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 األولىعند مفترق طرق ـ الحلقة  أميركا

  النقاد يصفون كتاب فوكوياما بإعالن طالق عن المحافظين الجدد 

  فرانسيس فوكوياما:تأليف 

  لخوليمحمد ا: عرض ومناقشة
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منذ صدوره في مارس الماضي، ما زال هذا الكتاب تتردد أصداؤه ويؤخذ على محمل من الجدية العميقة على 

  . مستوى المشهد السياسي بالواليات المتحدة

ه السبعة وصفحاته وقد نشرت دوريات عديدة ومرموقة أكثر من عرض ونقد وتقييم لطروحات الكتاب بفصول

، خاصة وأنه يتعرض ألفكار فصيل المحافظين الجدد الذين ما برح نفوذهم ظاهرا وملموسا ٢٢٦التي بلغت 

  .. وعميقا، بصور شتى في عملية صنع وهندسة القرار االستراتيجي بالواليات المتحدة

 البنتاغون إلى البنك الدولي إلى حيث يدرك متابعو الشأن السياسي مدى قوة انتشارهم ما بين مقر الرئاسة إلى

أما المؤلف فرانسيس فوكوياما، المثقف األميركي من أصل ياباني، فيتميز .سفارة الواليات المتحدة في بغداد

  . بأنه جمع بين االهتمام األكاديمي كأستاذ جامعي وبين الممارسة العملية 

القات الدولية جاءت في مقدمتها مرثيته حيث عمل مستشارا بالخارجية األميركية وأصدر دراسات في الع

  .» نهاية التاريخ«الشهيرة لنظام القطبين العالمي التي أصدرها تحت عنوان 

  : ترجع أهمية هذا الكتاب الماثل بين أيدينا إلى عوامل رئيسية ثالثة
ن السياسيين في أوال، إن المؤلف األميركي من أصل ياباني فرانسيس فوكوياما ال يزال يعد في طليعة المفكري

ال على المستوى الفكري الذي يجتهد في بلورته حيث يعمل أستاذا لالقتصاد السياسي .. الواليات المتحدة
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  . بإحدى الجامعات المرموقة في أميركا ) العليا(الدولي في كلية الدراسات المتقدمة 

لرفيع المستوى من علماء  ولكن أيضا ألنهم يسلكونه موضوعيا ضمن الكادر ا-وهي جامعة جون هوبكنز 

بمعنى واضعي وأصحاب التنظيرات » واضعي األجندات«السياسة واالقتصاد وهي الفئة التي تحمل اسم 

  . السياسية التي ال تلبث أن تتحول إلى خطط

في البيت » باردا«وبرامج يعتمدها رؤساء الدول ويقوم على تنفيذها مسؤولو التنفيذ، الذي قد يكون هادئا أو 

وقد يصل إلى درجة عالية من السخونة عندما يشارك في التنفيذ جحافل .. يض أو في وزارة الخارجيةاألب

  . البنتاجون في مسارح العمليات

ثانيا، إن البروفيسور فوكوياما ذاعت شهرته في مستهل التسعينات عندما أصدر كتابه المهم الذي ظل * 

  . م الناطق باإلنجليزية يتصدر قائمة أكثر الكتب رواجا ومبيعا في العال

الذي يصفه المحللون بأنه جاء بمثابة مرثية ال تخلو طبعا من التشفي في انهيار » نهاية التاريخ«وهو كتاب 

المنظومة الشيوعية وزوال االتحاد السوفييتي بقدر ما جاء بمثابة إعالن بالتهليل والوعود ال يخلو طبعا من 

تصار المعسكر الرأسمالي في الغرب عبر ضفتي األطلسي وبالتالي تكريس خيالء وإشادة بما رآه المؤلف من ان

  . أميركا قطبا واحدا ومحورا مهيمنا وزعيما ال يشق له غبار مع غروب قرن حافل وعلى أبواب قرن واعد

الذي كان ثالثا، إن األستاذ فوكوياما مهد لنفسه، وبكتابه الذي ألمحنا إليه، مكانة التنظير مع التبشير بالفريق * 

مع التسعينات يترقب، بل يتلمظ، من أجل استالم مقاليد السلطة الرئاسية في أميركا وقد أمسك بها فعال حين 

 االبن الذي دخل البيت األبيض على صهوة مطامح هذا الفريق الذي حمل -تهيأت أسباب النجاح للرئيس بوش 

  : السياسة األميركية المعاصرة وهووال يزال يحمل اسمه أو شعاره المعروف في حوليات الفكر و

  المحافظون الجدد 
وهو يحكي في تصدير كتابنا هذا عن .. كان فوكوياما هو العقل المفكر وهو األستاذ المنّظر لهذا الفريق.. نعم

مراحل تلمذته على يد رواد هذا الفريق من المحافظين السياسيين وقد تعلم من بعضهم وعمل مع بعضهم 

 التصدير نقرأ أسماء من قبيل بول وولفويتز وكان من صقور وزارة الدفاع وهو اآلن رئيس وفي هذا. اآلخر

  . البنك الدولي

رأس مدرسة المحافظين .. ونقرأ أسماء آالن بلوم الذي كان أستاذا للمؤلف فيما كان تلميذا لدى ليوشتراوس

» إغالق العقل األميركي«لشهير بعنوان الجدد الذي هاجر من ألمانيا وبشّر بفكر هذه المدرسة وأصدر كتابه ا

  . ورحل عن الدنيا في أوائل عقد السبعينات

في نفس التصدير نجد مفاجأة التخلي عن المحافظين فيؤكد لنا مؤلف كتابنا ما نعرفه من خالل متابعتنا 

  .. الشخصية على مدار سنوات لتطورات المشهد الفكري في الواليات المتحدة

راسات وتنظيرات فرانسيس فوكوياما تنشر باستمرار في المجالت الناطقة باسم فريق حيث كانت مقاالت ود

كما يدعون ولو باستخدام » المنظمة.. الفوضى«المحافظين الذين يطمحون إلى تغيير العالم ولو عن طريق 

ناشيونال «القوة الباطشة لآللة الحربية األميركية وتحمل هذه المجالت وال تزال أسماء وعناوين من قبيل 
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  . »كومنتري«إضافة إلى » انترست

فاجأ األستاذ فوكوياما .. ومن ثم إلى مصداقية ال يشق لها غبار.. واستنادا إلى هذا التاريخ.. بكل هذه المكانة

  . أميركا والعالم بكتابه الجديد الصادر مؤخرا ليرصد فيه أوضاع أميركا وهي عند مفترق طرق 

 إليه أفكار المؤلف بصدد قضايا محورية وخطيرة من قبيل الديمقراطية  ويفصل على صفحاته ما آلت-

ماذا يبقى منهم : المحافظين الجدد أو هي وصيتهم التي يبلورها سؤال مطروح يقول) تركة(والسلطة وتراث 

  للتاريخ؟ 

  . في ضوء كل ما سبق يكتسب هذا الكتاب أهميته حتى ال نقول خطورته

  هجمة وحشية 
التفكير «عرضا نقديا لكتابنا تحت عنوان ) ١٣/٤/٢٠٠٦عدد (ر الغارديان البريطانية ال عجب أن تنش

  : وتستخدم في الموضوع عبارات حادة تقول باختصار شديد» االنتقادي

 إن سياسة بوش الخارجية أصبحت في مرمى نيران القصف من جانب مبشر سابق من مبشري المحافظين -

  . الجدد

  : كاتب اإلنجليزي مارتن جاك في وصف الكتاب الذي بين أيدينافي نفس الموضوع يقول ال

لسياسة ونزعة المحافظين الجدد على نحو ما ) حرفيا متوحشة( إن هذا الكتاب يشكل هجمة انتقادية جارحة -

وهذا االنتقاد يكتسب خطورته من واقع أن فوكوياما كان يعد نفسه، . نادت بها وعملت على تنفيذها إدارة بوش

  . ة، في طليعة المؤمنين بهذه السياسة والمبشرين بهاوبقو

  لحن وداعي 
واصفا كتاب فوكوياما بأنه ) ٢٧/٣/٢٠٠٥عدد (في مجلة النيويوركر » لويس مينان«من جانب آخر يكتب 

أقرب إلى لحن الوداع أو معزوفة الطالق أو االنفصال بمعنى االنشقاق عن صفوف المحافظين المتحكمين في 

  .. ركا في المرحلة الراهنةمقاليد أمي

وفي مقال النيويوركر يلفت الكاتب النظر إلى أن هذا االنفصال أو االنشقاق لم يأت جديدا وال كان مفاجأة 

 أن حذر من المبالغة ٢٠٠٢ ويحاول المقال تذكير القارئين المحللين بأن فوكوياما سبق منذ عام -مباغتة 

  . »الجهاديين«ظيم القاعدة أو جماعات الشديدة في تقدير خطر ما يوصف بأنه تن

  ! »نيو نو مور«: النيويورك تايمز
فقد حمل على غالفه إشارة إلى صدور كتابنا ) ٢٦/٣/٢٠٠٥(أما ملحق الكتاب الصادر عن النيويورك تايمز 

 وقد عمد كاتب الموضوع إلى صياغة بارعة لتلك اإلشارة -يلحق بها بالطبع موضوع تفصيلي عن الكتاب 

  :  فيها مقصد الكتاب فقال باإلنجليزيةلخص

  » نيو نو مور «-

  . أو المحافظين الجدد» للنيو كونز«لم يعد ثمة مكان «وقد نفهم معناها على أنه 

أو حكاية أساسية أو جنينية كما قد نسميها فإن مؤلفنا يوافينا في سطوره األولى بقصة .. وألن لكل كتاب قصة
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  : لى النحو التالينشأة هذا الكتاب وقد نلخصها ع

يحضر حفل عشاء ) البروفيسور فرانسيس فوكوياما( كان المؤلف ٢٠٠٤في ليلة باردة من ليالي فبراير عام * 

حكام واشنطن .. الناطقة باسم المحافظين الجدد) ثنك تانك(في واشنطن العاصمة أقامه أحد المراكز الفكرية 

  . وكبار مسؤوليها

كادت الدنيا تدور .. ي الحفل وهو المحلل السياسي تشارلز كروثامر يتكلموعندما وقف كبير المتحدثين ف

  : باألستاذ فوكوياما الذي وقعت كلمات المتحدث على رأسه وقع الصاعقة

كيف ال وكان الحديث يدور حول النجاح الذي ال يباريه نجاح عند األولين واآلخرين وقد حققته أميركا في 

 عندما فوجئ فوكوياما بالحضور وقد انطلقوا في عاصفة من التصفيق معربين زاد وقع الصاعقة أيضا. العراق

  : فيقول مؤلف كتابنا.. أما عن شعوره وأفكاره في تلك اللحظة. عن سعادة غامرة وغرور بغير نظير

 في تلك اللحظة لم أستطع أن أفهم سر هذا التصفيق المتأجج حماسا من حولي، خاصة وأن أميركا لم تعثر -

أي أسلحة دمار شامل في العراق ومن ثم فقد وجدت نفسها منغمسة في ورطة حافلة بالمتمردين بل على 

وكادت تعزل نفسها تماما عن بقية العالم بسبب ما عمدت إلى اتباعه من ذلك النوع من سياسة القطب الواحد 

  . التي دعا إليها كروثامر في الكلمة التي ألقاها على مسامع الحاضرين

ي اليوم التالي عزمت على أن أكتب منتقدا هذه النزعة وكان أن ظهرت التحوالت أوال في مقالة وهكذا ف

  :  تحت العنوان التالي٢٠٠٤منشورة في صيف 

  » لحظة المحافظين الجدد«
 انتهيت إلى أن حركة المحافظين الجدد، سواء كرمز سياسي أو كتيار - يضيف مؤلفنا -في تلك المقالة 

 إلى شيء لم يعد بوسعي أن أؤيده، وهذا ما سوف أدلك عليه في سطور هذا الكتاب الذي فكري، قد تحولت

أحاول فيه أن ألقي أضواء تشرح للقارئ األسباب التي أفضت إلى تلك األخطاء التي ارتكبتها إدارة الرئيس 

  . بوش الحالية

 أن - أو من األفضل لها -ركا ومن ثم أحاول أن أرسم المعالم األساسية لمسار بديل أرى أن من واجب أمي

تلك هي الخلفية األشمل التي كان يصدر عنها مؤلفنا وهو بصدد بلورة . تسلكه لكي تعيد تواصلها مع بقية العالم

  : ثمة أسباب مباشرة وتفصيلية دفعته إلى طرح هذه األفكار في هذه المرحلة بالذات. أفكاره في هذا الكتاب

ر مجلة جديدة في الفكر السياسي تعنى بالمصالح األميركية وتحمل عنوانا بهذا من هذه األسباب مساندته إلصدا

 أن تعالج دور أميركا في العالم في - كما يضيف مؤلفنا -ويقصد بها » أميركان انترست«المعنى وهي 

محاولة لتجميع آراء األنصار والمؤيدين لهذا الطرح الذي يناقض فيه أفكار وتحركات ونظريات وسياسات 

  . المحافظين الجدد التي أوصلت العالم موضوعيا إلى أحوال ال تسر القريب وال البعيد

  الواقعية .. الويلسونية

  : الوصف التالي- كما يقول الكتاب -هذه السياسة الجديدة التي يقترحها مؤلفنا فوكوياما يمكن أن نطلق عليها 
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  الويلسونية الواقعية 

ناشد قارئيه أن يوافوه بآرائهم ومقترحاتهم إذا ما تصور أحدهم أو أحداهن  ي- في تواضع األكاديمي -والرجل 

وربما يقصد بالويلسونية الواقعية نوعا . عنوانا أفضل أو أدق لهذه الدعوة الجديدة في السياسة األميركية الراهنة

وبين ) ١٩٢٤-١٨٥٦(من المزج أو الموالفة أو التركيب بين أفكار رئيس أميركي سابق هو وودرو ويلسون 

