في          ). ليةالدو

بدايات القرن الخامس عشر والمنتهي بصورة دراماتيكية في أواخر القرن الثامن عشر، وقـد أنتجـت تلـك                  

جارة، رأسـمالية وثـورة     الحداثة التي نعرفها من علوم، تكنولوجيا، ت      المرحلة التي شهدت الصعود الغربي      

 والتحول الثاني الذي شهده النظام الدولي والذي حدث في بدايات القرن التاسع عشر تمثـل                .زراعية وصناعية 

 العظمي منـذ اإلمبراطوريـة      ةفبعد ثورتها الصناعية تحولت الواليات المتحدة إلى القو       . الصعود األمريكي في  

 أواخر القرن الماضـي كانـت الواليـات    تىفح. الدول األخرىأكثر قوة من أي تجمع من الرومانية، وكانت  

 العلمية والثقافية ناهيك عـن      ة كما كانت القو   ،المتحدة مسيطرة على االقتصاد العالمي وعلى التغيرات السياسة       

وحتى نهاية القرن العشرين كانت قوتها وسيطرتها غير منقطعة النظير، وال سابق لها فـي               . قوتها العسكرية 

  . حسبما ذهب زكريا في كتابه الحديث،التاريخ

ويرى أن التحول الحادث في النظام الدولي من صعود قوى أخرى يعد التحول الثالث الذي يـشهده النظـام                   

، وهـذا  معدالت نمو اقتصادية لم تكـن متوقعـة      ويشير إلى أن العديد من تلك الدول حققت         . الدولي المعاصر 

 حصره في تلك القارة يبعد عن حقيقة التحول الحـادث فـي   ىلكنه ير، والقارة األسـيوية  الصعود يتجلي في    

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ويدلل على ذلك أنه خالل عـام  .  صاعدة من خارج القارة األسيوية ىالنظام الدولي، فهناك قو   

 دولة بالقارة   ٣٠منها  . يفوق األربعة في المائة سنوياً     دولة تحقق نمواً بمعدل أو       ١٢٤كان هناك ما يقرب من      

 والـذي صـاغ مـصطلح    - Antoine van Agtmaelوهذا ويتوقع . فريقية بما يمثل ثلثي دول القارةاإل

 شـركة متعـددة   ٢٥أن أربع شركات من القائمة التـي تـضم    -emerging marketsاألسواق الناشئة 

 وثالثـة   ن،االجنسيات ستكون ذات قوة كبيرة، تحمل جنسية كل من البرازيل، المكسيك، كوريا الجنوبية وتايو             

  .من الهند، واثنين من الصين، وواحد من كل من األرجنتين، شيلي، ماليزيا وجنوب أفريقيا

، والـذي    "Taipeiتـايبي " يوجد   أطول مبني في العالم    تُؤكد وجهة نظره حيث يقول أن        ىويطرح أمثلة أخر  

جموعة تجاريـة عامـة     وأكبر م ،   رجل في العالم مكسيكي    ىوأغن،  دبيفي  ) تحت اإلنشاء (سيتفوق عليه بناء    

، ولكن الواليـات   صبحت لندن المركز المالي الرائد    ويشير أيضا إلى التحوالت الحادثة عالمياً إلي أن أ        . صينية

   .تظل القوة الكبرى في معظم المجاالت أن لم تكن في كلهاالمتحدة، كما كتب زكريا في كتابه، 

 مناوئـة للواليـات المتحـدة       ىقتصر على صعود قـو     أن التحول الحادث في النظام الدولي الجديد ال ي         ىوير

 وفعالين دوليين دون الدولة القومية، السيما بعد تعرض سـيادة           ىاألمريكية، ولكن هذا التحول يشمل بروز قو      
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وأصـبح هنـاك     – في الكثير من األحايين      –الدولية لتحدي كبير من المنظمات الدولية الكبرى كاألمم المتحدة          

 الدولية كمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي تشارك وتتداخل مع الدول القومية فـي              العديد من المنظمات  

  .مهامها األساسية

نشهد صعود فاعلين كالجماعات اإلرهابية والمخـدرات والـشركات متعـددة           وفي هذا النظام الدولي الجديد      

 من أن تجـد تلـك المنظمـات         التي أصبحت فاعل قوي السيما بعد أن أتاح تشعب النظام الدولي          ....الجنسية

ففي الوقت التي تواجه فيه العديد من تلك الفواعل بتحديات من           . مناطق تمارس فيها قواتها   والفواعل الجديدة   

وهو الذي يختلف عن النظام الدولي الـسابق مـن   .  لممارسة دورهاى فإنها تذهب إلى مناطق أخر   هاقبل دول 

  .تعدد األقطاب والذي كان بين دول قومية

   جديدةىلفضل ألمريكا لصعود قوا
 عامـاً   ٦٠فيقول أنه خالل    . يرى زكريا أن صعود القوى الكبرى يرجع إلى الدور والسياسة األمريكية عالمياً           

