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  جورج بوش، البيت األبيض، وتعاليم بول أونيل: مثن الوالء

  

 رون ساسكيند: المؤلف 

  تشستر& سيمون : نيويورك

  )٢٠٠٤(الطبعة األولى 

 ٣٤٨عدد الصفحات 

  

بأهمية خاصة من بين الكتب التي تتناول اإلدارة األمريكية الحاليـة، إذ يعـد بـول                " ثمن الوالء "يحظى كتاب   

كـانون األول   /، وديسمبر ٢٠٠١كانون الثاني   /أونيل، الذي يسجل الكتاب فترة توليه وزارة الخزانة، بين يناير         

عن األحداث والوقائع التي عايـشها أثنـاء   " الشهادة المفصلة"كي يدلي بما يشبه أرفع مسؤول أمري ،  ٢٠٠٢

 يبلـغ   عدد ضخم من الوثائق   ومن جهة ثانية، فإن الكتاب قد اعتمد على         ". رؤية من الداخل  "، مقدماً   هذه الفترة 

ل على جائزة    رون ساسكيند، الصحافي والكاتب الشهير، الحاص      وأخيراً فإن مؤلف الكتاب هو    .  ألف وثيقة  ١٩

  . ١٩٩٥بوليتزر، أرفع جائزة صحفية أمريكية، عام 

نائب مدير مكتب   يستعرض الكتاب بصورة سريعة حياة أونيل، ووصوله بعد رحلة وظيفية طويلة إلى منصب              

دونالـد  ، والصداقة الحميمة التي عقدها آنذاك مع كـل مـن         اإلدارة والميزانية في عهد الرئيس جيرالد فورد      

 ١٩٨٧وقد ترك أونيل الوظائف العامة ليعمل في القطاع الخاص، ورأس بين عـامي              . يك تشيني رامسفيلد ود 

 ٨,٧، واستطاع أن يرفع أسهمها وأصولها الماليـة مـن           العمالقة لصناعة األلمنيوم  " إلكوا"مجموعة   ١٩٩٩و

مجموعـة  واشتهر أونيل بأنـه نهـض بال      .  مليار دوالر عند خروجه منها     ١٦ إلى   ١٩٨٧مليار دوالر عام    

  . بلدا٣٦ً ألف شخص في ١٤٠العمالقة التي توظف 

بدعم من تشيني تولى أونيل منصب وزير الخزانة في إدارة الرئيس جورج بوش االبن، إذ رأى نائب الرئيس                  

 بإجراء تخفيضات كبيرة    لتنفيذ الوعود التي أطلقها بوش في حملته االنتخابية       أن أونيل هو الشخص المناسب      

وكان أونيل مترددا فـي قبـول       . ل وإجراء تعديالت شاملة على سياسة الضمان االجتماعي       على ضرائب الدخ  
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، قال له إن وجـوده      آالن جرينسبان رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي     ، هو   المنصب، غير أن صديقاً حميماً له     

حلول االقتـصادية   ال"وكان أونيل مقتنعاً بأن     . سيشكل رصيداً كبيراً ويساعد على رسم سياسة اقتصادية ناجحة        

، وأن الفائض الكبير الذي تحقق خالل رئاسة كلينتـون،          يجب أن تنفصل عن االعتبارات السياسية     " الصحيحة

، يرجـع إلـى أن      خمسة تريليونات دوالر في السنوات التي سبقت وصول بوش االبن إلى الحكم           والذي بلغ   

ية التقليدية للحزب الديمقراطي التي تـتلخص فـي         السياسات المالية المتبعة لم تكن ملتزمة بالسياسة االقتصاد       

  ". زيادة الضرائب واإلنفاق"

، أي ربط تخفيض الضرائب بوجود      "الحوافز"كان اقتراح أونيل فيما يتعلق بتخفيض الضرائب قائما على مبدأ           

. إلغاؤه وفي حالة حدوث عجز في الميزانية، يعاد النظر في تخفيض الضرائب وربما يتم               .فائض في الميزانية  

 مليون  ٤٦٨وكان كل من أونيل وجرينسبان يرى أن من األفضل البدء بتخفيض محسوب للضرائب يبلغ نحو                

 تريليون دوالر يمكن أن يقود إلى حدوث عجز في   ١,٦وأن التخفيض الذي يصر عليه بوش، والبالغ        دوالر،  