  . واقعية الزمان الصعب الذي نعيش فيه

ورغم أن المؤلف يعدنا بالمزيد من بسط وتفصيل األفكار التي طرحها في سطور الكتاب، إال أننا نفهم في هذه 

المرحلة المبكرة من مطالعتنا لهذا العمل الفكري أن المقصود هو استثمار أفكار ويلسون التي سبق إلى طرحها 

الحرب العالمية األولى لبناء السالم العالمي وإنشاء كيان دولي يفصل في المنازعات بين األمم بعد ويالت 

  ) . هو عصبة األمم المتحدة التي تحولت كما هو معروف إلى منظمة األمم المتحدة(والشعوب 

 وكان )١٩٢١ و١٩١٣تولى رئاسة بالده بين عامي (والحق أن ثمة فضال ينسب إلى ذلك الرئيس األميركي 

 كما أنه كان أول مسؤول غربي كبير يدعو إلى إقرار حق الشعوب في تقرير -قبلها أستاذا جامعيا مرموقا 

 ونال بفضلها جائزة ١٩١٨المصير وقد رفع لواء هذه الدعوة لدى انعقاد مؤتمر الصلح الشهير في باريس عام 

  . ١٩١٩نوبل الرفيعة للسالم عام 

وحة بقدر ما كانت تحلق في أجواء الحلم بعالم أفضل يعيش في ظالل السلم كانت من ثم أفكارا نبيلة وطم

  . واألمن ومن ثم االستقرار والرخاء

ورغم أن الحلم الويلسوني لم يتحقق لألسف إذ عاد العالم إلى خوض أتون الحرب العالمية الثانية بعد حكاية 

  . تقرة في الضمير الجمعي األميركيجائزة نوبل بعشرين عاما ال تزيد، إال أن الويلسونية ظلت مس

وفي متون األدبيات السياسية في أكثر من موقع بالعالم إلى أن جاء األستاذ فوكوياما كما أسلفنا ليمزج بينها 

  .وبين النزعة الواقعية التي تقتضيها ظروف العالم الراهن بكل أوضاعه المؤسسية

  نظرة خاطئة للعالم اإلسالمي 
وتنا ونحن نبدأ مالحتنا في بحور هذا الكتاب أن نرصد ملمحا ذكيا من جانب المؤلف لواحد في هذا اإلطار ال يف

  .  التي وقع فيها المحافظون الجدد من ساسة أميركا ومفكريها ومسؤوليها- في رأينا -من أفدح األخطاء 

  : يقول فرانسيس فوكوياما

إذ لم ) في أميركا( بعض المحافظين الجدد  علينا أن نتوقف عند األسلوب الذي تبناه وأصر على اتباعه-

، وبصورة غير سليمة أو الئقة )المتصلب(يتورعوا عن تبني وتطبيق المبدأ االستراتيجي اإلسرائيلي المتشدد 

  . في رأيي على الحالة في أميركا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

عتني حواراتنا التي دارت بعد ذلك بأنني كنت وقد أقن.. يصدق هذا مثال على الكاتب السياسي كروثامر بالذات

وأنا أرى أن آراءه التي تدور حول خطر داهم ماحق يشكله العالم اإلسالمي إنما هي . على حق فيما ذهبت إليه

  .. آراء خاطئة مغلوطة

سوف أسهب في عرض أسبابي في الفصل الثالث من كتابي، إال أنني أكتفي في السياق ) المؤلف(ورغم أنني 



 التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
     مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٤٠ من ٧                                             ٢٠٠٦ -آب

لراهن بأن أقول أن مثل هذه اآلراء قد تكون لبعض األفراد و يجوز أن تنسب إلى المحافظين الجدد في ا

 ومع ذلك فما زلت أتصور أن إدارة بوش أخطأت التعامل مع قضايا هامة من قبيل الصراع -عمومهم 

  . اإلسرائيلي الفلسطيني

أجل التعامل المكثف مع هذه القضية ومن ثم ففي خالل واليته األولى لم تضغط إدارة بوش كما ينبغي من 

من ) الذي تم(فاالختبار الحقيقي إلدارة بوش ولسائر قضايا المحافظين الجدد هو الفترة الحالية وبعد االنسحاب 

  . غزة

هكذا حرص البروفيسور فرانسيس فوكوياما على التمهيد ألطروحة كتابه وكأنما يحاول فتح شهية القراء 

 وقد عمد أيضا إلى ما يشبه تجريب األفكار المطروحة على طالبه الدارسين في الموسم والمحللين، خاصة

األخالقيات « وضمن برنامج الجامعة الذي حمل عنوان ٢٠٠٥األكاديمي بجامعة ييل في أبريل من عام 

  : بعدها يبدأ الفصل األول من الكتاب تحت العنوان التالي. »والسياسة واالقتصاد

  .. فةالمبادئ والحصا
. ٢٠٠١ سبتمبر ١١المؤلف يفتتح هذا الفصل بالوقوف عند حادثة الهجوم الغاشم الذي تعرضت له أميركا يوم 

وتجسدت في سياسات يصفها المؤلف بأنها ) األولى(ولكنه يقف أيضا عند اإلجراءات التي اتخذتها إدارة بوش 

لوطني الذي منح سلطات واسعة لدوائر إنفاذ كانت درامية وكاسحة بدأت بدفع الكونغرس إلى إقرار القانون ا

  . القوانين

 -وتلت اإلدارة ذلك بغزو أفغانستان ثم أعلنت مبدأ استراتيجياً جديدا تحت شعار اإلجراءات الوقائية 

 مذهب الحرب االستباقية بمعنى أن تفرض القتال على - في رأي المؤلف أيضا -اإلجهاضية وهو ما يرادف 

ال من االعتماد على سياسات الردع أو االحتواء التي كانت السياسة المحورية المتبعة العدو في أراضيه بد

  .. خالل الحرب الباردة

 - قامت أميركا بغزو العراق واإلطاحة بنظام صدام حسين على أساس أنه كان لديه -وأخيرا يضيف فوكوياما 

ن السياسات الداخلية كانت استجابات أو ردود ثم يوضح المؤلف أ.  أسلحة للدمار الشامل-أو كان يعتزم اقتناء 

  ..  سبتمبر وكان باإلمكان تبريرها على أسس شتى١١أفعال مباشرة لهجوم 

وذلك خالف حكاية غزو العراق حيث كانت إدارة بوش تتوقع حربا قصيرة األمد وتحوال سريعا ومريحا نسبيا 

تعمير بعد انتهاء الصراع ولشد ما كانت دهشتها إلى عراق ما بعد صدام دون أن تلقي باال إلى احتياجات ال

  . تمتد إلى أمد طويل) أو مقاومة(حين وجدت نفسها وقد تعين عليها أن تحارب ضد حركة تمرد 

  أفكارهم خارج السلطة 
  ماذا إذن عن مفكري المحافظين الجدد، وأين موقعهم من هذا كله؟ 

  : يجيب مؤلف الكتاب

، كانوا قد اقترحوا أجندة مستجدة ٢٠٠٠ خارج السلطة، أي قبل انتخابات عام  في السنوات التي كانوا فيها-

) السيطرة الرؤوم(الهيمنة الخيرة .. تغيير النظم الحاكمة: للسياسة الخارجية تنطلق من مفاهيم وأفكار من قبيل
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  .. عالم القطب األوحد

ر ما لبثت أن تحولت لكي تصبح ركائز وكل هذه األفكا.. الضربات االستباقية والوضع االستثنائي ألميركا

  . بوش رئيسا للواليات المتحدة) مرشحهم(أجندة السياسة الخارجية األميركية بعد مجيء 

  : في نفس السياق يضيف فرانسيس فوكوياما قائال بوضوح

 إن كثيرا من هؤالء المحافظين الجدد كانوا من أقوى دعاة شن الحرب ومن المدافعين عن تحويل بؤرة -

وهكذا جاءت تصريحات وإعالنات وأقوال الرئيس في مناسبات شتى لعل ... إلى العراق» القاعدة«التركيز من 

 إضافة إلى استراتيجية أمن ٢٠٠٣أهمها خطاب حالة االتحاد وخطاب معهد انتربرايز األميركي في فبراير 

   . ٢٠٠٢الواليات المتحدة المنشورة في سبتمبر 

وكلها تتسق مع ما كانت تطرحه » مبدأ بوش«مجموعه ما أصبح يوصف بأنه  كل هذا أصبح يشكل في -

أخيرا يقول .وتدعو إليه عناصر المحافظين الجدد ممن ليسوا أطرافا أو مسؤولين داخل سلك تلك اإلدارة

  : المؤلف

عمدت  في ضوء هذا السجل، ال عجب أن رأى كثير من المراقبين السياسيين أن إدارة بوش هي بالقطع نتاج -

  . إلى تشكيله وصياغته جماعات المحافظين الجدد في الواليات المتحدة

  

  » ٢«أميركا عند مفترق طرق الحلقة 
  المفكرون اليهود يرسمون الخطوط األساسية لفكر المحافظين الجدد

التربة يتناول فرانسيس فوكوياما في هذه الحلقة من الكتاب جذور فكر المحافظين الجدد التي تضرب عميقاً في 

الزمنية للقرن العشرين، وباألخص في أواخر الثالثينات وأوائل األربعينات من القرن الماضي، عندما شرعت 

مجموعة من األكاديميين اليهود في جامعة نيويورك وعلى رأسهم ليو شتراوس بالعمل ضد انتشار الشيوعية 

  .  الماركسية وانتشار األفكار١٩١٧بعد نجاح الثورة البلشفية في روسيا عام 

  

يشير مؤلف الكتاب إلى الدور الذي لعبه المحافظون الجدد في تسيير دفة السياسة الخارجية األميركية باتجاه 

التي تتطلب عمالً عسكرياً استباقياً، مثلما » الهيمنة الخيرة«العمل المنفرد على الساحة الدولية تحقيقاً لما أسموه 

يعتبرون تلك الحرب وسيلة لتحقيق أهداف المحافظين الجدد في ضمان حدث في العراق، مع أن المراقبين 

  . األمن إلسرائيل ولو على حساب المصالح األميركية

  

قد يدهش الكثيرون من متابعي السياسة األميركية حين يقال لهم إن حركة وفكر وتوجهات المحافظين الجدد 

  . مشهد السياسي األميركي وال حتى الدوليليست باألمر المستحدث وال هي باالتجاه المستجد على ال

  

إن جذور حركة المحافظين تمتد في التربة الزمنية للقرن العشرين إلى أواخر الثالثينات وأوائل عقد األربعينات 
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ومنذ ذلك الحين ظلت تولّد أفكارا وتبلور نظريات ومواقف إلى أن استقام لها مسار متميز ومجموعة متساوقة 

وحات النظرية ما لبثت أن أثرت بدورها على نطاق واسع من خيارات السياسة الداخلية ومنتظمة من الطر

  . والخارجية على السواء في الواليات المتحدة

  

. هذا بالضبط ما يؤكده مؤلف كتابنا ـ البروفيسور فرانسيس فوكوياما في سياق الفصل األول من هذا الكتاب

 خيوط تشابكت وتفاعلت معا إلى حيث حملت ٤ مبادئ أو ٤نه وفي نفس السياق يطرح المؤلف ما يصفه بأ

فكر المحافظين الجدد، عبر السنوات إلى حيث أوصلته إلى حقبة نهاية الحرب الباردة مع مقتبل عقد 

  . التسعينات

  : هذه المبادئ أو الخيوط األربعة يبسطها المؤلف على النحو التالي
باألوضاع الداخلية ) غير مسبوق( اإلنسان وبصورة أعم اهتمام ـ انشغال بقضية الديمقراطية ومسائل حقوق

للدول فضال عن اعتقاد بإمكانية استخدام قوة أميركا لتحقيق أهداف أخالقية ـ أدبية أو معنوية في ظل التشكك 

 منظومة األمم المتحدة(في إمكانية أن تستطيع مبادئ وقواعد القانون الدولي ـ فضالً عن المؤسسات الدولية 

  . حل قضايا األمن الخطيرة) بالذات

  

كثيرا ما ) يسمونها الهندسة االجتماعية(وأخيراً تصور بأن الطموح إلى التخطيط لتغيير أحوال المجتمعات 

إلى عواقب غير متوقعة وغالبا ما يؤدي إلى تشويه أو تدمير المقاصد التي ) في رأي المحافظين الجدد(يفضي 

المنعطف المنطقي نقف مع مؤلفنا معربين إلى حد كبير عن موافقة أو اتفاق مع عند هذا . يطمح إلى بلوغها

  .. جانب كبير من هذه األفكار

  

فمن ذا الذي يرفض حقوق اإلنسان؟ ومن الذي يبغض الممارسة الديمقراطية المستمدة من واقع الحريات العامة 

بير من أفكار المحافظين ال باعتبار أن ال سبيل واألساسية؟ وقد عمدنا إلى استخدام عبارة الموافقة على جانب ك

إلى االتفاق معهم على جوانب أخرى مما يطرحون وخاصة حكاية التعاطي مع الشؤون الداخلية للدول 

  . والشعوب

  

وهو اتجاه قد يبدو بريئا بمعنى إبداء االهتمام بالمشاكل الداخلية للدول وربما تقديم المساعدات لها لحل مشاكلها 

اإلنساني كما حدث في عهد كلينتون وذلك باب مخيف يفتح وال .. ية، ولكنه قد ينتهي بحكاية مبدأ التدخلالمحل

  . يكاد يغلق ألنه سيفضي إلى التدخل العسكري على نحو ما يشهده أكثر من بلد على خريطة عالم اليوم

  

ب من أفكار المحافظين األميركيين ويلفت النظر أيضا أن فوكوياما يكاد يتفق معنا من حيث الموافقة على جوان

