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 مفارقة القوة األميركية

  ٣/١٠/٢٠٠٤ -نتالجزيرة /إبراهيم غرايبة/عرض

  

  

  

  مفارقة القوة األميركية: اسم الكتاب-

  جوزف ناي: المؤلف-

  محمد توفيق البجيرمي: تعريب-

   ٣١٨: عدد الصفحات-

  ٢٠٠٣األولى : الطبعة-

 مكتبة العبيكان، الرياض: الناشر-

 Oxford University/ يونيفرسيتي برسأكسفورد( في هذا الكتاب ما يعتبره الناشر األصلي جوزف ناييقدم 

Press (             خريطة طريق أو إستراتيجية جريئة إلعادة تعريف المصالح الوطنية األميركية في عالم جديد متغير 

 وتعرض مؤسساتها ومصالحها    فرصة انكشاف الواليات المتحدة   أيلول أنه يتضمن    /  سبتمبر ١١كشفت أحداث   

   .الهائلة التي تتمتع بهارغم تفوقها دون منافسة والقوة للعطب 

 ورئيـسا للمجلـس الـوطني       ،جوزف ناي عميدا لمعهد كينيدي ألنظمة الحكم في جامعة هـارفرد          وقد عمل   

، ونشر له قبل هذا الكتاب للمخابرات، ومساعدا لوزير الدفاع األميركي في عهد الرئيس األميركي بيل كلينتون

  ".الطبيعة المتغيرة للقوة األميركية.. ملزمون بالقيادة"و" ةالحكم في عالم يتجه نحو العولم"كتب أخرى، مثل 

  تحوالت السياسة واإلستراتيجية
 موجة مراجعة شاملة للسياسات والمواقف األميركية قائمـة علـى           ١٩٨٩شهدت الواليات المتحدة بعد عام      

اتبهـا الخارجيـة    االنكفاء للداخل، وتقليص اإلنفاق العسكري، حتى إن محطات اإلعالم األميركي خفضت مك           

أيلول أعادت السياسة الخارجية مرة أخرى إلى الواجهة وجعلتهـا          /  سبتمبر ١١بنسبة الثلثين، ولكن أحداث     

  .مركز اإلستراتيجية األميركية
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القـوة العـسكرية     قائمة علـى     لحاجة إلى إستراتيجية أميركية جديدة    فقد كشفت األحداث برأي جوزف عن ا      

، إذ تبـين لألميـركيين أن       الثقافة واإلعالم  أهمية عن السالح والتقنية ويقصد بها         التي ال تقل   والقوة الناعمة 

  ".لماذا يكرهوننا؟"العالم يكرههم، فتنبهوا إلى ضرورة تنفيذ حملة إعالمية وفكرية تحت عنوان 

ولي ، أو كما قـال أحـد مـسؤ   انشغالهم بأنفسهم ويعزو جوزف عدم انتباه األميركيين إلى كره العالم لهم إلى           

إن الشباب األميركيين يهتمون بنظام التغذيـة والـريجيم أكثـر مـن             "محطات التلفزيون األميركية العمالقة     

 يقـول   MSNBCوبتفسير أكثر رصانة لرئيس شبكة      ". اهتمامهم بالخفايا المعقدة لدبلوماسية الشرق األوسط     

وقد أظهـر   . "، والميل إلى االنطواء   إن اللوم يقع على غشاوة وطنية من ضباب المادية، وعدم االهتمام          "فيه  

، وراحوا يجـادلون    مصابون بغطرسة القوة  األميركيون المشاركون فعليا في السياسة الخارجية األميركية أنهم         

  .بعدم الحاجة إلى االهتمام باألمم األخرى

ات للعمـل    أتاحت الفرصة لالعبين جدد غير الحكوم      ثورة المعلومات واالتصاالت  ولكن األهم من ذلك هو أن       

ـ       ، فقد اسـتطاعت منظمـات أهليـة صـغيرة          "خصخصة الحرب "والتدخل والتأثير، وحدث ما يمكن تسميته ب