لحث الـدول علـى نظـام       الماضية ذهب الكثير من الساسة والدبلوماسيين األمريكيين إلى كافة أرجاء العالم؛            

لوا على حث الدول للتعامل مع تحديات       م كما ع  .ع التجارة والتكنولوجيا  السوق الحر، والحرية السياسية، ودف    

ويضيف أن الواليات المتحدة عملت علـى       . حرير عمالتهم وتطوير صناعاتهم   النظام االقتصادي العالمي، وت   

 والـذي انعكـس علـى تقـدم الـدول      .إفادة العالم من تقدمها وخبراتها في كافة المجاالت ومناحي الحيـاة  

فالصين والهند أصبحتا فاعلين إقليميـين، كمـا أن دورهـا           .  تنافس واشنطن  ى كبر ىها، وصعود قو  وازدهار

، كما أن روسيا أصبحت أكثر عداوة، وأصبح االتحـاد األوروبـي            مؤخراً تعدى النطاق اإلقليمي إلى العالمي     

  .يتعامل بحماسة قوية في الشؤون التجارية واالقتصادية

 من السياسات التي تُقلل من األهداف األمريكية السابق اإلشارة إليها، فهناك رجال             ولكنه أيضا يشير إلى العديد    

في الكونجرس يرفضون اتفاقية التجارة الحرة مع بعض دول أمريكا الالتينية، فضالً عن العديدين الداعين إلى                

  .رفض المزيد من القيود على نظام الهجرة للواليات المتحدة األمريكية

   الحقيقةغياب المنافسة
 الدولية األسبوعية التي يرأس تحريرها، كتب زكريا عشية الغـزو           Newsweekفي مقالة بمجلة النيوزويك     

 دولياً، وأنها المتربعة على عرش النظام الدولي،        ىاألمريكي للعراق أن الواليات المتحدة األمريكية القوة العظم       

 القوة العسكرية فقط، بـل      ت، وأعلن أنها ليس   ثيل لها قوة ال م   – في وقت حرب العراق      –وأن القوة األمريكية    

اليابـان، ألمانيـا    :القوة االقتصادية في تفوق على الدول الثالثة التي تليها مجتمعـة وهـي              ذهب إلى أنها    

، وأنها دولة ذات نظام اقتصادي ديناميكي، وأكثر الدول شباباً من الناحية الديمغرافية، وذات مكانـة                وبريطانيا

  .ولعل هذا ما أثار حفيظة العالم ومخاوفهموق باقي دول العالم، ثقافية تف

ريتـشارد   منافسة للواليات المتحدة، يذهب زكريا إلى ما ذهب إليـه            ىوفي الوقت الذي يتزايد فيه صعود قو      

على الرغم من تزايد الناتج اإلجمالي القومي الصيني ومعـدل          ، في مقالته السابق اإلشارة إليها، في أنه         هاس
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نمو االقتصادي عن نظيره األمريكي، إال أن تلك الزيادة ال تذهب إلى الدفاع والقوة العسكرية؛ نظراً لتزايـد                  ال

معضلة تزايد عدد السكان وتزايد معدل البيروقراطية وتراجع البنيـة          ، كما أن الهند أيضاً تواجه       عدد السكان 

 ـ ال يتحرك كأمة واحدةاإلجمالي نظيره األمريكي ، كما أن االتحاد األوروبي الذي يفوق ناتجه القومي التحتية

ينقص اليابان القوة السكانية باإلضافة هذا، في حين . وليس قادر على لعب دور القوي الكبرىدولة قومية ـ  

، فضال عن أن روسيا ـ وريثة االتحاد السوفيتي السابق  إلى غياب الثقافية السياسية للعب دور القوي الكبرى

ويتشهد زكريا باستمرار مكانة أمريكا عالمياً      . زمات اقتصادية وتحديات داخلية تُفقدها تماسكها     تُعاني من أ  ـ  

  .خر العام الماضيآ أوAnnapolisبنجاحها في جمع ثمانين دولة بمؤتمر أنابوليس 

  أمريكا في خطر: فريد زكريا

   عمرو عبد العاطي–تقرير واشنطن 

   ٢٠٠٨ يوليه ٥، ١٦٦# العدد 

، ولكـن رغـم الـصعود    التحول في النظام الدولي الذي يشهد صعود قوى جديـدة  عن  التقرير السابق تحدثنا في   

وهو محور التقرير التالي    . تظل الواليات المتحدة الفعال رقم واحد في ظل هذا النظام الجديد           الجديدة   ىالمتزايد للقو 

  .لذي يستكمل عرض كتاب زكرياا

  أمريكا تمتلك مصادر القوة
، يعـارض   القوة االقتصادية الصينية وتفوقها على مثيالتهـا األمريكيـة        وفي الوقت الذي يركز فيه البعض على        