  : وفي هذا يقول
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فإن معظم األميركيين لن يختلفوا معها كثيرا ) يقصد النظري(ـ عندما تعرض هذه األفكار في شكلها المجرد 

  : بعدها يسوق المؤلف مثاال من أحد دهاقنة السياسة الخارجية األميركية فيقول: من الناحية المبدئية

اعه من أصحاب الواقعية السياسية لن ينكروا أهمية الديمقراطية، بل أن أنصار األمم ـ هنري كيسنجر وأتب

لكن .. المتحدة نفسها لن ينكروا من ناحيتهم أن المنظمة الدولية تشوبها عوامل شتى من الفتور والقصور

  : القضية ليست على هذا النحو من البساطة

فكان أن تحولت من نظريات إلى ) وخطيرة أيضاً( خاصة إن هذه األفكار النظرية وجدت من يفسرها بطريقة

سياسات ومن طروحات إلى تهديدات ومن مبادئ توجه المسيرة إلى تحيزات عمياء أفضت بإدارة الرئيس 

  : بوش إلى ارتكاب أخطاء فادحة يبلورها المؤلف في ثالثة على النحو التالي

وفي هذا الصدد ـ يضيف المؤلف ـ بالغت .  المحتملكان هناك خطأ تقدير الخطر المحدق أو تقييم التهديد

إدارة بوش أو باألدق أساءت التوصيف لما قالت إنه الخطر الذي يواجه الواليات المتحدة من جانب اإلسالم 

  . »الراديكالي«

وبرغم أن االحتمال المستجد الذي يتصور أن إرهابيين سيظهرون على الساحة مدججين بأسلحة الدمار الشامل 

 يتجسد من قريب أو بعيد، فإن اإلدارة األميركية عمدت إلى تضخيم هذا االحتمال وربطت بينه وبين العراق لم

  . بشكل خاص، ثم بينه وبين قضية الدول المارقة وانتشار األسلحة النووية بشكل عام

ره عن فشل ذريع كان ذلك في رأي فوكوياما إساءة في الفهم وخطأ في الحكم على األشياء وقد جاء ناجما بدو

وبالجملة من جانب دوائر االستخبارات التي جانبها الصواب والدقة في تقييم برامج أسلحة الدمار في العراق 

ومن جانبها أمعنت اإلدارة إلى حد الغلو في تقييم الخطر إلى حيث وضعت مبدأ الحرب . قبل نشوب الحرب

  . الوقائية ليشكل محورا إلستراتيجية أمنية جديدة

  اية الهيمنة الخّيرة حك
ومن األخطاء األخرى التي يعرض لها فوكوياما ما يصفه بأنه فشل إدارة بوش في تقدير واستباق رد الفعل 

لقد جاءت إدارة بوش إلى البيت األبيض من منطلق . »الهيمنة الخيرة«العالمي إزاء ممارسة ما وصفه بأنه 

  . المنظمات الدولية ومنها محكمة العدل الدوليةعقائدي متحيز ومتصلب ضد األمم المتحدة وسائر 

  

ولم ينتبه أركان هذه اإلدارة إلى أنهم يدفعون الناس بذلك إلى مزيد من التباعد عن أميركا واتخاذ مواقف 

  .. خاصة وأنهم ما برحوا يمعنون في استهانتهم بخطوات أو دعوات التعاون الدولي.. مناهضة لها

ه آخر هذه األخطار مجسدا في فشل إدارة بوش في التنبؤ بأحوال عراق ما بعد ثم يخلص المؤلف إلى ما يرا

بل كان القوم مبالغين إلى حد الهوس في تقدير مدى السهولة التي سيتم ) أو عراق ما بعد النظام القديم(الحرب 

حده بل في منطقة ال على صعيد العراق و) بمعنى إعادة تشكيل المجتمع(بها إنجاز عمليات الهندسة االجتماعية 

  . الشرق األوسط برمتها

هكذا أثبتت األحداث والتطورات خطأ، وربما خطورة، المنطلقات التي ظل المحافظون الجدد يصدرون عنها 
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وبلغ الفشل حداً دفع مؤلفنا فوكوياما إلى الدعوة إلى التخلي عن مذهب هؤالء المحافظين .. ويروجون لها

  . رات جديدة متميزة ـ كما وصفها للسياسة الخارجية للواليات المتحدةبأكمله ومحاولة رسم وتحديد مسا

ويخلص المؤلف في خواتيم الفصل األول إلى دعوة الستعراض مشهد رواد وممارسي السياسة الخارجية في 

  . أميركا على اختالف مذاهبهم ومدارسهم وتوجهاتهم وفي محاولة الستكشاف أفق سياسي جديد

التي يقبع على رأسها هنري كيسنجر، وأصحابها يحترمون القوة والنفوذ » مدرسة الواقعيةال«ـ يقول إن هناك 

  . وقد ال يكترثون كثيرا بحكاية الديمقراطية وحقوق اإلنسان

وأصحابها يؤمنون بالنزعة الدولية ويأملون في تجاوز سياسات القوة والتحرك » المدرسة الليبرالية«ـ هناك 

  . م على سيادة القانون وتفعيل المؤسساتقدما نحو نظام دولي قائ

وهي مدرسة ) والمصطلح للكاتب السياسي األميركي والتر رسل ميد(» المدرسة الجاكسونية«ـ هناك أيضا 

 ١٨٢٩منسوبة إلى الرئيس األسبق أندرو جاكسون الذي تولى الرئاسة بين عامي (الوطنية األميركية الضيقة 

  ) . ١٨٣٧و

طلون على العالم والعصر من نافذة المصالح الوطنية الضيقة من حيث ارتباطها باألمن وأتباع هذه المدرسة ي

القومي األميركي وهم يتشككون بالتالي في حكاية التعددية ويجنحون إلى تكريس عزلة أميركا بعيدا عن 

  . االنفتاح أو التعاطي مع قضايا ذلك العالم والعصر

  تحالف المحافظين والجاكسونيين 
  :  هذا التصنيف يقول مؤلف الكتابفي ضوء

ـ لقد تم الترويج لحرب العراق من خالل تحالف قام بين المحافظين الجدد وبين هؤالء الجاكسونيين حيث تقبل 

) أكثر رشداً وحذراً(الطرفان ـ وألسباب متباينة ـ منطق تغيير النظام في بغداد، فكان أن نحوا جانبا عناصر 

  .  السياسية ممن سبقت لهم الخدمة في إدارة الرئيس بوش األبمن أتباع مدرسة الواقعية

وكان على رأس هذه العناصر العاقلة شخصيات من أمثال الجنرال سكوكروفت مستشار بوش األب لألمن 

القومي وجيمس بيكر وزيره المرموق للشؤون الخارجية، وكال الرجلين كانت تراوده شكوك، كما يضيف 

  . لعقالني لشن الحرب في العراقالمؤلف، إزاء التبرير ا

الحرية «فتحولت حملة .. بعدها قُضي األمر، ودارت عجلة المحافظين الجدد المحدقين بالرئيس بوش االبن

كما سارعوا إلى وصفها من حملة تحرير ظافرة كما كانوا يتصورون إلى حيث أصبحت، كما يؤكد » العراقية

صابات لدرجة أن وجد المحافظون الجدد أنفسهم في وضع الدفاع حرب ع) في مواجهة(مؤلفنا، احتالال غاشما 

  . عن النفس 

صحيح أن جماعة المحافظين أحرزت مكسبا مؤقتا بعد . يكسبون كل يوم أرضا جديدة» الواقعيون«وبالتالي بدأ 

 لكنهم باءوا بخسران جديد بعد أن تواصلت هجمات ومقاومة ٢٠٠٥ يناير ٣٠انتخابات العراق في 

ورغم أن المؤلف يتصور بورصة توقعات منصوبة للمكسب والخسارة فهو يرجع هذا التذبذب .. دينالمتمر

  : السياسي إلى حقيقة يقول فيها
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إلى الواقعيين إلى الليبراليين .. ما بين المحافظين: إنه ما من طرف في مدارس الفكر السياسي التي عرض لها

 تعريفات واضحة أو يبلور أفكارا محددة تشق مسارا دقيقا أو إلى االنعزاليين ـ شمر عن ساعديه لكي يطرح

  . ترسم نهجا جلي المعالم بحيث يمكن اتباعه إزاء التعامل مع قضايا العالم

ومع هذا كله فهذا النهج ما برحت الحاجة ماسة إليه في أميركا والسيما بعد أحداث سبتمبر الكارثية في عام . 

  . ميركا من غزو العراق ومن ثم بعد ما قامت به أ٢٠٠١

هذا التقاعس أو اإلهمال أو التقصير، سمه ما شئت، أوصل واشنطون وحكامها إلى وضع تجسده ظاهرة غريبة 

  : من التناقض الشديد

  . ـ أميركا ـ القطب الوحيد في العالم الراهن تمسك بمقاليد الهيمنة في العالم

  . موجات من الكراهية على مستوى هذا العالمـ أميركا ـ نفس هذا القطب المهيمن الوحيد تعاني

  إعادة تعريف المفاهيم 
هذا التناقض يشكل معضلة ـ وهي تدعو بدورها وبإلحاح شديد إلى إعادة تعريف المفاهيم وإلى مراجعة أمينة 

  . وإلى تقييم أكثر موضوعية للمبادئ وقواعد اللعبة السياسية.. مع األفكار

ـ كما أسلفنا ـ تقصيرا وترددا أو ربما عجزا ـ من جانب مدارس الفكر ولما كان المؤلف قد استشعر 

ولما كان قد أدرك ـ إلى حد التسليم ـ .. السياسي في بالده إزاء هذه المهمة الفكرية والعلمية بالدرجة األولى

ة بمصالح أن اإلمعان في الخط السياسي والعقائدي للمحافظين الجدد من شأنه أن يلحق أضرارا فادحة ومتواصل

وهذا هو بالضبط مقصده األساسي من .. فقد آلى فرانسيس فوكوياما على نفسه أن يقوم بهذه المهمة. واشنطون

  ): ١١ص (إصدار هذا الكتاب وهو يحدد هذا المقصد في عبارات تقول بالحرف 

ج المحافظين الجدد وهو سبيال مغايرا لنه: ـ الكتاب يقترح سبيالً مختلفاً تنتهجه أميركا لكي تتواصل مع العالم

  . وال الليبراليين ذوي النزعة الدولية) الجاكسونيين(أيضا ال يتبع نهج الواقعيين وال االنعزاليين 

الكتاب ـ يضيف فوكوياما ـ يحاول أن يحدد سبيالً أكثر واقعية يكفل ألميركا أن تعزز تطورها السياسي 

أجندة كما يسميها (وهو يفتح أمامها برنامج عمل .. تباقيةواالقتصادي بوسائل أخرى ليس من بينها الحرب االس

يقوم على أساس تعددية األطراف ومن ثم يتالءم مع واقع العالم الراهن الذي نعيش فيه والذي نطلق ) المؤلف

  . عليه عالم العولمة

 المحافظين وشأن كل أكاديمي ضليع يبدأ المؤلف من استعراض بأسلوب التقييم والنقد لمجمل أفكار وخطوات

الجدد أو ما يسميه تراثهم أو ما صغناه نحن من جانبنا في سؤال عما يبقى منهم للتاريخ وهذا هو محور الفصل 

  . الثاني من الكتاب

والحق أن لفيفا من مثقفي أميركا وساستها لم يقصروا في نقد المحافظين الجدد وفي تتبع مسارهم ـ ها هي 

لمحافظين الجدد بأنهم مسؤولون إلى حد كبير عن ورطة أميركا في حرب تتهم ا» إليزابيث درو«األستاذة 

» هوارد دين«ويتردد صدى هذا عند أحد مرشحي الديمقراطيين في االنتخابات الرئاسية األخيرة وهو .. العراق

  . الذي نعى على إدارة بوش أنها واقعة تحت سيطرة أو باألدق في قبضة المحافظين الجدد
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  مصلحة إسرائيل 
  ):  وما بعدها١٢ص (ثمة انتقادات واتهامات من نوع آخر يقول عنها المؤلف ما يلي 

أشاروا إلى حقيقة أن عددا كبيرا من غالة الداعين إلى حرب العراق مثل ) السياسيين(ـ كثير من المعلقين 

علقون بأن بول وولفويتز ودوغالس فيث وريتشارد بيرل كانوا من اليهود، وفي هذا الصدد دفع هؤالء الم

سياسة أميركا تجاه العراق كانت تقصد في التحليل األخير إلى جعل الشرق األوسط منطقة آمنة لحساب 

  .. إسرائيل

ويزداد األمر غرابة وربما تطرفا حين يشير مؤلفنا إلى ما يسميه بالخط المنفصل في هذا الخطاب السياسي 

من فصيل » الجناح الشتراوسي« ما يوصف بأنه األميركي وهذا الخط ألقى باللوم في حرب العراق على

  . المحافظين الجدد

ويعود هذا االسم بداهة إلى المهاجر البروفيسور اليهودي األلماني األصل ليو شتراوس الذي ألمحنا إليه وقد 

ما اشتغل أستاذا للعلوم السياسية في جامعات أميركا وما زال القوم يعدونه رأس مدرسة المحافظين الجدد السي

  . وقد كان كثير منهم تالميذ لديه في دروس الجامعة

أن فكرة أو تيار .. والحاصل أن المؤلف بعد أن يستعرض هذه االنتقادات كلها ـ يعود فيؤكد لقارئه مرة أخرى

المحافظين الجدد ليس بالجديد على السياسة وال الحياة العامة في أميركا وال حتى في الغرب بل إن له جذورا 

  . تعود زمنيا إلى أواخر الثالثينات ومطالع األربعينات من القرن العشرينممتدة 

ويعود مكانيا إلى جامعة مدينة نيويورك على وجه التحديد وتعود فكريا وأيديولوجيا إلى جماعة من المثقفين 