لسة إقرار تعيينـه عـضواً بمجلـس        وظل هذا الخالف سرياً إلى أن أخرجه أونيل إلى العلن في ج           . الميزانية

الشيوخ، عندما قال إن خياره األول لتنشيط االقتصاد المتباطئ هو اتباع سياسة نقدية حازمة وعـدم تخفـيض                  

  .الضرائب

، علـى الـرغم مـن رفـض أونيـل           نفذ متشددو إدارة بوش خطتهم في تخفيض الضرائب       في نهاية األمر    

 رفض الواليات   تثير الخالفات بين أونيل ومتشددي اإلدارة، مثل      ولكن قضايا أخرى كثيرة، كانت      . وجرينسبان

المتحدة التصديق على بروتوكول كيوتو، وفرض تعرفة جمركية على واردات الـصلب مـن أوروبـا رغـم            

وفي كل هذه الحاالت كانت الحسابات السياسية واأليديولوجية . تعارض ذلك مع قوانين منظمة التجارة العالمية

وكان علـى رأس متـشددي      . ذ قرارات تفتقر إلى األساس االقتصادي السليم، حسب رأي أونيل         تقود إلى اتخا  

، "حارساً للسياسات السليمة والتحليالت المنطقيـة "اإلدارة ديك تشيني، الذي يقول أونيل إنه كان يجب أن يكون   

تقار الرئيس بوش إلى الخبـرة      اف"ولكنه بدال من ذلك يغلب نظرته األيديولوجية لدى اتخاذ القرار، معتمداً على             

ويصف أونيل تعيين عدد من المعتدلين في اإلدارة، مثل كولن باول، بأنه لم يكن أكثر من                ". في معظم القضايا  

  .غطاء سياسي

 كانت إدارة بوش تنوي تخفيض الضرائب مرة ثانية، فيما كان فائض الميزانيـة قـد                ٢٠٠٢في منتصف عام    

، لكـن   أونيل رفضه التام للتخفيضات الجديدة بسبب مخاوف عجز الميزانية        وأعلن  . تبدد، وأطل شبح العجز   

وكان تمسك أونيل بموقفـه يعنـي   ". لقد أثبت ريجان أن عجوزات الميزانية غير مهمة   : "تشيني رد عليه قائال   

إجراء تغييرات على فريقـه  "، فقد أبلغه تشيني بأن بوش يرغب في         خروجه من الوزارة، وهو ما حدث بالفعل      

، وأعلـن   وقد رفض أونيل أن يخفي أسباب اسـتقالته       . ، ويعني ذلك مطالبة أونيل بتقديم استقالته      "االقتصادي

" ثمن والء أونيل"وكان هذا هو . ، على عادته في الحديث بصراحة عما يعتقد"طُلب إليه أن يرحل"صراحة أنه 

  .ادئه، ورفضه إقرار السياسات التي ال يؤمن بصحتهالمب
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، يـرتبط بغـزو العـراق     ،  كان هناك جانب سياسي شديد األهمية     عدا الجانب االقتصادي في ذكريات أونيل،       

، كان هنـاك    ٢٠٠١ كانون الثاني /ففي أول اجتماع لمجلس األمن القومي في يناير       . والظروف التي أحاطت به   

، ورأى أونيل أن هناك نية الستخدام الواليات المتحدة لقواتها المـسلحة  نظام العراقيبند ينص على اإلطاحة بال 

وفي االجتماع التالي لمجلس األمن القومي عرضت إحدى وثائق البنتاجون، وكانـت            . في أي مكان من العالم    

شـركات نفـط    وهي تتضمن الئحة بأسـماء      ،  "األطراف األجنبية المؤهلة لعقود النفط العراقية     "تحمل عنوان   

وقد رصد المؤلف وجود تيار متشدد يمثله دونالد رامسفيلد         . منتقاة، يمكن أن تعمل في العراق بعد إسقاط النظام        

وديك تشيني وبول وولفويتز، يخطط إلطاحة النظام العراقي ولشكل العراق في مرحلة ما بعد الغزو، مقابـل                 

  .ارة الخارجيةفريق آخر معتدل يمثله كولن باول وبعض معاونيه في وز

أيلول، وجدت قوة دفع    /وهذه النية المبكرة للحرب على العراق، التي تسبق أحداث الحادي عشر من سبتمبر            