 يـصل   فكما جاء في الكتاب   . مقارنة بين معدل وقيمة الناتج اإلجمالي الصيني و األمريكي        زكريا هذا، عن طريق     

 . تريلـون دوالر   ١٤ تريليون دوالر في حين يصل نظيره األمريكي إلى          ٣لناتج القومي اإلجمالي الصيني     إجمالي ا 

 ٦فإن ناتجها اإلجمالي سوف يصل خالل عشر سنوات إلـى           % ٧وبافتراض أن معدل النمو الصيني سيصل إلى        

 الواليات المتحدة تنمو بمعدل     ، وباعتبار أن   تريليون دوالر  ١٢ محققاً   ٢٠٢٨، ويتضاعف خالل عام     تريليون دوالر 

ولكنه يرى أنها مقارنـة سـاذجة       .  تريليون دوالر  ٢٨سيصل إلى    ٢٠٢٨ فإن ناتجها خالل عام      ٣,٥بـ  " تاريخي"

  .٢٠٢٠ولكنها تقل سذاجة عن رؤية أن الصين ستحلق بالواليات المتحدة حالل عام 

كوناتها المادية، واستمرار احتالل القوة العـسكرية       ويرى أن العالقات في مجال الشئون الخارجية أكثر تعقيداً من م          

 وفي الوقت الذي تأتي فيه الصين في المرتبـة الثانيـة مـن اإلنفـاق                .مكانتها وأهميتها في تحديد مدى قوة الدولة      

ولكن الـبعض يـربط بـين       . تنفق الواليات المتحدة أكثر من باقي الدول التي تليها مجتمعة         العسكري األمريكي،   

 يتوقـع العديـدين     تتراجع فيه القوة االقتصادية األمريكيـة     وفي الوقت الذي    . العسكري والقوة االقتصادية  اإلنفاق  

  .تراجعاً في اإلنفاق العسكري األمريكي، وبالتبعية النيل من مكانة القوة العسكرية واإلنفاق العسكري األمريكي

مـن  " جوزيف نـاي " والتي تحدث عنها ى أخر ولكن هناك مصادر  وال تقتصر مصادر القوة على القوة العسكرية،      

تراجعاً  القوة الثقافية والتعليمية يرصد زكريا       ىوعلى مستو ...قوة ثقافية وتعليمية، سياسة، دبلوماسية، تكنولوجية     

والهند تخرج هـي    ،   ألف مهندس سنوياً   ٦٠٠تخريج الصين    مستنداً إلى أرقام تشير إلى       في قوة أمريكا التعليمية   

http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=1000
http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=1000
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ولكـن  .  ألـف  ٧٠سنوياً  ، في حين يبلغ عدد المهندسين المتخرجين بالواليات المتحدة          لف مهندس  أ ٣٥٠األخرى  

 ألنها تضم أفراد يحصلون على دورات تدريبية لمدة سنتين، وهو ما أكد عليـه فـي                 يشكك في تلك األرقام   زكريا  

 ى قوة الدولـة علـى المـستو   ليس على عدد الخريجين تُحددمقالته المنشورة في مجلة الشؤون الخارجية، مؤكداً       

، والتي تتفوق فيهـا     مخرجات العملية التعليمية من مهارات وقدرات علمية إبداعية وابتكارية        ، ولكن على    التعليمي

  .واشنطن على منافسيها

، فتحتل الجماعات األمريكية نسبة كبير من القائمة التي تضم           تتفوق أمريكا على باقي الدول في المكانة العلمية        كما

 زكريا أن اخـتالف النـسبة       ىوير. من تلك القائمة  % ٦٨أو  % ٤٢ والتي تصل إلى     فضل خمسين جامعة عالمياً   أ

 درجة الدكتوراه في    ٥٠ إلى   ٣٥ويضيف أيضاً أن الجامعات الهندية تعطي ما بين         . يرجع إلى من ُيعد تلك القائمة     

 .ألف درجة دكتوراه فـي العـام       الرقم إلى    ولكن في الواليات المتحدة يصل    . مجال علوم الحواسب اآللية كل عام     

 ووجهة أي راغب فـي      ولكن الجامعات األمريكية تظل في المقدمة      أن بكين تفتخر بعدد جامعاتها المتنامي،        ىوير

  .التعليم والدرجة العلمية من كافة أنحاء العالم

، ولكن في عصرنا هذا فـإن       امفي عصر الثورة الصناعية كانت قوة الدولة تكمن في المواد الخ          ويقول زكريا أنه    

، والتي تتفوق فيها واشـنطن      ، واالختراعات والفرص والمنافسة   Softwareقوة الدولة تكمن في التكنولوجيا و     

أن واشـنطن مهـد     ويضيف أيضاً في مقالته بدورية الـشئون الخارجيـة          . على مثيالتها من باقي الدول األخرى     