  . ١٩١٧واألكاديميين اليهود الذين راعهم انتصار الثورة البلشفية عام 

ماركسية والدعوات الشيوعية في العالم فكان أن شرعوا في تكوين جماعة معادية وبدء انتشار األفكار ال

للشيوعية من ناحية ومناهضة ربما إلى حد االستهانة والزراية للعناصر الليبرالية المستنيرة التي اتهموها 

  . بالتعاطف مع الشيوعية وبالعجز عن رؤية ما تمثله الماركسية وتطبيقاتها من أخطار

تهم هذه كان ثمة نوع من االرتداد عن الفكر اليساري وكأنما خيبت الشيوعية السوفييتية آمالهم وفي حرك

وعندما جاءت الخمسينات بآفة المكارثية التي اجتاحت الحياة الفكرية . وحطمت ما كان يراودهم من أحالم

هابا فكريا في الواليات والفنية واإلبداعية في أميركا وكأنها صيغة محدثة من محاكم التفتيش وأشاعت إر

المتحدة بعد أن وجهت لطالئع الفن والعلم والثقافة تهمة الشيوعية وأخضعتهم لطائلة المطاردة واالبتزاز 

  .. السياسي والتشهير المعنوي

لجأ كثير منهم إلى الهروب من صفوف اليسار ولم يجد أمامه سوى جماعات المحافظين الجدد فزادهم عددا 

الشهيرة التي ال » كومنتري«ء وترويج المطبوعات الدورية الخاصة بهم وفي مقدمتها مجلة واستطاعوا إنشا

  . يخطئ قارئها خطها المتحيز لصالح الصهيونية وإسرائيل

صحيح أنهم تأثروا باألستاذ .. مسيرة طويلة قطعها فصيل المحافظين الجدد منذ الستينات إلى التسعينات

لكن ها هو مؤلفنا يسلط الضوء ـ ربما للمرة األولى على اسم آخر هو البرت .. األلماني المهاجر ليوشتراوس

 .هولستتر
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  » ٣«أميركا عند مفترق طرق ـ الحلقة 
  أستاذ المنطق األميركي يضحي بماليين البشر على مذبح واشنطن

لجدد هنا يجد القارئ نفسه على موعد مع شوط إضافي يقطعه المؤلف في محاولة تأصيل فكر المحافظين ا

ورصد محطات تطوره، حيث ينتقل من أفكار بروفيسور ليو شتراوس إلى مساهمات البرت هولستتر مع 

  . التركيز بصفة خاصة على تشديد هولستتر على التوسع في إجراءات الردع والضربات االستباقية للخصم

واقع يطبق في إطار ونحن ال نظل مع هذه األفكار في إطارها النظري وإنما نتابع كيفية تحولها إلى 

  . استراتيجية األمن القومي األميركي ويترك بصماته الدامية على امتداد العالم

لم يعد من قبيل الترف الفكري وال مجرد الممارسة الثقافية أو الرياضة العقلية أن نعكف في الوطن العربي أو 

ي صدرت في هذه المرحلة أو تلك عن حتى في العالم الثالث على تدارس وتحليل وفهم الطروحات النظرية الت

  . كبار أساتذة العلوم السياسية وما في حكمها في الغرب بعامة وفي الواليات المتحدة على وجه الخصوص

لقد استوعبها وآمن بسالمتها، ومن ثم تبناها : هذه النظريات أو المقوالت تجاوزت مجرد كونها دروسا للتعليم

 من تالميذ هؤالء المعلمين الكبار وحوارييهم ومريديهم، وربما كان األمر إلى حيث الترجمة والتنفيذ أفواج

يهون لو كان هؤالء التالميذ أو المريدون قد اشتغلوا مثال في سلك التدريس أو حتى انخرطوا في دنيا المال أو 

  : األعمال

رهم سواء في مؤسسات إن المشكلة الكبيرة تجسدت في أن هؤالء التالميذ واألتباع الفكريين وضعتهم أقدا

أو شاءت ) مؤسسة راند مثال في الواليات المتحدة(هندسة القرار وصوغ السياسات الداخلية والخارجية 

مؤثرة بالقرب من مركز صنع القرار ) سوبر(حظوظهم ـ السعيدة طبعا ـ أن يشغلوا مناصب خطيرة ومواقع 

  . االستراتيجي

ليا قرار الحرب أو الحرب، وكان ذلك على مستوى الزمان هو وهو بداهة قرار الحرب أو السالم أو هو عم

تسعينات القرن الماضي وسنوات العقد األول من هذا القرن الحادي والعشرين أي بعد انتهاء الحرب الباردة 

  . وتحويل مقاليد العالم من ثنائية القطبين إلى هيمنة القطب الواحد، أما على مستوى المكان

ات على أرض الواليات المتحدة بكل ما تملكه من إمكانات وافرة وآلة حربية جبارة فقد وقعت هذه التطور

  . وتطلّع مرفوض، ولكنه مفهوم، إلى بسط السيطرة العالمية وتوسيع مناطق النفوذ

  البروفيسور هولستتر 
التوقف مليا في ضوء هذا كله نوافق مع مؤلف هذا الكتاب، أستاذ علم السياسة فرانسيس فوكوياما، على أهمية 

عند اسم أستاذ أميركي كبير في علم السياسة وعالقات الدول، لم تسلط عليه أضواء كاشفة رغم ما يؤكده 

  . فوكوياما من عمق نفوذه وتأثيره على مجريات ما يشهده زماننا من أحداث

نظيرتها مؤسسة التي تشكل، مع » راند«البروفيسور ألبرت هولستتر هو الباحث األكاديمي الكبير في مؤسسة 

ركيزتي مواقع صوغ وهندسة االستراتيجيات األميركية في مجاالت األمن القومي والسياسة » بروكنغز«

  . الخارجية والعالقات الدولية
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خالل سنوات بزوغها وعافيتها منذ الخمسينات ثم عمل بعد ذلك أستاذا » راند«عمل البروفيسور هولستتر في 

للتدليل على أهمية هذا المفكر أن نستعرض ) ٣١ص (ويكفي . جامعة شيكاغوفي (!) لعلم المنطق الرياضي 

  . مع مؤلفنا قائمة موجزة للغاية من تالميذه ومديريه

وهي القائمة التي تضم أسماء من غالة صقور السياسة األميركية من قبيل بول ولفوفتز نائب وزير الدفاع سابقا 

وزلماي خليل زاد السفير األميركي » أمير الظالم«ط تشدده لقب وريتشارد بيرل وما زالوا يطلقون عليه لفر

الحالي في بغداد وغيرهم من الشخصيات التي يؤكد مؤلفنا أنها تعمل ضمن إدارة بوش الحالية أو أنها مقربة 

  . للغاية من هذه اإلدارة

  ما الذي نقله األستاذ إلى تالميذه من معتقدات وأفكار؟ 

كار ذلك األستاذ تتمثل في إيمانه بضرورة التوسع في إجراءات الردع ومن ثم ـ يقول مؤلفنا إن أهم أف

ضرورة تطوير أسلحة طويلة المدى شديدة الفعالية وفتاكة إلى حد الهالك، ولكن شريطة أن تتسلم أميركا زمام 

  . الضربات األولى كي تجهض ضربات الخصم أو تستبق مثل هذه الضربات

إنه يرى صعوبة ـ وربما . فات إلى حكاية تطوير الطاقة النووية ألغراض السالمومن أفكاره أيضا عدم االلت

وفي هذا السياق بالذات يقول . استحالة ـ الفصل بين استخدام الحرب واستعمال السالم فالتكنولوجيا واحدة

  : مؤلف الكتاب

شرق األوسط وذلك في تساق حاليا في معرض الحديث حاليا عن منطقة ال» هولستتر«ـ إن كثيرا من مخاوف 

ضوء ما تؤكده إيران من حقها في ظل معاهدة عدم االنتشار الدولية في إنتاج يورانيوم مخّصب ألغراض 

يهيئ غطاء ممتازا يستتر من تحته برنامج سري ) يضيف مؤلف الكتاب(الطاقة النووية المدنية، وذلك إجراء 

  . لألسلحة النووية

الردع ) وأسلحة(ضت بأستاذ المنطق الرياضي إلى دعوة التوسع في أساليب وفي كل حال، فمثل هذه األفكار أف

  . ضد الخصم السوفييتي الذي كان، وبالتالي ضد أي طرف تراه أميركا غريما أو منافسا لها

  أرواح البشر 
أن يلوح من السطور التي عكست أفكار هذا األستاذ أن الرجل كان يتعامل مع حياة وأرواح البشر بعقل بارد ش

أي دارس لمنطق الرياضيات، هذه البرودة العقلية ـ الرياضية ـ جعلته ال يتورع عن حكاية استخدام الردع 

من ) والمسائل نسبية لديه(النووي وربما السالح النووي فيصيب ماليين البشر، وبمنطق أن هذا أفضل 

  !. الحروب النووية التي قد تفضي إلى فناء البشرية بكل ماليينها

وخاللها ) تحرير الكويت(جب أن تساعد على انتشار مثل هذا المنطق مالبسات حرب الخليج األولى ومن ع

  . تطورت خواص الدقة والضبط في وسائل القتال التي حملت اسم األسلحة الذكية التي استطاعت

 هذا فضال عما ـ كما يتابع المؤلف ـ أن تحدد أهدافها المفردة فتصيب مركبة بعينها أو تهدم بناية بذاتها،

عن طريق األقمار (يشير إليه المؤلف أيضا من تطور في وسائل المعلومات االلكترونية واالتصاالت الساتلية 

  . وكلها أوصلت القوم ـ من مفكرين ومنظّرين ومنفذّين مدنيين وعسكريين) االصطناعية



 التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
     مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٤٠ من ١٦                                             ٢٠٠٦ -آب

 التدخل العسكري وتغيير النظم وخاصة ضمن فصيل المحافظين الجدد، إلى اإليمان بإمكانية وسهولة عمليات

الحاكمة تحت شعارات المعة وجاذبة مثل نشر الديمقراطية وتكريس حقوق اإلنسان، ودواعي األمن النووي 

  . ومحاربة اإلرهاب، إلى آخر ما في الجعبة من شعارات

 من هذا التحول جاء مرتبطا أخف وأسرع وأكثر مرونة وحركية): ٣٥ص (يقول كاتبنا في هذا الخصوص 

أشكال القتال وهو ماتبناه وشجعه وزير الدفاع األميركي دونالد رامسفيلد ليضاعف من احتماالت التدخل 

  . األميركي 

وخلق إحساسا بأن الحرب ستكون منخفضة الكلفة من ناحية خسائر األرواح بين صفوف األميركيين خاصة 

 من خسائر األرواح في مسرح ٢٠٠ لم تسفر سوى عن أقل من ١٩٩١وأن حرب الخليج األولى عام 

العمليات، هذا فضال عن أن التدخالت الصغيرة المتعددة التي تمت خالل حقبة كلينتون، في هاييتي والبوسنة ثم 

  . في كوسوفا لم تسفر عن قتيل أميركي واحد

 اإلمكانية وهكذا بدا األمر وكأن رامسفيلد كان يريد غزو العراق بأقل هيكل ممكن من القوة ومن منطلق إثبات

  .العملية التي ينطوي عليها هذا النوع الجديد من أساليب إدارة الحرب

  بين ريغان وبوش 
إلى حيث يؤكد أن ) وهو بالمناسبة أطول فصول الكتاب السبعة(ويتحول بنا المؤلف ـ في هذا الفصل الثاني 

ة ـ من حقبة الرئيس األسبق المحافظين الجدد يستمدون أجندتهم السياسية ـ فضال عن النظرية أو الفكري

» تطبيع«ريغان وهم يرفضون ما دعت إليه جين كير باتريك مندوبة أميركا السابقة لدى األمم المتحدة من 

  . األوضاع بمعنى تهدئتها بعد نهاية الحرب الباردة

) ٤١ص (ا في ظل قيادة أميرك» الهيمنة الخيرة«وبدال من ذلك ال يزال المحافظون الجدد يدعون إلى حكاية 

مقاومة الحكام المستبدين الصاعدين واإليديولوجيات المعادية الناشئة والقضاء «وهي السياسة التي توصف بأنها 

عليهم وعليها إذا ما كان ذلك ممكنا، وهي أيضا دعم المصالح األميركية، وتقديم المساعدة للذين يكافحون ضد 

  . »أسوأ مظاهر الشر

ة الكفاح ضد الشر وهو بالطبع سلوك حميد ـ فالواقع يقول إن دعاة هذه وبصرف النظر عن حكاية مساعد

  . اآلراء، وكان في مقدمتهم اثنان من غالة المحافظين

وهما الكاتبان السياسيان إيرفنج كريستول وروبرت كاجان، طرحا تفسيرهما لهذا السلوك التطوعي في مكافحة 

 تغيير أنظمة الحكم ثم عمدا إلى توسيع هذه الدعوة الشر على أساس أنه يعني بغير مواربة العمل على

المستغربة حسب قواعد القانون الدولي ـ لكي ال تقتصر فقط على النظم الحاكمة حتى في الدول التي وصفوها 

بأنها من وجهة نظرهم محور الشر مثل العراق أو كوريا الشمالية بل نادوا باألمر نفسه أيضا بالنسبة للصين 

  .  في رأيهم أخطر خصومهم على الساحة الدولية الراهنةالتي ما زالت

لقد كان مرتبطا في : بيد أن األمر لم يكن مرتبطا بالضرورة بحقائق وأوضاع وتطورات السياسة الدولية

األساس بأجندة السياسة المحلية داخل أميركا نفسها، كان الحزب الجمهوري ـ وفي قلبه فصيل المحافظين 
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  .  نفسه للوصول إلى السلطة في البيت األبيضالجدد ـ يطمح ويهيئ

القومي » المشروع«وبوحي من هذه التطلعات نادت عناصر من الجمهوريين والمحافظين بما وصفوه بأنه 