  .ومحدودة في مناطق فقيرة وهامشية ومعزولة من العالم أن تشغل الواليات المتحدة وتهددها

شبكات األصولية والعنف   ، فقد أتاحت أيضا ل    العولمة مدخال ألميركا والغرب في الهيمنة على العالم       وكما كانت   

 فـي التـأثير     تستخدم قوى صلبة وناعمـة     أن   -حسب وصف ورأي المؤلف بالطبع    -والتطرف والمخدرات   

  .والتدخل في السياسات العالمية والمحلية

  العمالق األميركي 
 فالواليات المتحدة تهيمن على العالم على نحو لم         عولمة؟كيف تدار السياسة األميركية في عصر المعلومات الم       

يسبق أن حققته إمبراطورية أو قوة من قبل في التاريخ، فهي تسيطر على التجارة واالتـصاالت واالقتـصاد،                  

هـوبير  كما يقول وزير الخارجية الفرنـسي الـسابق         -باإلضافة إلى قوتها العسكرية الحاسمة، ويمتد تأثيرها        

  .اللغة وأساليب الحياة والثقافة والفكر إلى -فيدرين

 أو ضرورتها من وجهة نظر األميركيين، مدى إمكانية استمرار هذه الهيمنة وخطورتها     وثمة جدال كبير إزاء     

إلى ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو        باستحالة استمرار القوة والهيمنة   إذ إن تاريخ السياسة الدولية يقضي       

  تحدة القوة العظمى المتفردة في العالم؟متى ستبقى الواليات الم

 من قبـل،    تنبأ الكثيرون بانحسار وتراجع الواليات المتحدة     لقد انحسرت قوى ودول عظمى هائلة كثيرة، وقد         

قائـدة ثـورة   ، وربما أعظم من أية فترة سابقة، فقد كانـت  عادت من جديد قوة عظمىولكنها في التسعينيات    

  . تالمعلومات والعالمية واالتصاال

فقـد تتـيح    ،   أتاحت الثورة الصناعية لبريطانيا أن تظل القوة المهيمنة األولى ألكثر من مائـة عـام              وكما  

وفي المقابل تبدو فرص لقوى ودول أخرى منافسة        . المعلوماتية للواليات المتحدة عقودا من الهيمنة والتفوق      
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اليابان وشرق ، أو لتحالفات ممكنة بين وأوروباالصين وروسيا ال تقل أهمية وتأثيرا عن الواليات المتحدة مثل 

  .آسيا، والصين والهند وروسيا

  مصادر القوة
.  عند الضرورة  وتغيير سلوك اآلخرين  ،  القدرة على التأثير في األهداف المطلوبة      -وفقا للمؤلف -نقصد بالقوة   

، ودفعـت   ميلوسووفتشردعت القوة العسكرية لحلف الناتو رئيس صربيا سلوبودان         وعلى سبيل المثال فقد     

فالقـدرة علـى    . تسليم ميلوسوفتش إلى محكمة الهـاي     الوعود بالمساعدات االقتصادية حكومة صربيا إلى       

  .الحصول على األهداف المطلوبة تتحقق بالقوة الصلبة العسكرية أو الناعمة الثقافية واالقتصادية

، فتكون المحـصلة التطبيقيـة لفهـم القـوة          ردفهم القوة يقتضي فهم الموا    وترتبط القوة بالموارد، ولذلك فإن      

السكان واإلقليم الجغرافـي    ومصادرها بالنسبة للدولة هي امتالك عناصر معينة امتالكا متفوقا أو مؤثرا مثل             

  .والموارد االقتصادية الطبيعية والتجارية والقوة العسكرية واالستقرار السياسي

الصناعة القائمة على الطاقة     مثل   ،نة هي سر القوة والتأثير    وتكون في أحيان كثيرة موارد أو مصادر قوة معي        

في النصف األول مـن     سكة الحديد األلمانية     البريطانية في القرن التاسع عشر، و      والسيطرة البحرية  البخارية

.  في النصف الثاني من القرن العـشرين       القوة النووية للواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي     القرن العشرين، و  