، وهي متفوقة على باقي الدول األخـرى،        والبيولوجية) لوجية الدقيقة الصناعات التكنو (الصناعات النانوتكنولجية   

 بليون دوالر، وهو خمس     ٥٠وتُحقق أرباحاً طائلة منها، فقد حققت عائدات من الصناعات التقنية الحيوية أكثر من              

الً عن حفاظها   فض.  في المائة من العائدات العالمية من التقنية الحيوية        ٧٦أضعاف ما في أوروبا، وتحقق ما نسبته        

  . على مكانتها في مجاالت العلم والثقافة والمعلومات

 وهي تلك الطبقة التي ُيعول عليها فـي تقـدم           – ويؤكد أن واشنطن ستظل شباباً الرتفاع نسبة طبقة الشباب فيها         

ـ      ويقول أن الواليات المتحدة سوف تظل تتمتع بتلك الخصيصة؛           –الدول   ن بـاقي   نظراً للهجرة المتوافدة عليها م

، وذلك ألسباب متعددة ال تقل أهمية عن أنها بلد الديمقراطية والحرية، ونجاحهـا فـي دمـج وصـهر                    دول العالم 

 أفريقي على منصب    –المهاجرين في بوتقة الثقافة والتاريخ األمريكي، وقد ظهرت تجليات ذلك في منافسة أمريكي              

  .الرئاسة منافساً ألمريكي أبيض من مواطني الواليات المتحدة

  فاعل في النظام الدولي الجديددور أمريكي 
الواليات المتحدة ستظل القوة الكبرى عالمياً ولكن هناك ضعف وحيد يعتري قوتهـا  يؤكد زكريا في كتابه على أن  

، التأزم األمريكي في العـراق    ، والذي ُيرجعه زكريا إلى      في النظام الدولي الجديد يتمثل تراجع رأسمالها السياسي       

ولكنه يرى أن الواليات المتحدة ستظل القوة القادرة علـى إدارة صـعود             المتحدة عالمياً،   وتراجع مكانة الواليات    

  . القوى األخرى الساعية للعب دور القوى المناوئة للواليات المتحدة األمريكية

 ،  politico-military  االقتـصادي  -أن الواليات المتحدة ستظل القوة الكبرى على المستوى الـسياسي           ويقول  

هناك تحدي من قبل القـوى      . على باقي المجاالت األخرى الصناعية، المالية، التعليمية، االجتماعية، والثقافية        ولكن  



 التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
     مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                     ١٣ من ٨                                            ٢٠٠٨ -متوز

. الصاعدة عالمياً، والذي ال يعني اختفاء الهيمنة األمريكية في تلك المجاالت التي كانت تُسيطر عليها في السابق                

، ولكنها  Anti-Americanismاليات المتحدة األمريكية    الوعصر كراهية    أن هذا ال ُيؤشر على الدخول في         ىوير

فالعـالم  . والذي ُيدار وُيشكل بمجموعة من القوى ومن أماكن متعـددة         بعد السيطرة األمريكية،     عالم ما تتحرك في   

  . أصبح أقل مركزية وأكثر ترابطاً واتصاالً

تصادية خالل السنوات الماضية، يرفض زكريا      وفي الوقت الذي تُعاني فيه الواليات المتحدة األمريكية من أزمات اق          

سقوط اإلمبراطورية البريطانية ألسباب اقتصادية وإمكانية سـقوط الواليـات المتحـدة األمريكيـة              المقارنة بين   

 رغم العديد   فيقول أنه .  التي تشهدها خالل األعوام المنصرمة، والسيما خالل فترتي بوش االبن          ألزماتها االقتصادية 

االقتصادية التي تمر بها الواليات المتحدة إال أنها أكثر قدرة على التعافي منهـا فـي أقـرب وقـت؛           من األزمات   

  .لقدراتها التكنولوجية والصناعية والعلمية

، الحالي، ليس راجع إلى خلل أو قصور فـي المنظومـة االقتـصادية       التأزم االقتصادي األمريكي   زكريا أن    ىوير

. والتي يمكن إصالحها بصورة سريعة وسـهلة  ،  سياسات اإلدارة الحالية  جلية إلى   األمريكية، ولكنه يرجع بصورة     

وقـد  . ستضمن دور فاعل على المستوي العـالمي      وفي حال تعافي الواليات المتحدة من أزماتها االقتصادية فإنها          

 زيـادة  زيـادة المـدخرات،  :  التي تساعد على النهوض باالقتصاد األمريكي، منهـا      مجموعة من السياسات  صاغ  

الدورات التدريبية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وضمان المعاشات، وتخليق قـوى عاملـة مـن المهـاجرين،                 

  .وتحقيق أساليب كفئة في استغالل الطاقة

، فإن زكريا يتوقع أن يكـون     األحادية القطبية األمريكية  ل فيه النظام الدولي الجديد بعيداً عن        وفي الوقت الذي يتحوّ   