الذي يكرس عظمة أميركا ويحول األنظار واالهتمامات عن قضايا تنال من هذه العظمة ـ ابتداء من مشاكل 

  . ة مونيكا لوينسكيالبورصة في وول ستريت إلى فضيح

وكانوا يدركون أن وصول الحزب الجمهوري إلى السلطة واستمراره بل وازدهاره في مضمارها أمر يتحقق 

بالذات عندما يرتبط الخطاب السياسي واالهتمام الجماهيري العام بقضايا السياسة الخارجية قبل ارتباطه 

  . اليات المتحدة ذاتهابمشاكل السياسة المحلية أو بأحوال االقتصاد داخل الو

والحاصل أن أثمرت استعدادات ومقوالت التسعينات فكان أن وصل إلى السلطة رئيس جديد من تكساس هو 

جورج دبليو بوش ويومها سارع المحللون الجمهوريون إلى القول بأن الرئيس الجديد سوف يتخذ قدوته 

  . ونموذجه المفضل من الرئيس رونالد ريغان

هل يمكن أن نعد ريغان من فصيل المحافظين الجدد وإلى أي حد : ف كتابنا سؤاال بديهياهنالك يطرح مؤل

  نعتبر الرئيس الحالي بوش منتميا إلى هذا الفصيل؟ 

كان يطرح أفكاراً : »النيوكونز«في حالة ريغان يرى المؤلف أن الرجل تنطبق عليه شروط االنتماء لفصيل 

لعداء للشيوعية ومهاجمة االتحاد السوفييتي والدعوة إلى السوق عمومية ومتشددة ال تقصد سوى إظهار ا

  . وإلى شيء آخر يحمل اسم القيم األميركية) فري ماركت(المفتوحة 

في حالة جورج بوش يتصور المؤلف أن الرئيس الحالي انضم إلى صفوف المحافظين الجدد في مستهل واليته 

المؤلف عبارات بوش إذ كان مرشحا للوالية األولى حين ، وفي هذا الخصوص يستعيد ٢٠٠٤الثانية في عام 

  . أعرب عن اعتقاده بضرورة استخدام القوات األميركية المسلحة لكي تحارب وتنتصر وليس في بناء الدول

وربما عبرت مستشارته األثيرة كوندوليزا رايس عن هذا التحفظ في توسع استخدام القوات األميركية حين 

ن بإعادة هذه القوات من أرض البلقان رغم أنهم أرسلوا هذه القوات تحت شعار التدخل طالبت إدارة كلينتو

  : اإلنساني ويومها قالت رايس

  . ـ ال ينبغي استخدام القوات األميركية لمرافقة التالميذ إلى مدارسهم

 العراق حيث كان أين هذا االنتقاد للتدخل اإلنساني من حقيقة التدخل المباشر، المسلح والصريح في بلد مثل

السبب المطروح في الوالية األولى هو أسلحة الدمار الشامل فيما تحولت األسباب لكي تعانق مقوالت 

المحافظين الجدد فإذا بالسيد بوش يصرف النظر في افتتاح الوالية الثانية عن حكاية اإلرهاب أو األمن القومي 

  .ما يردد المحافظونويتكلم عن تعميم ونشر القيم الديمقراطية على نحو 

  أكذوبة أسلحة الدمار 
ربما أثارت هذه التحوالت عجب أو حتى فضول المحللين والمعلقين، خاصة وقد دأبت اإلدارة األميركية على 

   من مصدرين ٢٠٠١تضخيم وربما تهويل ما وصفته بأنه الخطر المتربص المزدوج النابع ـ بعد سبتمبر 

  ). بمعنى المتشدد أو المتطرف(كالي اإلسالم الرادي«األول يحمل اسم 
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مع ذلك يسارع فوكوياما ليؤكد أن كال المصدرين ليسا مستجدين » أسلحة الدمار الشامل«الثاني يحمل عنوان 

على الفهم والممارسة السياسية في أميركا، فالمصدر األول للخطر كان قائما أو كان مطروحا أو كان مرصودا 

، أما المصدر الثاني فكان بدوره راسخا ومستقرا منذ فجر العصر النووي ١٩٧٩ام منذ قيام الثورة اإليرانية ع

  . على حد تعبير مؤلف الكتاب

وشأن . في الفصل الثالث من كتابنا يناقش المؤلف هذه األخطار ومصادرها على نحو ما يتصوره األميركيون

وضبط المفاهيم وتحرير المصطلحات، يقول أي أكاديمي محترف، يبادر المؤلف إلى االهتمام بتحديد التعريفات 

  ): ٦٩ص (

هناك خطوط فاصلة للتمييز بين األصوليين اإلسالميين والمتطرفين اإلسالميين والمتشددين اإلسالميين وبين 

والمطلوب التمييز بين كل منهم بقدر ما أن المطلوب التفرقة مثال بين أسامة بن الدن . المسلمين العاديين

  . ب العدالة والرفاه ووصول اإلسالميين إلى الحكم باالنتخاب الديمقراطي في تركياودعوته وبين حز

في السياق نفسه يرفض فوكوياما ما يذهب إليه بعض محللي المحافظين الجدد من أن المتطرفين الذين يرفعون 

إلى ) ٧٣ص (الشعار اإلسالمي يريدون إقامة نظم تكرس العنف وتعادي الغرب، بقدر ما يحيل المؤلف 

المتشدد (إن كثيرا من أفكار اإلسالم الراديكالي ـ «مؤرخين معاصرين مثل أالن ورويا بورماند اللذين يقوالن 

  . لم تأت من معين اإلسالم بل استمدت أصولها من أفكار ونظريات وتجارب الغرب) أو المتطرف

ه ما بين الفاشية إلى الماركسية إلى ويسوق هذان المؤرخان أمثلة عن حركات التطرف التي يشهدها الغرب نفس

  ): ٧٣ص (اللينينية وما في حكمها ثم يعلق المؤلف على هذا الطرح قائال 

بل في أمر أقرب » صدام الحضارات«ـ إن ما يشير إليه هذا الرأي هو إننا لسنا منغمسين حاليا في ما يشبه 

  . إلى ما لمسناه عن قرب خالل سنوات القرن العشرين

لبشر ـ يضيف المؤلف ـ ليسوا المسلمين األتقياء في الشرق األوسط بل هم الشباب الذي يعاني إن أخطر ا

تحت (التهميش وانقطاع الجذور واالغتراب في هامبورغ ولندن أو أمستردام ممن ينشدون في األيديولوجية 

ماعات الفاشيين أو إجابة على بحثهم الشخصي عن الهوية، وقد سبقتهم إلى ذلك ج) شعار الجهاد هذه المرة

  . الماركسيين

كما يسميه ـ فقد تترتب » الجهادي«ولو صح هذا التفسير لطبيعة التهديد : في نفس المضمار يضيف مؤلفنا

عليه نتائج بالنسبة لطبيعة اإلجراءات المطلوب اتخاذها وأولها أن ساحة المقاومة ستكون في أوروبا الغربية 

  . بقدر ما إنها في الشرق األوسط

وثانيهما أن أميركا يمكن أن تكون في مقدمة التعرض للخطر ولكن ليس من سكانها المسلمين على نحو ما 

  . يهدد األقطار األوروبية، وثالثها أن الديمقراطية لن تكون هي الحل الناجع في األجل القصير لمشكلة اإلرهاب

ون الحل هو العمل على دمج الشباب فقد هوجمت مجتمعات ديمقراطية في أسبانيا وانجلترا وهولندا وسيك

  .الساخط المغترب في صلب الحركة والحياة الطبيعية في تلك المجتمعات األوروبية
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  لماذا يكرهون أميركا؟ 
يقول » كراهية الناس ألميركا«ثم ينتقل بنا الكتاب إلى مبحث آخر يحمل العنوان المتكرر باستمرار وهو 

عام تفيد بأن السواد األعظم من المسلمين ال يكرهون أميركا وال استطالعات الرأي ال): ٧٦ص (المؤلف 

  . الغرب، إنهم يكرهون باألحرى السياسة الخارجية التي تتبعها أميركا 

ويرون أن أميركا تؤيد إسرائيل على طول الخط ضد الفلسطينيين وتساند حكاما عربا مستبدين، على حساب 

  . ا جمهرة األميركيين وكثير من المحافظين الجدد بالذاتالديمقراطية، وتلك رسالة ال يريد سماعه

المحافظون الجدد على وجه الخصوص هم الذين ظلوا يضغطون باتجاه غزو العراق، وعندما زاد ضغطهم 

على إدارة بوش لعبت هذه اإلدارة بورقة التهديد المباشر لعراق صدام حسين ضد الوطن واألراضي األميركية 

  . نفسها

 سبتمبر أتاح فرصة جديدة لم تكن منظورة من قبل إلقناع الشعب ١١ألن «ـ كما يقول المؤلف ـ وفعلت ذلك 

والمشكلة أن انتهازية هذه الخطوة ما لبثت أن ارتدت . األميركي بالحاجة إلى اتخاذ إجراء عسكري ضد العراق

  . سهما أصاب إدارة بوش نفسها بعد الحرب

الدمار مما أفضى إلى تزايد الشكوك والوساوس لدى الذين لم يثقوا وذلك عندما اتضحت بجالء كذبة أسلحة 

  . »أصال في أميركا وقالوا إن دوافعها األصلية إنما تفسر بعاملين أولهما اسمه البترول والثاني اسمه إسرائيل

ا إلشعال والمشكلة أن حكاية أسلحة صدام التدميرية الشاملة ـ دع عنك النووية والكيميائية ـ استخدموها مبرر

حرب ضروس في الشرق األوسط واجتياح بلد عربي كبير له تاريخ وتراث وثقافة ويسكنه شعب متعدد 

  . األعراق تعايشت عناصره وتفاعلت وعملت وانتجت وتعلمت على مر عقود وقرون

إلى بادر : وكان الشعار المطروح ـ ولعله ال يزال ـ هو شعار الحرب االستباقية، أو الضربات اإلجهاضية

  . ضرب الخصم ألنه يستعد لكي يضربك

ولم يكن األمر مجرد شعار أو كالم في كالم ظل يلوكه فصيل المحافظين الجدد، لقد أصبح األمر بندا أساسيا 

من بنود استراتيجية األمن القومي للواليات المتحدة وعمدت إلى تضمينه وتكريسه وثيقة في غاية الخطورة 

وهي الوثيقة التي يحللها » إن إس إتش«ما زالت تحمل اسمها المختصر وهو  و٢٠٠٢صدرت في سبتمبر عام 

  .المؤلف ويعلق عليها في نهايات الفصل الثالث من هذا الكتاب

 » ٤«الحلقة -أميركا عند مفترق طرق 
  هكذا أطلت أخطاء استراتيجية األمن القومي األميركي

صيل أفكار المحافظين الجدد إلى متابعة الكيفية ينتقل بنا المؤلف عند هذا المنعطف من كتابه من تأ  

التي ترجمت بها هذه األفكار في استراتيجية األمن القومي األميركي، التي ولدت وفي رحمها مشكالتها وفي 

مقدمتها دعوة اإلدارة األميركية إلى شن الحروب االستباقية على امتداد العالم بأسره، األمر الذي وصل 

 . دود خيارات التطرف، التي يحذر المؤلف من أن أميركا ستدفع ثمنها غالياً وفادحاًبواشنطن إلى أقصى ح
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.  كانت الواليات المتحدة في حال من التوتر العصبي وفي مزاجية شديدة السواد٢٠٠٢في سبتمبر من عام 

 ٢٠٠١كيف ال وكان قد مضى عام بالتمام ولكن بغير الكمال على ضربة الحادي عشر من سبتمبر من سنة 

 تحيي ذكريات ذلك اليوم الصعب بكل ما حفل به من ذكريات - الشعب واإلدارة واإلعالم -وها هي أميركا 

 . الدمار وضياع أرواح بريئة وعدوان على األمن القومي لبلد مهم وكبير

 ما زالت. وفي غمار هذا كله، صدرت الوثيقة فائقة األهمية التي يحرص على تحليلها مؤلف هذا الكتاب

يعرفها معظمهم . الوثيقة تشكل محور اهتمام الباحثين والمحللين والمتابعين للشأن األميركي بشكل عام

استراتيجية : ويعرفها المراقبون بعنوانها المسهب بالغ الداللة وهو. إس. إس. إن: برموزها المختصرة وهي

 . األمن القومي للواليات المتحدة

بروفيسور فوكوياما، بأنها طرحت أفكارا سبقت إلى طرحها إدارات شتى في معرض تحليلها يسلّم مؤلفنا، ال

وخاصة فيما يتعلق بحكاية الدفاع االستباقي أو الضربة األولى اإلجهاضية، وقد تجلى هذا المبدأ مثال في أزمة 

حق  بتوجيه الضربة األولى ب١٩٦١الصواريخ الكوبية الشهيرة التي هدد فيها الرئيس جون كينيدي في عام 

 . الخصم السوفييتي

 استراتيجية األمن األميركي 
إذن ما هو الجديد الذي جاءت به استراتيجية األمن القومي التي حملت أفكار المحافظين الجدد وتبنتها، ومن ثم 

ص (أصدرتها، وتعكف على تنفيذها إدارة الرئيس بوش في الوقت الحالي؟ هذا الجديد يوضحه المؤلف ببساطة 

بات اإلجهاض أو االستباق إلى حيث وصل في أنه يتمثل في توسيع األفكار التقليدية عن ضر)  وما بعدها٨٣

 . األمر إلى حد شن الحرب الوقائية

وكانت المشكلة أن الضربات اإلجهاضية أو االستباقية إنما تقتضي بالضرورة أو حسب أعراف المجتمع 

وداهم من ناحية التهديد ) بتشديد الالم(البشري المتحضر في العصر الحديث أن يكون ثمة خطر ماثل وحال 