وفي القرن السادس عشر كانت الهيمنة والتأثير إلسبانيا عبر السيطرة على الذهب والتجـارة االسـتعمارية                

، ولفرنـسا فـي     عبر التجارة ورأس المال   ، كما كانت لهولندا في القرن السابع عشر         وعالقات األسر الحاكمة  

  .عامةلثقافة والصناعات الريفية والسكان واإلدارة الالقرن الثامن عشر عبر ا

وتبدو الواليات المتحدة قوة متفوقة بفارق كبير إذا ما قورنت بالدول المهمة األخرى مثـل ألمانيـا وروسـيا                   

وبريطانيا والصين والهند واليابان على أساس مجموعة من مصادر القوة كالمساحة الجغرافية وعدد الـسكان               

محلي والقـوة الـشرائية والـصناعة والـصادرات         ونسبة التعليم والقوة النووية والميزانية والجيش والناتج ال       

وربما يكون القرن   ، وتتفوق عليها روسيا بالمساحة، والصين والهند بالسكان،         التكنولوجية واستخدام الكمبيوتر  

  .الحادي والعشرين وفق هذه المعطيات قرنا أميركيا

بحاجة إلى ائتالف وتشارك    المتحدة  وأما نقاط الضعف كما يراها المؤلف في القوة األميركية فهي أن الواليات             

فقوتها ال تكفي لحل مشاكل مثل اإلرهـاب        . فهي ال تستطيع التصرف منفردة رغم قوتها وتفوقها       ،  مع العالم 

  .وانتشار األسلحة النووية، وستقع في متاعب كثيرة إن لم تتفهم ذلك وتتعلم كيف تعمل مع اآلخرين وتقودهم

  الجبهة الداخلية
 ولكنـه يـستدرك أن      ما مدى جودة استجابة األميركيين لتحديات عصر المعلومات العالمي؟        : يتساءل المؤلف 

فقد سقطت روما في العصور القديمة وهي في ذروة القوة الحقيقية ليست في القوة العسكرية واالقتصادية فقط، 

   اليوم؟عالمات على التفسخ في الواليات المتحدةب قوله، فهل هناك  حسولكنها تعفنت من الداخل، مجدها
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ويستمر المؤلف في تساؤالته عن إمكانية فقدان الواليات المتحدة لقدرتها على التأثير اإليجابي في أحداث العالم                

كيـف مـع    ، ففي الوقت الذي يحتاج فيه األميركيون للت       بسبب معارك داخلية بشأن الثقافة والركود االقتصادي      

الوضع األميركي يتفاقم بسبب الـصراع الثقـافي واالنهيـار المؤسـسي            عالم أكثر تعقيدا يعتقد بعضهم أن       

  .والمشاكل االقتصادية

، وبـين   انقسام كبير في الواليات المتحدة بـين الريـف والمـدن          فقد كشفت انتخابات الرئاسة األميركية عن       

انهيارا أخالقيا مثل تفكك األسر والعادات والمبادئ       أميركيين  الواليات والمناطق، وأظهرت أيضا برأي علماء       

  .األخالقية والمثل العليا وارتفاع معدالت الجرائم والطالق وحمل المراهقات سفاحا

، إن الوضع األخالقي والثقافي األميركـي يتحـسن  ولكن المؤلف يقلل من خطورة وشأن هذه الظاهرة، ويقول  

، وأن االهتمام اإلعالمـي     مبالغة في تقدير الظواهر   ة فترة ماضية، وأن ثمة      وهو في التسعينيات أفضل من أي     

  .يعطي األزمات أكثر مما تستحق

كما يوافق على أهمية الجبهة الداخلية والتماسك األخالقي في القوة األميركية، ولكنه يعتبر أن وضـعها فـي                  

اليات المتحدة سياسات الهجرة وتركيبتهـا      إذ يؤثر في الجبهة الداخلية للو     أميركا ليس أسوأ من دول الغرب،       

وقد كانت الهجرة ومازالت أيضا من أهم مـصادر القـوة           . السكانية وما تتضمنه من تعددية عرقية وثقافية      