، والعمـل   تحديد األجندة الدوليـة   ، فسوف يكون دورها     global broker كسمسار عالمي يات المتحدة   دور الوال 

سوف يكون للواليات المتحـدة دور  فحسب زكريا . على تكوين التحالفات لمواجهة األزمات الدولية، وتعبئة الموارد    

  . الواليات المتحدة األمريكيةحيوي في النظام الدولي الجديد، وال يتوقع أن يكون هناك نظام دولي بدون

فقـد  .  الواجب على الواليات المتحدة التعامـل معهـا        التحديات السياسية والدبلوماسية   أن هناك العديد من      ىوير

 فاعل قوي في العديد من الملفات التي كانت حكراً على الواليـات المتحـدة               – على سبيل المثال     –أضحت الصين   

دور القـوى الـصاعدة     وفي كوريا الشمالية والملف النووي اإليراني، ناهيك عن         السيما في منطقة الشرق األوسط      

، ولعل هذا جلي في السياسة الروسية تجاه منطقة الـشرق           التي تستغل تراجع الواليات في أحد الملفات حتى تتقدم        

  . الفراغ والتأزم األمريكي في العديد من الملفات الشرق أوسطيةئاألوسط الهادفة إلى مل

   تتعامل أمريكا مع النظام الدولي الجديدكيف
 فيـه زكريـا     ى، الذي ير  كيفية تعامل الواليات المتحدة مع هذا النظام الدولي الجديد؟        يطرح الكتاب تساؤل حول     

، أي القـيم األمريكيـة،      بقوى تُؤمن بحرية السوق والديمقراطية     ولكنه هذه المرة     نظام الحرب الباردة،  نسخة من   

وهو تحدي جديـد  ، ال تُبذر فوائضها المالية على اإلنفاق العسكري  يمغرافية متزايدة، والتي     ذات خصائص د   ىوقو

  .لم تواجهه الواليات المتحدة من قبل
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من النـصائح لـصانع القـرار       عدداً  د  ولتعزيز مكانة الواليات المتحدة في النظام الدولي الجديد، طرح زكريا عدّ          

األولويات األمريكية، والعمل مع الحلفاء واألصدقاء، والبعد عـن الـصيغة           إعادة ترتيب األجندة و    ،األمريكي منها 

وفوق كل ذلـك يجـب علـى        . األحادية في العمل الدولي، وااللتزام بالمعايير الدولية في العمل والعالقات الدولية          

ب دليـل جيـد     ويعد هذا الكتا  . فترتي الرئيس بوش االبن    بعد تراجعها خالل     زيادة شرعيتها واشنطن العمل على    

 .لمواجهة التحديات التي تواجهها الواليات المتحدة حالياً وفي المستقبل

  ونبي الليبرالية الديمقراطية" لماذا يكرهوننا"مخترع .. فريد زكريا 

   ٢٠٠٦ سبتمبر ٢، ٧٤العدد  -تقرير واشتطن

 
 

 بعد أن هاجر إليها طفال مـع        هندي األصل يحمل الجنسية األمريكية     -ِلَمن يدهشهم اسمه العربي   -فريد زكريا   

 التي حصل منها على شهادة جامعية فـي  Yale Universityوالديه، ودرس في أكبر جامعاتها، جامعة ييل

ويقيم فريد زكريا في مدينـة      قات الدولية،   التاريخ، وجامعة هارفارد التي يحمل منها درجة الدكتوراه في العال         

  .نيويورك هو وزوجته وابنه وابنته

 Foreign Exchange بعنوان التبادل الخارجى   PBSويقدم زكريا برنامجا لمحطة تليفزيون بي بي أس 

ويتميز هذا البرنامج بمحاولة عرض وجهات نظر غير أمريكية للمشاهد األمريكي، ويرى زكريا أن مناقشات               

السياسة الخارجية في التليفزيونات األمريكية هي غالبا مناقشة بين رجلين أمريكيين كبيـرين مـن البـيض،                 

أما في برنامجه، فهو يحـاول أن       . يناقشان تطور العملية السياسية في العراق أو يتكلمان عما يحب اإليرانيون          

تحدث إلى إيراني عما يحـدث داخـل        يقول، هيا بنا نتحدث إلى عراقي بخصوص ديمقراطية العراق، أو أن ن           

ومن المنطقي أن يكون هذا برنامج مختلفـا تمامـا،          . ويتحدث مع هندي عن استخدام العمالة األجنبية      . إيران

  . فهو يحاول أن يحضر العالم للمواطنين األمريكيين

ـ Newsweek International رئيس تحرير الطبعة الدولية لمجلـة نيوزويـك  وفريد زكريا هو  و  ، وه

 صـحيفة واشـنطن بوسـت     صاحب عامود أسبوعي ثابت باسمه في مجلة نيوزويك وينشر مقاال شهريا في             