لفعل العسكري، ولكن إدارة بوش دفعت بأننا نعيش العصر الذي يمكن أن يتسلح فيه اإلرهابيون باألسلحة با

 . النووية، ومن ثم فقد أصبح التمييز بين الضربات اإلجهاضية وضربات الحرب الوقائية أمرا تجاوزه الزمن

 ما معنى هذا كله؟ 
ري أن تمدد وجودها بصورة دورية إلى داخل الدول معناه أن أميركا سوف تجد من الضرو: يجيب فوكوياما

ما : مرة أخرى نطرح السؤال بصورة أكثر إلحاحا. كي توجد ظروفا وأوضاعا سياسية من شأنها منع اإلرهاب

 معنى هذا من منظور القانون الدولي والضوابط واألعراف التي تحدد العالقات بين الدول؟ 

مفاهيم ومبادئ وستفاليا ) بمعنى تتجاهل(ناه أن مثل هذه األفكار ترفض مع: يعود فوكوياما إلى اإلجابة قائال

بشأن ضرورة احترام سيادة الدول والتعامل مع ) ١٦٤٨يقصد طبعا المعاهدة الشهيرة الموقعة في عام (
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وهكذا ولدت وثيقة األمن القومي األميركي وفي رحمها مشكالتها التي تجسدت أساسا . الحكومات القائمة فيها

في دعوة اإلدارة إلى شن الحروب االستباقية أو توجيه الضربات العسكرية اإلجهاضية أو تنفيذ العمليات 

 ). لدفع خطر داهم أو اتقاء تهديد ماثل أمام العيان(الحربية الوقائية 

 يهدد بالفعل والتو أمن ٢٠٠٣هذه الدعوة كان معناها، برأي مؤلفنا ـ أن ثمة خطرا داهما مع حلول عام 

لكن المشكلة أن األمر ما لبث أن انكشف : هنا يسترسل المؤلف قائال. الواليات المتحدة وسالمة مواطنيها

ليوضح أن إدارة بوش كانت قد بالغت إلى حد الغلو في تقدير خطر التهديد من جانب العراق بخاصة وخطر 

 . اإلرهاب النووي بشكل عام

كد من جديد أهمية التمييز باستمرار بين الحرب االستباقية ثم جاءت التجربة العملية في حرب العراق لتؤ

الدول المارقة على أن ) حتى( لم نتحول بغتة إلى عالم تدأب فيه - يؤكد المؤلف -والحرب الوقائية، فنحن 

تسلّم دوريا أسلحة دمار شامل إلى اإلرهابيين، ربما تنشأ يوما مثل هذه النوعية من الدول، لكن أن نتصرف 

فذلك أمر يصل بنا إلى حدود خيارات التطرف التي ال بد أن ) وفاعلة(ما لو كانت هذه الدول موجودة اآلن ك

 . ندفع ثمنها غاليا وفادحا

 حرب يصعب تبريرها 
 سبتمبر، تظل ١١حتى في ظل ظروف ما بعد : في السياق نفسه يواصل فوكوياما هذا الخط من التحليل فيقول

 إلى حد كبير وال ينبغي اللجوء إلى شنّها إال وفق شروط صارمة وحازمة الحرب الوقائية صعبة التبرير

ويواصل البروفيسور فوكوياما مرافعته ضد حروب وتصورات المحافظين الجدد مستندا هذه . وشديدة التقييد

 المرة إلى وقائع التاريخ القريب، 

بصورة حكيمة وصبورة ورزينة، أن هذا من األسباب الداعية إلى التعامل مع الحرب الوقائية : وفي هذا يقول

 ١٩٥٦النوع من الحرب يتوقف على قدرتك على أن تقرأ المستقبل بصورة دقيقة، ولنأخذ مثال من حرب 

يومها تصور رئيس الوزراء البريطاني أنطوني إيدن أن الزعيم ) العدوان الثالثي على بورسعيد المصرية(

بعد تأميم قناة السويس وذيوع صيته في الشرق (ديد، وأن ناصر العربي جمال عبد الناصر ما هو إال هتلر ج

يشكل في منتصف الخمسينات الخطر نفسه الذي كان يمثله هتلر في منتصف الثالثينات، وطبعا كان ) األوسط

 . إيدن على خطأ، وقد دفع ثمن أخطائه

لعراق، ومع ذلك فإن إدارة وها هي واشنطن تدفع ثمن أخطائها في المبادرة الخطيرة والمتسرعة إلى غزو ا

بوش تتصور أنها بهذا الغزو لم تكن تنطلق من مصالحها الذاتية الضيقة بل إنها كانت تعمل من أجل الصالح 

وكان من الطبيعي أن يفضي هذا الخطأ في التصورات إلى فشلها الذي يسجله المؤلف . العام بالدرجة األولى
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داخل اإلدارة ) االستخبارات بالذات واستطالعات الرأي(زة الرصد في مستهل الفصل الرابع، حيث لم تفلح أجه

 . األميركية في استباق ردود الفعل السلبية إزاء إشعال الحرب في أرض العراق

كثيرون هم الذين أكدوا أن إدارة بوش تتعامل بمنطق االستهانة مع : في سياق الفصل الرابع يقول المؤلف

وعية التي تجسدها المنظمات الدولية، ورغم أن هناك في واقع األمر عناصر الرأي العام العالمي ومع المشر

 . تتعامل بازدراء مع األمم المتحدة إال أن االستهانة باألمم المتحدة شيء، وازدراء الشرعية الدولية شيء آخر

 بين السياسة والقانون 
إلى مجال السياسة منه إلى مع ذلك فقد ظلت مشروعية تصرفات واشنطن إزاء حرب العراق أمرا أقرب 

عشية تلك : وهو يدلل على رأيه قائال) ٩٧ص (مضمار القانون الدولي هذا ما يعرض به مؤلف الكتاب 

الحرب، كان واضحا أن الغالبية العظمى من الرأي العام العالمي تعارض الغزو األميركي بما في ذلك غالبية 

 من مواطني األقطار التي أيدت أميركا رسميا، 

ستكتسب معنى أو مغزى لو كانت ) الشعبية(وما كانت هذه المعارضة . منها مثال بريطانيا واسبانيا وإيطالياو

أميركا قد استطاعت بعد الحدث أن تبرهن على منطقية أو وجاهة التدخل الذي قامت به في العراق، كأن تثبت 

ل فقد كان هذا هو نوع الشرعية وفي كل حا. مثال وجود ما كانت تتحدث عنه من أسلحة الدمار الشامل

 . السياسية الذي تعودت أميركا أن تلتمسه لدى اندالع أزمات سابقة

في مقدمة هذه : ويواصل المؤلف تحليله في هذه النقطة محاوال تكييف أسباب معارضته حرب العراق فيقول

 إليها وقد حملت عنوانا أو األسباب هي تلك الظاهرة التي جاءت بها إستراتيجية األمن القومي التي ألمحنا

التفرد األميركي بمعنى أن أميركا تتمتع باستثناء أو أن ما يصلح لها مقصور : عبرت عن اتجاه أو شعار يقول

المؤلف يختار شعار هذا االستثناء األميركي عنوانا لهذا الفصل الرابع من . (عليها دون أن يصلح لآلخرين

 ). الكتاب

من الواضح أنه ال يجوز أن نطمئن إلى تعميم أي مبدأ للحرب :  هذا االتجاه فيقولويستطرد المؤلف معلقا على

هناك أقطار كثيرة تواجه تهديدات من جانب اإلرهابيين . على صعيد النظام الدولي برمته) االستباقية(الوقائية 

طاحة بالحكومات وقد يغريها األمر فتشرع في مجابهتهم عن طريق هذا التدخل االستباقي أو من خالل اإل

وتغيير نظم الحكم التي تعتبر مأوى لهؤالء اإلرهابيين، في إطار هذه الفئة تندرج أقطار مثل روسيا والصين 

 والهند، 

ولكن لو أن أيا من هذه البلدان أعلن يوما استراتيجية لحرب وقائية أو استباقية بوصفها وسيلة للتعامل مع 

أن إستراتيجية األمن ) ومن عجب. (ارض هذا السلوك بطبيعة الحالاإلرهابيين، لكانت أميركا أول من يع

القومي التي أشرنا إليها تستند إلى حقيقة أن أميركا قد منحت نفسها حقا تنكره على دول أخرى، ألن أميركا 
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عدل ترى نفسها بلدا مختلفا عن سائر البلدان وبمعنى أنه يمكن الثقة في استخدامه لقوته العسكرية من منطلق ال

 ! والحكمة وبصورة ال يستطيع أن يحققها اآلخرون

هنا يلمح المؤلف، بل يرصد، تأثيرات مفكري المحافظين الجدد، فها هو كاتبهم األثير تشارلي كروثامر يكتب 

بمعنى أنه لم تبق » لحظة القطب الواحد«بعد انتهاء الحرب الباردة وزوال االتحاد السوفيتي عما وصفه بأنه 

وها هما الكاتبان ) ١٠٢ص (ها على ظهر البسيطة يمكن أن تناجز أو تتحدى الهيمنة األميركية قوة يعتد ب

الهيمنة «يبشران بدور أميركا في ممارسة ) وهما من أعمدة المحافظين(ويليام كريستول وروبرت كاجان 

 . وأخالقيات استثنائيةالتي لن تلقى مقاومة من أحد بفضل ما تتمتع به أميركا من فضائل غير معتادة » الخيرة

من الصعب أن نقرأ مثل هذه السطور بغير ): ١٠٣ص (وهنا يخلص أيضا المؤلف إلى سطور يقول فيها 

فليس يكفي أن . وخاصة في ضوء ردود الفعل العالمية إزاء حرب العراق) أو المفارقة(شعور بالسخرية 

 درون عنها، األميركيين يؤمنون بنواياهم الطيبة أو نوازع الخير التي يص

بل األهم ضرورة أن يقتنع غير األميركيين أيضا بمثل هذه النوايا أو الدوافع، وقبل أن تتقبل البلدان األخرى 

إمكاناتها (زعامة أميركا، ال بد من إقناعها ال بحسن نوايا أميركا فقط، بل بأن أميركا سوف تستخدم قوتها 

 . تحقيق ما رسمته لنفسها من أهدافبحكمة ومن خالل هذه الحكمة تنجح في ) الجبارة

 أخطاء في الحسابات 
فضال عن ذلك، كانت هناك ـ على نحو ما يوضح كتابنا ـ أخطاء شتى في مجال الشعار المطروح والسياسة 

 : المعلنة والرسالة اإلعالمية المطلوب توصيلها إلى هذا القطاع أو ذاك

لقد أعلن الرئيس . لكي يتلقى رسالة اإلدارة األميركيةأوال، كان هناك خلط في فهم الجمهور المستهدف * 

وربما كان يقصد به أقطارا مثل باكستان أو اليمن، » إما أن تكون معنا أو تكون ضدنا«بوش شعاره الشهير 

ولكن المشكلة أن الرسالة سمعوها أيضا في أوروبا وفهمتها الشعوب األوروبية على أنها صفقة إجبارية 

أو عليك أن تفارقنا وتذهب إلى بعيد، ولم تكن النتيجة ) الغربي(أن تكون جزءا من تحالفنا إما : يعرضها بوش

 . سعيدة بطبيعة الحال

ومن هذه األخطاء أيضا أن عسكرية البنتاغون تجاوزت دبلوماسية وزارة الخارجية، وأن جنراالت العسكر * 

و مؤلفنا ينتقد الجنرال باول وزير الخارجية وها ه) كولن باول في هذه الفترة(سبقت جنراالت الدبلوماسية 

ربما تكون رحالت كيسنجر (تكلم أقل مما ينبغي وسافر أقل من رحالت أسالفه في الخارجية «السابق ألنه 

 . وكانت المحصلة هي أن قعقعة السالح تغلبت على مفاوضات الدبلوماسية) المكوكية، في ذهن المؤلف
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لتي تجلت مع عقد التسعينات وأسلمت قيادها ألميركا وهي الظاهرة التي ثم كانت هناك ظاهرة العولمة ا* 

بأنها كانت مزيجا من االنبهار والحسد ) ١٨ص (قوبلت بردود أفعال في أقطار شتى من العالم ويصفها الكتاب 

  - وكان هذا المزيج موجها إلى أميركا بالدرجة األولى -والغيرة والخوف والحنق 

ولمة سلوكيات أميركية محضة جاء في مقدمتها تلك الدعوة الموروثة من أيام ريغان في خاصة وقد رافقت الع

إلى تقزيم دور الدولة وإلى فك القواعد الناظمة وإلغاء الضوابط التي تحكم وتهندس ) وتاتشر في لندن(واشنطن 

 اهر من القلق  كل هذا قوبل بقدر ظ-حركة المجتمع ونشاط االقتصاد، تحت شعار مزيد من الليبرالية 

بل ومن التشكك لدرجة أن كان هناك من رفض دعوة أميركا الذائعة والمتواصلة إلى ما يوصف بأنه تحرير 

األسواق في جميع أنحاء العالم، على أساس أنها دعوة ظاهرها اإلصالح ولكنها في باطنها محاولة من جانب 

» سياق إلى القاع« العالم وكأن المطلوب هو أميركا لكي تفرض قيمها التي تعادي الدولة على سائر شعوب

 ). ١٠٩ص (

 لم -بيد أن أفكار وخطوات إدارة واشنطن، وقد انتمى فالسفتها في معظمهم إلى فصيل المحافظين الجدد 

تقتصر بطبيعة الحال على مجاالت السياسة الخارجية أو المجهود الحربي أو العالقات الدولية حيث استشرت 

 دعوات الهيمنة الخيرة أو الحرب االستباقية أو من ليس معنا فهو مع عدونا أو مع -المؤلف  كما ألمحنا مع -

 . الخ. اإلرهاب،

لقد كان على فصيل المحافظين الجدد أن يتحملوا المسؤولية عن قضايا ناجمة بالضرورة عن الحروب التي 