أيلول تناول  /ويؤكد أونيل أن اجتماع مجلس األمن القومي الثاني الذي عقد عقب تفجيرات سبتمبر            . أكبر بعدها 

دم وجود عالقة بـين صـدام حـسين وهـذه           على الرغم من ع   ،  حرب على العراق وإطاحة صدام حسين     ال

إقحام فصل من كتاب ما وسـط فـصول         "ووصف أونيل ذكر العراق في هذا االجتماع بأنه يشبه          . التفجيرات

، على "المبررات اإلنسانية للحرب على العراق" كانت كوندوليزا رايس تحضر ٢٠٠٢وفي خريف ". كتاب آخر

وقد أعلن أونيل مراراً، فـي اجتماعـات        . دام حسين والقاعدة  الرغم من عدم وجود دليل على العالقة بين ص        

شكوكه بشأن األدلة التي تعرضها الواليات المتحدة التهـام العـراق           مجلس الوزراء ومجلس األمن القومي،      

  .بإنتاج أسلحة دمار شامل، ورأى أنها تفتقر إلى القوة واإلقناع

حافظين الجدد، موضحا أن ما يجمع بينها هـو سـيطرة           يربط أونيل بين القرارات السياسية واالقتصادية للم      

وقد وجه نقداً مريـراً لـشخص الـرئيس    . األيديولوجيا بغض النظر عن حسابات المصالح والربح والخسارة      

، إن بوش يبدو فاقداً للتركيز وغير مبـال       جورج بوش االبن، وعملية صنع القرار داخل البيت األبيض، بقوله           

أعمى في غرفة   "بعض األحيان يبدو في اجتماعاته مع مستشاريه وأركان إدارته مثل           وقلما يطرح أسئلة، وفي     

  ". مليئة بالصم

وعلى الرغم من أن الكتاب يقوم بشكل أساسي على شهادة أونيل، فإن مؤلف الكتاب رون ساسكيند يشير إلـى                   

شكالت كثيرة لإلدارة، وأدت    كثير من االنتقادات التي وجهت إلى الوزير المستقيل، فقد تسببت تصريحاته في م            

وكان أونيل يطبق بذلك رؤيته فـي       . إلى خفض سعر الدوالر، وأخرجت خالفات اإلدارة األمريكية إلى العلن         

التزام الشفافية وكراهيته للسرية التي تحيط عمل اإلدارة األمريكية، حتى لو تسببت هذه الطريقة في إغـضاب                 

  .كثيرين

نواع تضارب المصالح بين منصب أونيل وزيراً للخزانة وملكيته ألسهم فـي       كذلك أشار الكتاب إلى نوع من أ      

فمن المألوف عند تولي شخص ما منصباً عاماً أن يبيع أي أسهم            .  مليون دوالر  ٨٠تبلغ قيمتها   " ألكوا"شركة  

ن بيعها  ولكن أونيل احتفظ باألسهم، وبدالً م     . يمكن أن تسبب تضارباً في المصالح بين ملكيته وواجبات منصبه         
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نيسان / دوالراً، فإنه انتظر حتى أبريل٣٥، حين كان سعر السهم  ٢٠٠١شباط  /كانون الثاني أو فبراير   /في يناير 

 ليحقق أونيـل بـذلك    دوالراً، ٤٥من العام نفسه ليبدأ بيع أسهمه، وهو الشهر الذي وصل فيه سعر السهم إلى               

  .  مليون دوالر٢٢أرباحا تزيد على 

ته وثيقة مهمة ومبكرة، وشهادة على المسارات والتوجهات السياسية إلدارة بـوش خـالل              إن الكتاب يبقى بذا   

واليته األولى، ويمكن أن تساعد على رسم صورة أوضح لما حدث خالل هذه الفترة العـصيبة مـن تـاريخ                    

لـت الفتـرة    الواليات المتحدة والعالم، بتمحيصها ومقارنتها بغيرها من الشهادات الشخصية والوثائق التي تناو           

ذاتها، خاصة فيما يتصل باالستعداد للحرب على العراق، والمعارك التي خاضتها اإلدارة األمريكية في الداخل               

  . والخارج لتهيئ المناخ المناسب لها

   