Washington Post أي بـي سـي اإلخباريـة      والمحلل السياسي لشبكةعضو المائدة المستديرة ، وهو 

ABC News  كما يقدم برنامجا لمحطة تليفزيون بي بي أس ، PBS   بعنوان التبادل الخارجى Foreign 
Exchange.   
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النيويـورك  ويكتب زكريا من حين ألخر مقاالت عديدة لكبريات الصحف والمجالت األمريكية المرموقة مثل              

 The، ومجلة نيويوركر Wall Street Journal وول ستريت جورنال the New York Times تايمز
New Yorker حريـة مـستقبل ال "خرهـا كتابـه   آ ، كما ألف العديد من الكتب، كان "The Future of 

Freedom "    ١٨ وباع عدد كبير من النسخ وتـرجم إلـى           ٢٠٠٣عام  مؤسسة نيويورك تايمز    الذي نشرته 

  .لغة

 From Wealth to" "األصول غير العادية للدور األمريكـي : من الثروة إلى السلطة"كما ألف زكريا كتاب 
Power: The Unusual Origins of America's  Role "المواجهـة  "رك في تحرير كتـاب  ، وشا

  ".The American  Encounter"أو " األمريكية

 في سن التاسعة والعشرين، كما قام بتدريس Foreign Affairs لمجلة فورين افيرزعمل فريد زكريا محررا 

 وهو عضو بارز في مجلـس     . مادة العالقات الدولية، وأصول السياسة الدولية في جامعات هارفارد وكولومبيا         

 ، ومجلس العالقـات  Trilateral Commission ، واللجنة الثالثية  Yale Universityجامعة ييل 

  .Council of Foreign Relationsالخارجية 

   سبتمبر ولماذا يكرهوننا؟١١فريد زكريا و
لمـاذا  "عبر فريد زكريا عن رأيه في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، في أكثر من مقال من أهمهـا مقالـه                     

 مجلـة نيوزويـك  الذي نشر في " ؟The Politics of Rage: Why do they hate us"أو  " يكرهوننا

وأعـاد  " لمـاذا يكرهوننـا  "وكان زكريا أول من استخدم عبـارة   ، ٢٠٠١ الصفحة الرئيسة لعدد أكتوبر     ىعل

كريـا فـي مقالـه       وعرض فريد ز   .استخدامها كثيرا بعد ذلك من العديد من المسئولين والمفكرين األمريكيين         

، وأشار فريـد    الجذور التاريخية التي أدت لكراهية أمريكا من الشعوب العربية واإلسالمية على حسب وصفه            

 ىليس عمل إرهابي أعم   "ث الحادي عشر من سبتمبر هي نتاج غضب عارم فهو           ازكريا في مقاله إلى أن أحد     

الـسيد حـافظ    ، وقـد استـضافه      "مريكيةبغرض اإلرهاب، ولكنه رد فعل، بل عقاب مسلط على السياسة األ          

، وذلك بمناسبة ذكرى مرور عامين من أحـداث         "من واشنطن " في برنامج    – مذيع قناة الجزيرة     –الميرازي  

ــبتمبر ــال    . س ــبتمبر فق ــن س ــشر م ــادي ع ــداث الح ــدافع وراء أح ــن ال ــرازي ع ــأله المي   : س

قوي يصل على القيام بمهام انتحاريـة  أعتقد أن الشعور كان أو الدافع هو شرح شيء بأنه قوي، غضب شديد    "

تقتل النساء واألطفال مقارنة بما يفعله العسكريون والمسئولون األمريكيون، ال أعتقد أن هذا العنـف اسـتخدم                 

بشكل انتقامي، بل إن القضية كانت كبيرة جداً، فهناك أناس في العالم كانوا يحملون مشاعر قوية جـداً تجـاه                    

 المشاعر منطقية أم ال، فلنقدم لكم مثالً فيما اعتقده معقوال، فأحد األشخاص قال لي               أمريكا، وال أدري هل هذه    

بعد أن كتبت هذا المقال، إني لم أركز على االتهامات المحددة التي وجهها أسـامة بـن الدن ضـد الـسياسة               

 التـي   ١٩٩٩أو   ١٩٩٨األمريكية الخارجية، كما تعلم أن أول تهمة في تصريحه كانت في فتوته الشهيرة عام               

، يبدو أن أسامة بن الدن لـم        إن المشكلة الرئيسية تتمثل في وجود القوات األمريكية في السعودية         : قال فيها 

يالحظ في آخر فيديو نشره أنه لم تعد هناك قوات أمريكية في السعودية، ولذلك لم يتحدث عن هذا الموضوع،                   
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آخـر فـي     مما يعني أن هناك شيئا جوهريا     همة تتغير،   بل تحدث عن القوات األمريكية في العراق، إذن فالت        