ولكن استيعاب هؤالء المهاجرين وصهرهم في ثقافـة  األميركية، فقد جذبت السكان والكفاءات واالستثمارات،  

  .ياواحدة مشتركة يبدو تحديا أميرك

ويقلل جوزف من خطورة الهجرة، فمعظم المهاجرين يتحدثون اإلنجليزية، وال تتجاوز نسبة من ال يتحـدثون                

، وهم يندمجون في المجتمع األميركي بسرعة أكثر من السابق بفضل سياسات اسـتيعاب              %٣اإلنجليزية بينهم   

  .المهاجرين وتطور وسائل اإلعالم واالتصال

  نية إعادة صياغة المصلحة الوط
 يقترح المؤلف حمايـة     كيف ينبغي على الواليات المتحدة تحديد مصلحتها؟ وكيف تتصرف بقوتها ومواردها؟          

 الذين يريـدون    واألحاديين الذين يريدون االنكفاء إلى الداخل،       االنعزاليين: السياسة العامة األميركية من فئتين    

ويجب أيضا مالحظة أن الواليـات المتحـدة ليـست          . متجاهلة اآلخرين للواليات المتحدة أن تتدخل في العالم       

ولكنها اقتـصاديا شـريك مـع أوروبـا         ،  متفوقة عسكريا فقط  متفردة في الحقيقة على الساحة العالمية، فهي        

، وهناك نسبة عالية من فرص القوة والتأثير تمتلكها الدول والجماعات في شتى أنحاء العالم، وهي قوة                 واليابان

  .وال يمكن التعامل معها دون تعاون عالمييجب أال يستهان بها 

  :ويقترح المؤلف إستراتيجية قائمة على ست نقاط

  . المحافظة على توازن القوى في المناطق الهامة .١

  . الترويج القتصاد دولي مفتوح .٢

  . المحافظة على القيم والمبادئ الدولية المشتركة .٣
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  . المحافظة على المؤسسات الدولية وقواعدها .٤

  .  التنمية االقتصاديةالمساعدة في .٥

  . بناء االئتالفات والتوسط في النزاعات .٦

  :كما يقترح قواعد للتدخل الخارجي اإلنساني على أساس حقوق اإلنسان وفق المبادئ التالية

  . التمييز بين حاالت التدخل ودرجاتها .١

  . اعتبار عدالة القضية وفرص نجاحها .٢

  . تعزيز المصالح اإلنسانية بمصالح أخرى .٣

  .  األولوية لعناصر إقليمية فاعلة على أخرىإعطاء .٤

  . الوضوح في جرائم اإلبادة .٥

  .الحذر تجاه الحروب األهلية القائمة على حق تقرير المصير .٦

سياسـة   في السياسة الخارجية، ويرى أنهم يضرون بالمصالح األميركية، ويقتـرح            دعاة األحادية وهو يناقش   

ويقدم المبادئ واألفكار التاليـة     ،  )كما حدث في العراق   (حيان   ال تمنع التصرف األحادي في بعض األ       تعددية

  : لتعزيز التعددية في مواجهة األحادية

التعددية تساعد على بقاء المصالح األميركية وتقلل من تحالف القوى العالمية الكبرى في مواجهة الواليات                .١

  . المتحدة

  . التأثير في السياسات والمواقف العالمية بفاعلية أكثر .٢

  . تحقيق قيادة عالمية .٣

  . االنسجام مع القيم األميركية .٤

  . االنسجام مع االتجاه التعاوني المتأصل إنسانيا وعالميا .٥

  . تقاسم األعباء والتكاليف مع اآلخرين .٦

  .التأثير الثقافي والفكري على العالم .٧

بالمشاركة الفاعلة فيها،     تخترق وتوجه المنظمات العالمية    وأخيرا يرى المؤلف أنه يمكن للواليات المتحدة أن       

 ووسائل االتصال المجال واسـعا      شبكات اإلنترنت والفضائيات  واستخدام الوسائل اإلعالمية والثقافية، إذ تتيح       

 .لتحقيق ذلك

  