ومن أجل ذلك وضعوا . ت المتحدة ذاتهادعوا إلى شنها وبذلوا قصاراهم في محاولة تبريرها على صعيد الواليا

النظريات وحشدوا المؤتمرات واألكاديميات هنا يتحول بنا الحديث مع مؤلفنا إلى الفصل الخامس من كتابه وقد 

 . الهندسة االجتماعية ومشكلة التنمية: اختار له البروفيسور فوكوياما العنوان التالي

خلية وجهين لعملة واحدة تحددها سياسة الدولة وتوجهات اإلدارة ولما كانت السياسة الخارجية والسياسة الدا

الحاكمة فيها، فإننا نرى أن المؤلف يوسع إطار تعامله مع قضايا هندسة المجتمعات ومسار تطورها وعوامل 

تنميتها كيما يشمل أيضا المجتمعات واألقطار التي سعت أميركا نفسها إلى معالجة أمورها والتفاعل والتعاطي 

 -مع شؤونها بالسلب وباإليجاب وبديهي أن يكون في المقدمة المجتمع العراقي الذي ندبت واشنطن نفسها 

 لكي تتحول به من جحيم الديكتاتورية إلى حيث واحة -طبقا لشعاراتها المعلنة قبل الحرب وفي غمارها 

 . الديمقراطية

 بين الرئيس ونائبه 
أن إدارة بوش ومفكريها ) ١١٥ص (مستهل هذا الفصل الخامس  في -لكن المشكلة هي ما يوضحه المؤلف 

جيدا، وصار من الصعب عليهم أن يعترفوا بأنهم استهانوا كثيرا بتكاليف ومغارم » يحسبوها«من المحافظين لم 
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وهنا يرصد . ومن ثم قيادة مسيرته نحو التحول الديمقراطي) بسبب ما دمرته الحرب(إعادة تعمير العراق 

قب ومظاهر هذا الحساب الخاطئ عندما يشير إلى تصريحات ديك تشيني نائب الرئيس وقد أذيعت المؤلف عوا

 على التلفزيون 

يخيل إلينا أن نائب الرئيس األميركي (» محرريه«بوصفنا ) في العراق(أننا سوف نتقبل التحديات «وأكد فيها 

ان الجنود األميركان يستقبلون في أواخر أيام ال يزال يفكر بعقلية جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث ك

تلك الحرب كمحررين ألقطار في غرب أوروبا، وكان ذلك بعد اندحار قوات هتلر النازية، ثم جاءت هوليوود 

 ).  اللبراتور بهاء وخياال وجاذبية وتأكيدا-بأفالمها ورواياتها وأوهامها الملونة فزادت حكاية األميركي المحرر 

ب ال يفوت مؤلف الكتاب أيضا أن يتطرق إلى الشعار الذي وقف تحته يوما الرئيس بوش شخصيا وبعد النائ

ما كان الرئيس بوش يقبل أن يهبط على متن حاملة : وفي هذا يقول مؤلفنا. »لقد تم إنجاز المهمة«وهو شعار 

ي أميركي  ألف جند١٥٠لو كان يعرف أن األمر سيظل يقتضي » إنجاز المهمة«طائرات ترفع شعار 

 . يواصلون القتال ضد قوى رافضة ومتمردة وعاتية ولمدة عامين بعد ذلك التاريخ

وبعيدا عن هذه الطروحات السياسية، أو ما واكبها من خطأ في الحسابات، يعمد المؤلف إلى استعراض سجل 

 الديمقراطية في الطرح الفكري للمحافظين الجدد الذين دأبوا خالل حقبة كلينتون على الترويج لدعوة نشر

العالم، ال من خالل اإلقناع والتواصل السياسي، وال من خالل الترويج التباع أساليب جديدة إزاء متطلبات 

التعمير وإعادة بناء المجتمعات الخارجة من أتون الحروب أو الصراعات الملتهبة، وال دعم المؤسسات المدنية 

 االقتصادية، الناشطة في تلك المجتمعات، وال حتى التنمية 

) االنتلجنتسيا(وال استخدام ما يوصف بأنه الدبلوماسية العامة التي تحرص على التواصل مع النُخب المثقفة 

ومنها يمكن الوصول إلى القواعد الشعبية طلبا لتأييدها، أو على األقل من أجل حشدها لصالح التحوالت 

 - الجدد كل هذه المسالك اآلمنة والمعقولة، وقصاراهم الديمقراطية المرتقبة والمأمولة، لقد أهمل المحافظون

 أن دعوا إلى زيادة اإلنفاق الدفاعي ومن ثم إلى الصعود بجبروت اآللة الحربية -) ١١٧ص (كما يشير مؤلفنا 

 للواليات المتحدة ودورها فوق خريطة العالم، وكان يدفعهم في ذلك، 

لمتواصلة لإلدارة الديمقراطية في عهد بيل كلينتون، بيد أن وبالدرجة األولى، بغضهم العميق وانتقاداتهم ا

 الجمهوريين لم يكن منطلقهم شريرا بقدر ما كان ساذجا، وفي هذا -المؤلف يكاد يشير إلى أن المحافظين 

سوف تقوم وتنهض من تلقاء ) الديمقراطية والمدنية(يبدو أنهم افترضوا أن المؤسسات : يقول األستاذ فوكوياما

 .  فور أن تكون الواليات المتحدة قد أنجزت مهمتها البالغة الصعوبة مجسدة في تغيير النظم القمعيةنفسها

 ممارسة ما يطلق عليه مؤلفنا مصطلح - يتطلب، وهو ما برح يتطلب - بعد الحرب -نعم كان األمر 

ار البلدان في هذا الخصوص يسهب المؤلف في استعراض وتحليل مشاكل وأدو. »الهندسة االجتماعية«
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، ولكن )من موارد وماكينات وأحوال نقدية(المتخلفة والنامية، ال من منظور حاجتها إلى رأس المال المادي 

أساسا إلى رأس المال البشري الذي تدنى إلى قاع عميق بسبب ما يرصده فوكوياما من انخفاض، ربما انهيار، 

ر، وبسبب عوامل سلبية شتى داخلية وخارجية على مستوى التعليم والعلم والبحث والتطوير في هذه األقطا

 . السواء

المرادف في اإلنجليزية لمعنى ) ري(نالحظ ونحن نقترب من الفصلين األخيرين من هذا الكتاب تكرار مقطع 

التفكير في التنمية وإلى » إعادة«هنالك يدعو المؤلف إلى . المعاودة أو المراجعة، أو بذل المحاوالت من جديد

تصور المؤسسات » إعادة«تشكيلة مؤسسات الفكر والثقافة واإلعالم واالتصال في أميركا ثم إلى » إعادة«

 . العاملة على صعيد النظام الدولي

 . والعبارة األخيرة هي التي اختارها فوكوياما عنوانا للفصل السادس قبل األخير من هذا الكتاب

 »٥«أميركا عند مفترق طرق ـ الحلقة 
 جدد يكرهون األمم المتحدة وهذه مبرراتهمالمحافظون ال

يتناول المؤلف هنا قضيتين على جانب كبير من األهمية، فهو يتناول المؤسسات األميركية المتعلقة بما   

يعرف بالقوى اللينة، ويحذر من غياب التنسيق بين هذه المؤسسات وافتقارها إلى الحد األدنى الضروري من 

 . ية أخرى يدعو إلى إعادة التفكير في مؤسسات النظام الدوليالتناغم بينها، وهو من ناح

وال يتردد في اإلعراب عن اعتقاده بأن األمم المتحدة بوضعها الراهن ال تستطيع التصدي للقيام بالدور 

المطلوب منها، وهكذا فإنه يبادر إلى طرح البديل أو البدائل عن هذه المنظمة، ويدعو إلى استحداث مؤسسات 

 . جديدة وتكييف ما هو قائم مع الظروف المستجدة على المسرح الدوليدولية 

القوى الناعمة أو «في الصفحات األخيرة من الفصل الخامس يتوقف المؤلف، بقدر من التأمل، عند مسألة 

مطلوب إعادة تشكيل، أو إصالح : ، ويطرح تأمالته هذه تحت شعار يقول»القوى اللينة أو غير المادية

 . األميركية المعنية بالقوى الناعمةالمؤسسات 

القوى الناعمة أو القوى «وقبل أن يحدد للقارئ ماهية هذا المطلوب أو أسلوب تلبيته، يحرص على إيضاح أن 

مصطلح صاغه جوزيف ناي وهو أستاذ جامعي وكان من مسؤولي إدارة كلينتون السابقة لكي يصف به » اللينة

من خالل الجاذبية البناءة والمؤثرة التي تتمتع بها القيم التي تجسدها أو القدرة على أن تحصل على ما تريد 

تدعو إليها ـ وذلك بدالً من أن تلجأ إلى القوى الخشنة التي تجسدها من الناحية المقابلة اآللة العسكرية أو 

 . الضغط االقتصادي
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الحاالت التي تصادف العمل السياسي بيد أن مؤلفنا فوكوياما يشعر بأن هذا التعريف منقوص ألنه ال يشمل كل 

وال يتعرض لجميع المؤسسات المطلوب إصالحها، إن طرح شروط معينة لدى تعميم المعونة االقتصادية من 

جانب الوكاالت والهيئات اإلنمائية، يمثل نوعا من أنواع الضغط أو اإلكراه االقتصادي ومع ذلك فهو أمر جائز 

ة خشنة كما نسميها، وهو جائز بالمقارنة مع احتماالت اللجوء إلى قوى خشنة إلى حد ليس بالقليل رغم كونه قو

 . أخرى شديدة القسوة بالغة الفظاظة ونعني بها القوى العسكرية بطبيعة الحال

 غياب التنسيق 
من هنا ال تكمن المشكلة في نوعية وال حتى أساليب المؤسسات التي تستخدم، أو ال تستخدم، القوى الناعمة، 

 . ها تكمن في غياب التنسيق والتناغم بين تلك المؤسسات فضال عن تعددها ومن ثم تناثرها وتشتت جهودهاإن

 . المؤلف يسوق لنا مثال من حكاية إدارة بوش الحالية مع الديمقراطية

 بعضها مازال مجهوال أو شبه مجهول، إلى جعل الديمقراطية أو التحول.. لقد عمدت هذه اإلدارة ألسباب شتى

مع ذلك يقول المؤلف إن . في منطقة الشرق األوسط) والمحافظين الجدد(الديمقراطي محوراً لسياسة بوش 

األسلوب الذي نظمت به حكومة بوش صفوفها أو حشدت بواسطته إمكاناتها أو مؤسساتها مازال أسلوبا قاصرا 

 . ويحتاج إلى كثير من تقويم وتعديل

وجود تشكيلة بالغة التوسع، شديدة التباين والتنوع من الوكاالت، ويكفي ـ يضيف فوكوياما ـ أن نتابع 

والهيئات والمؤسسات والمكاتب المسؤولة عن أجندة الديمقراطية في الشرق األوسط ومن ضمن المؤسسات 

 : ما يلي) ١٥٠ص (التي يحصيها كتابنا 

 وكالة األمم المتحدة للتنمية التابع إلى) الحوكمة كما أصبحت تسمى(مكتب الديمقراطية وأساليب الحكم * 

 . ومكاتبها اإلقليمية المنتشرة في أنحاء المنطقة وهي أكبر جهة لصرف الدوالرات األميركية في هذا المضمار

 الوطنية للديمقراطية ) المنحة(الوقفية * 

 . المعهد الوطني الديمقراطي* 

 . المعهد الجمهوري الدولي* 

 . طمبادرة الشراكة في الشرق األوس* 

 . مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان وشؤون العمل التابع لوزارة الخارجية* 
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هيئات الدبلوماسية العامة التي تتوزع بينها اختصاصات هذا المجال، ما بين وكالة وزارة الخارجية * 

ات المسؤولة عن شؤون اإلعالم، ومجلس محافظي هيئة اإلذاعة الذي تعمل تحت إشرافه تشكيالت من الهيئ

والمؤسسات بما في ذلك إذاعات صوت أميركا وراديو سوا وراديو أوروبا الحرة وراديو ليبرتي وتليفزيون 

 . الحرة وراديو فارضا وما إلى ذلك

بين هذه األنشطة المختلفة ال يوجد تنسيق شامل، وهذا يعني أن كثيرا منها يكرر بعضه بعضا : ويعلق قائالً

 .  تتعارض األغراض وتتصادم النتائجويبذل جهودا مزدوجة وغالبا ما

المؤلف يتهم وكالة التنمية األميركية مثال بأنها . بيد أن مشكلة القوى الناعمة ال تكمن فقط في غياب التنسيق

فشلت في أن تبث روح اإلجادة المهنية أوال االعتزاز بالحرفة واالختصاص لدرجة أن جاء عقد السبعينات 

بعة لوزارة الخارجية، ونزلت دوائر الكونغرس بميزانيتها إلى قاع الحضيض تبعا فتحولت بسهولة إلى هيئة تا

ألهواء أعضائه من النواب والشيوخ، فكان أن ظلت طوال العقد الماضي تخسر كفاءات ومواهب من موظفيها 

 . ومشاريعوفقدت معهم قدرا كبيرا من قدراتها الفنية بالنسبة إلى اإلشراف على ما كان يجري تنفيذه من خطط 

النظامية أو السافرة (ثم تجلى هذا الفشل كله في محاوالت إعادة إعمار العراق بعد انتهاء العمليات المسلحة 

وهي محاوالت لم تسفر عن نتائج ذات بال من قريب أو بعيد، األمر الذي دعا دوائر اإلدارة ) على األقل

 . الحالية إلى الدعوة إلصالح مؤسسات القوى الناعمة

 في معرض -ي أساسا قوى الدعوة واإلعالم واالتصال النخبوي والجماهيري أيضا، وإن كان مؤلفنا وه