  ".األمر، هناك كراهية أوسع ومعارضة للعالم الغربي والواليات المتحدة

  : ويضيف فريد زكريا

موجة العداء ألمريكا تعود جزئيا إلى سياسات إدارة بوش وأسلوبها في التعاطي مع القضايا الدولية، لقد تراجع "

من اإلندونيسيين يعتبرون % ٧٥، كان ٢٠٠٠حدة منذ تسلم بوش االبن دفة القيادة، ففي سنة الدعم للواليات المت

  .أو الحكومة األمريكية" العم سام"منهم معادون لـ% ٨٠أنفسهم موالين ألمريكا، أما اليوم فإن 

إنه عند   الدول األخرى عن سبب عدائهم ألمريكا يتحججون بسياسات بوش، ومع ذلك، ف            اوعندما يسأل مواطنو  

أطلقها وزير خارجية فرنـسا     " القوة المفرطة "فعبارة  التمعن في عمق المشكلة نجده يتخطى بوش وسياساته،         

  .وليس أمريكا بوش" كلينتون"األسبق لوصف أمريكا في عهد 

  فالواليات المتحدة أقوى من أية دولة أخرى       .ويرى زكريا أن تصاعد حدة العداء ألمريكا له عالقة بسلّم القوة          

ولطالما كان تمركز القوة مرادفا لالضطراب، حيث أن البلدان األخرى تنتفض إلقرار نوع مـن               . في التاريخ 

التوازن مع القوة العظمى المهيمنة، وقد سبق وأن تكتلت الدول لهزيمة القـوى المهيمنـة، مـن الهابـسبرغ،                   

  ."ونابليون، إلى القيصر فيلهلم، وهتلر

  الم السياسيالليبرالية الديمقراطية واإلس
. ، لفريد زكريـا   »مستقبل الحرية «، هما المحوران الرئيسيان لكتاب      الديمقراطية والليبرالية في أمريكا والعالم    

الديمقراطية غير  «ووضع زكريا عنوانا فرعيا على غالف كتابه يدلل به على مضمون ما يثيره من جدل وهو                 

قدمة وستة فصول ناقش فيها فريد زكريا تاريخ الحرية         ويتكون الكتاب من م   . »الليبرالية في الوطن والخارج   

  .اإلنسانية والتنوير والديمقراطية غير الليبرالية، وغيرها من القضايا

ويرى المؤلف أن هناك نوعين من الديمقراطية أحدهما ليبرالي واآلخر غير ليبرالي، الفتا إلى أن ثمة خلـط                   

لين عن بعضهما، عبر قرون من التاريخ الغربـي حيـث أتـت             كبير في األذهان بينهما، وأنهما قد نشآ منفص       

  .الحرية أوال ثم تلتها الديمقراطية

فإن زكريا يعتقـد    ،  نشأة الحرية في رحم الحضارة اليونانية     وعلى خالف السائد بين الباحثين والمثقفين بشأن        

فـي   (ع الذي دار بين الكنيسة    الصرابأن الشرارة األولى لليبرالية التي يعيشها الغرب اليوم، انطلقت من وهج            

، في أعقاب تحرك قسطنطين شرقا لينقل عاصمة إمبراطوريته من روما، إلى            )في القسطنطينية (والدولة  ) روما

  . عام١٥٠٠ ميالديا، وهو صراع دام نحو ٣٢٤، عام )القسطنطينية(بيزنطة 

، وبشكل خاص العالم العربي  اإلسالمياالستثناء الذي يمثله العالمويشير المؤلف في هذا السياق إلى ما يسميه 

ويحدث . نمت المعارضة داخل المجتمع باطراد أكبر، كلما حفز ذلك الدولة علي مزيد من القمع«مفاده أنه كلما 

  .»ذلك على النقيض من العملية التاريخية في العالم الغربي

سياسية الغريبة للعالم؟ لمـاذا تـرفض       الحالة ال ) الشرق األوسط (لماذا تعد هذه المنطقة     «ويتساءل المؤلف هنا    

  االمتثال، وتشرد عن مسار المجتمعات الحديثة؟ 
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، ويـصف الـدين     ينفي زكريا أن يكون اإلسالم هو السبب فـي ذلـك          وفي معرض مناقشته لهذه التساؤالت،      

  ."مــسحة مناهــضة لالســتبداد تتجلــى بوضــوح فــي كــل ديــار اإلســالم اليــوم "اإلســالمي بأنــه 

، وال يخفي يستغلون الدين في تحقيق أهداف سياسية، فهم ـ على حد قوله ـ   "المتأسلمين"ان لكنه مع ذلك أد

. ، معتبرا أن حكام العالم العربي أكثر منهم ليبرالية        وصولهم إلى الحكم في ظل انتخابات حرة ونزيهة       قلقا من   

مة فـي العـالم العربـي       وعلى ضوء ذلك يرى زكريا أن دعم الواليات المتحدة والغرب لتطبيق النظم الحاك            

لليبرالية الدستورية دون الضغط عليها إلجراء انتخابات، سيكون له نتائج أفضل من دفعها إلجراء انتخابات قد                

  . تأتي بمن هم أكثر استبدادا وتصادما مع الغرب وقيمه، وهو يشير هنا إلى التيار الديني

  الليبرالية والعراق
أود التحـدث عـن     "بأسلوب غاية في الجرأة والحماسة، فقال       " قبل الحرية مست"استهل فريد زكريا مقدمة كتابه      

 ربما ال تدركون أن لدينا الوالية       .الوالية الواحدة والخمسين  أفكاري الرئيسية في كتابي وأحاول تطبيقها على        

ات الدوليـة   وقد حصلنا عليها على أساس مبدأ العالق      . الواحدة والخمسين، ولكنها حقاً لدينا، وهي تدعى العراق       

  ".إن تكسرها تشتريها: المتغطرسة الذي أسماه توماس فريدمان مبدأ حظيرة الفخار

مشكلة النفط   وذلك لعدة مشاكل أولها      أمر صعب جدا،   زكريا أن جلب الديمقراطية الليبرالية إلى العراق         ىوير

  ".ألمريكيـة يعتبرونهـا حـالً     أنا اسميها مشكلة مع أن الكثيرين في الحكومة ا        : "ويقول فريد زكريا في كتابه    

ويشير فريد زكريا إلى وجوب التخلي عن النظرية الفاسدة التي تقول إن النفط هو العامل األوحد الذي سـوف                   

، فالنرويج حصلت على ديمقراطيتها قبل اكتشاف النفط فيها بوقـت طويـل،             يضع العراق على طريق الحداثة    

اء النفط تساوي بأكملها صادرات فنلندا التجاريـة، وذلـك ألن           واآلن صادرات الوطن العربي التجارية باستثن     

ــة   ــة العربي ــدول النفطي ــات ال ــدا  مجتمع ــدا أو جه ــب ك ــل ال يتطل ــى دخ ــصول عل ــا الح   .يمكنه

والمشكلة الثانية هو أن العراق أمة مقسمة وممزقة باالختالفات بين شيعة وسنة وأكـراد وتركمـان، ويقـول                  

، وانظروا كم كان من السهل على أصحاب الخطب الـدهماء أن يحـشدوا              أرجعوا إلى تاريخ أوروبا    " زكريا

  ".الناس على أساس المناشدات الوطنية الفجة

أما المشكلة األخيرة في نظر فريد زكريا فهي أن العراق بلد شرق أوسطي مثله كسائر بلدان الشرق األوسـط                   

 ع واالستبداد على يد األنظمة الحاكمة العربية،      التي شهدت في العقود الثالثة أو األربعة الماضية موجة من القم          

 يرتـدون جميعـا الـسترات       لصداميين والناصريين واألسديين  إن رجال الشرق األوسط من ا     : "ويقول زكريا 

وعندما تنظر إلى شعوبهم ال ترى سـوى الطغيـان          ، وجميعهم محدثون على الطراز الغربي،       )البذلة(الغربية  

  ".والقمع

   العربي اإلسرائيليفريد زكريا والصراع
، واحدة إسرائيلية واألخـرى فلـسطينية،       إقامة دولتين مستقلتين جنبا إلى جنب     يعتبر فريد زكريا من أنصار      

ونشر فريد زكريا هذا الرأي في مقاله المعنون        . وهو يعتبر ذلك الحل األمثل لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني        

، وجاء العنوان الفرعي لهذا     ٢٠٠١ أبريل   ١٥لة نيوزويك عدد    مجالذي نشر في    "  شارون...وزير الخارجية "
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ال يجـب أن    "، حيث قال فريد زكريـا       تنتقد سياسة العنف اإلسرائيلي   المقال معبراً عن آراء فريد زكريا التي        

ندع رئيس الوزراء اإلسرائيلي يقود دفة السياسة الخارجية األمريكية بما أن أهدافه تختلـف عـن أهـداف                  

  ".أمريكا

  :يعرض فريد زكريا رأيه في حل هذه األزمة قائالو

لقد دعا الرئيس بوش إلى حل يساهم في خلق دولة فلسطينية ذات حدود آمنة مع دولة إسرائيل القائمة، كمـا                     "

انه انتهج مسار الرؤساء األمريكيين السابقين وانتقد بشدة إقامة المستوطنات الجديدة أو توسـيع المـستوطنات                

طلب من إسرائيل تخفيف اإلجراءات عند نقاط التفتيش والتـي قـد تمـس كرامـة المـواطنين                  القديمة، كما   

وهذه األهداف كلها ال تصب في مصلحة أمريكا فحسب بل هي في مصلحة الدولة              . الفلسطينيين وتثير حفيظتهم  

  ".نيينالعبرية أيضا، فال يمكن لدولة ديمقراطية مثل إسرائيل أن تعيش دون إقامة سالم مع الفلسطي
  