 يؤكد أن األمر ال يحتاج إلى إصالحات بقدر ما يقتضي عمليات جراحية سياسية -االنتقاد الذي يوجهه 

 . واستراتيجية وتنفيذية وإعالمية على السواء

ه جوهريا في كل هذه اإلصالحات، أو فلنقل الجراحات اإلصالحية ومع ذلك فإن فوكوياما يحدد شرطا نرا

وهذا الشرط يقضي ببساطة بأن يتم هذا كله في ضوء ما تتوخاه أميركا من هدف التواصل، ال مع . المرتقبة

 . نفسها وال مع جمهورها االنتخابي الداخلي، بل مع جماهير العالم الخارجي بشكل عام

تتوجه إليها وتحاول التواصل معها بحق وبغير ) المؤسسات الناعمة(أن هذه القوى وبحيث تشعر هذه الجماهير 

 . منطق االغتراب أو التهميش أو المصلحة المغرضة أو التزييف أو التزويق أو الغرور واالستعالء

منة وربما يكون من المحاور السلبية التي تجسد هذا االستعالء من جانب محافظي واشنطون الجدد حكاية الهي

  . التي وصفوها بأنها خيرة أو رحيمة أو ما ترجمناه بعبارة السيطرة الرؤوم
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 ال للهيمنة 
 أن نسجل أن الهيمنة، رغم أي تبرير أو تكييف، هي الهيمنة، - من منظورنا العربي -بادئ ذي بدء علينا 

 أعراف االستقالل السياسي وأن السيطرة من جانب دولة أو نظام أو جماعة أو حتى فكرة أو أطروحة أمر تأباه

 . والسيادة الوطنية والموضوعية الفكرية الثقافية

ولهذا يسترعي اهتمامنا أن يذهب المؤلف أوال إلى رفض حكاية الهيمنة الخيرة ثم يتحول إلى أهمية دور 

ريف سيادة المنظمات الدولية في إطار النظام العالمي الراهن باعتبار أنها المنظمات التي تحترم بحكم التع

 سيطرة دولة على أخرى، حيث أن القانون الدولي الذي تعمل - ولو على أساس نظري بحت -الدول وترفض 

 . هذه المؤسسات العالمية على أساسه يكرس المبدأ الشهير الذي يقول بمساواة الدول في السيادة

عن أوجه قصور في الهيمنة إن حرب العراق كشفت : في كل حال يقول فوكوياما في مستهل الفصل السادس

الخيرة التي نادت بها الواليات المتحدة، وانها كشفت أيضا عن أوجه قصور المؤسسات الدولية القائمة ومنها 

األمم المتحدة على وجه الخصوص ورغم أن هذه المنظمات كانت محل تفضيل من جانب األوروبيين لتكون 

  .اإلطار األنسب التخاذ إجراءات دولية مشروعة

 ولكن لماذا األمم المتحدة بالذات؟ 
ألنها لم تستطع ال أن تصدق على قرار أميركا بالذهاب إلى خوض الحرب، ): ١٥٥ص (يجيب المؤلف قائال 

 . وال أن توقف واشنطن عن قرارها خوض حرب العراق بمفردها

 مطلوب إعادة التفكير 
إعادة «ل األخير من كتابه عنوانا تجسده عبارة هذه المحصلة هي التي تدفع المؤلف إلى أن يختار للفصل قب

وفي مجال الترافع في هذه القضية يسوق المؤلف أسبابا تدفع إلى إعادة » التفكير في مؤسسات النظام الدولي

 : التفكير أو إعادة النظر

 عناصر أولها أن ظاهرة العولمة زادت من ضرورات االعتماد المتبادل أو هو التكافل بين الدول التي تشكل

وفي هذه التطورات ما أتاح للبلدان مزيدا من فعالية التواصل بقصد التأثير . تكوين النظام الدولي بكل أبعاده

 . على مجريات األمور الداخلية في البلدان األخرى

دي فاكتو في المصطلح القانوني ( الثقل ـ الذي باتت أميركا تتمتع به بحكم األمر الواقع -ثانيها أن الوزن 

 إلى خلل جوهري في توازن القوى الفاعلة على الساحة الدولية لدرجة - بتعبير المؤلف -أدى ) الالتيني

أصبحت أميركا معها قادرة على التأثير في أقطار شتى من العالم من دون أن تملك تلك األقطار درجة التأثير 

 . نفسها على أميركا
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 في قدرة الواليات المتحدة على - بإمكانية التأثير -أينا  كما ر-وقد تجلى هذا الخلل في التوازن مصحوبا 

ومع ذلك فما برحت قطاعات واسعة .  آالف ميل من حدودها٨تغيير نظام الحكم في بلد كالعراق على مبعدة 

بل وغفيرة من البشر تشكك في خطط أميركا وال تثق فيما تعلنه من نوايا خيرة ومن ثم فما زال األمر بحاجة 

مؤسسي يقوم بدور التحكيم في مباراة السياسة الدولية شريطة أن يكون الدور فعاال وعنصر إلى عنصر 

 . التحكيم موثوقا ونزيها وبالغ التأثير

ومن ثم يدعو .  ال تستطيع االضطالع بهذا الدور- بشكلها وتكوينها الراهن -ويرى المؤلف أن األمم المتحدة 

ؤسسات دولية جديدة، وإلى تعديل وتكييف منظومة المؤسسات إلى استحداث م) ١٥٧ص (في الفصل السادس 

 . القائمة كي تتالءم مع الظروف المستجدة على المسرح الدولي

 التكييف في تغيير المفهوم - التعديل -في هذا اإلطار يؤكد المؤلف على ضرورة أن يتجسد هذا اإلصالح 

لقد أدت أدوارا بالغة اإليجابية وخاصة في . الجوهري الذي قامت على أساسه المنظومة الدولية الراهنة

 . مجاالت حفظ السالم والتعمير والمعونات اإلنسانية وما إليها، لكن مشكلتها الهيكلية أو الخلقية 

دولة مستقلة تنضم إلى (كما قد نسميها أن عضويتها قامت على أساس مفهوم السيادة الشكلية أو الرسمية 

ولهذا . تقوم على أساس طرح وتحديد وتبني وتفعيل موضوعي لفكرة العدالةمن دون أن ) المنظمة الدولية

فالمنظمة ال تطرح مطالب عملية على أعضائها لكي يكونوا ديمقراطيين أو لكي يحترموا حقوق اإلنسان 

 . الخاصة بمواطنيهم

أو التسليم بحقائق في معرض االستجابة أو التكيف مع، ) في منتصف األربعينات(لقد قامت المنظومة الدولية 

السياسة واألوضاع العالمية التي كانت سائدة في ذلك الحين، ومن ثم فقد حملت في أحشائها منذ نشأتها جنين 

مشكالتها، مما أصاب أنشطتها بالتشوه ألنها منذ قيامها ظلت تتألف من دول سلطوية وغاشمة وغير 

 . ديمقراطية

 على ما يذهب إليه مؤلف كتابنا في معرض انتقاداته العديدة التي بيد أننا في هذا السياق ال بد وأن نعترض

يوجهها إلى األمم المتحدة وإذا كان من حق البروفيسور فوكوياما، كأستاذ متمرس في علم السياسة أن ينتقد 

المتحدة عدم فعالية المنظمة الدولية في هذا المجال أو ذاك، فال نظن أن من حقه أن ينتقد الجمعية العامة لألمم 

 . بدعوى أنها كانت ضد إسرائيل على طول الخط أو أنها تحابي العرب على طول الخط

 الشكلي ـ بين الطرف القائم باالحتالل -هنا ال يليق بأستاذ العلوم السياسية أن يساوي وفق المنطق الصوري 

ن الضحية المطالب بين الجاني الذي ما برح يغتصب حق تقرير المصير وبي.. والطرف الخاضع لالحتالل

ومن عجب أن فوكوياما الذي طرح طيلة صفحات الكتاب مرافعة انتقادية . بالحق المشروع في تقرير المصير
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 محاميا للدفاع عن الواليات المتحدة ومبررا لسياستها -ضد سياسات الواليات المتحدة، يجد نفسه ويا للتناقض 

 ): ١٦٠ص (حين يقول 

) الفيتو(عبر السنوات مدفوعة إلى استخدام حق النقض ) عنى كانت مضطرةبم(إن أميركا وجدت نفسها 

بصورة متواترة أو متكررة لرفض قرارات مجلس األمن التي اعتبرت متحيزة ضد إسرائيل وبهذا اعتادت 

 . على أن تقف ضد أغلبية اآلراء في المنظمة

لقد ): ١٧٧ص ( بوش الحالية حين يقول لكننا من جانب اإلنصاف نسجل للمؤلف عودته إلى نقد إدارة الرئيس

وذلك عندما شنت حملتها .. أساءت هذه اإلدارة إلى دعواتها التي أطلقتها من أجل تحوالت ديمقراطية في العالم

 . على العراق، وعندما بدت وكأنها ال تلقى باال وال تعنيها محنة أو معاناة الفلسطينيين

 بلهفة إلى تحقيق الديمقراطية في بالدهم إال أن المنطقة ما برحت ورغم أن كثيرين في الشرق األوسط يتوقون

تشهد ـ كما يستطرد مؤلف الكتاب ـ نزعات معادية ألميركا لدرجة أن دعاة هذه الديمقراطية يجدون أنفسهم 

مضطرين أحيانا إلى إعالن تباعدهم عن الواليات المتحدة وبالتالي عن مؤازرتها للهدف الذي يدعون إلى 

 . قهتحقي

 األمم المتحدة ومشكالتها 
وإذا كان العالم يقبل بتدخالت من جانب األمم المتحدة، وإذا كان هناك من يقول إن المنظمة الدولية قد بلغت 

حدا من التشتت والتعدد في المهام وفي الواجبات الملقاة على عاتقها في الحرب وفي السالم، ولدرجة بات من 

 المرسوم أو المنشود أصال، وهو أقرب إلى اختصاص التحكيم أو التوجيه أو الصعب عليها أن تواصل دورها

 . الفصل الحاسم في األمور، أو فلنقل دور أمين المظالم

في ضوء هذا كله، وفضال عن تكريس سيادة الدول األعضاء في األمم المتحدة ـ فإن مفكرا سياسيا مثل 

دس من كتابه آفاقا يراها واعدة أو مستجدة أو على األقل مؤلف كتابنا يحاول أن يستشرف في هذا الفصل السا

 . يدعو إلى استشرافها أو ارتيادها

 إذا استعصى إصالح األمم المتحدة تماما فما الذي يمكن أن نفعله؟ : في هذا السياق يطرح فوكوياما السؤال

بل يتمثل ) أو بديلة(تلفة الجواب لن يتمثل على األرجح في منظمة دولية مخ: ويجيب في السياق نفسه قائال

باألحرى في مجموعة متعددة األطراف بمعنى تشكيلة من المنظمات الدولية التي يمكن أن تهيئ في آن معا 

 . أسباب القوة مع معايير الشرعية في غمار تصديها لمختلف أنواع التحديات التي تواجه النظام العالمي الراهن



 التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
     مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٤٠ من ٣٢                                             ٢٠٠٦ -آب

سة عالمية واحدة ما هو إال وصفة للطغيان في حالة ما إذا إن وضع كل ما نملك من بيض في سلة مؤس

استكملت هذه المؤسسة أسباب القوة والنفوذ، أو هو وصفة للقصور وعدم الفعالية وهذا ما تشهد به أنشطة 

 . المنظمة الدولية في الوقت الراهن

 والتنوع لدرجة أصبح من لقد بلغ العالم حالة من التشابك والتعقيد: ثم يواصل المؤلف طرح أفكاره قائال

المتعذر معها على منظمة أو مؤسسة واحدة أن تعالج أمور العالم وأن تشرف على ما يجري على صعيده من 

 . تطورات

 فإن مؤلف الكتاب يرى أن آليات -وقصارى األمر ـ ومهما اختلفت الشعارات أو تعددت أو تبدلت المسميات 

اء إال في ظل منظومة مؤسسية دولية تقوم بإنشائها الدول المستقلة ذات النظام الدولي لن يتاح لها كفاءة األد

السيادة، أي نعم، ولكن على هذه الدول نفسها أن تتنازل عن جوانب من سيادتها، وفق قواعد تفويض السلطة 

فيها والتنازل الطوعي عن السيادة لصالح السلطات التي تضفي على تلك المنظومة المؤسسة الدولية التي يفكر 

ـ أو باألدق يحلم بها فوكوياما ـ على أن يتم ذلك بالطبع من خالل اتفاقات قانونية رسمية وواضحة ومعترف 

 . بها

في السياق نفسه، نالحظ أن المؤلف ال يفصل بين التغيير الذي ينشده في هيكل وتوجهات المنظومة الدولية 

وهي سمات وأهداف يبلورها ـ .. ة الخارجية لبالدهوبين استمرار دعوته إلى تغييرات جذرية في هيكل السياس

 : حين يقول) ١٣/٤الغارديان البريطانية، عدد (في نقده لمؤلفنا ـ الكاتب اإلنجليزي مارتن جاك 

إنها سياسة ال بد وأن تقوم على أساس مبدأ تعددية األقطاب وليس انفرادية القطب الواحد، وعليها أن تتبع 

نطاق تشمل المجاالت االقتصادية والدبلوماسية والعمل السياسي دون أن تعول مسارات وتوجهات واسعة ال

 .. باستمرار على استخدام القوة العسكرية الجبارة

وعلى هذه السياسة األميركية المنشودة أن . وبمعنى أن تستخدم القوى الناعمة بدال من القوى الخشنة أو الغليظة

ي ـ بأن لكل بلد أو لكل منطقة أو لكل مجموعة من األقطار جذوره تعترف أيضا ـ في رأي الكاتب اإلنجليز

 . أو جذورها الثقافية المختلفة العريقة واألصيلة والمتميزة عن سواها من القيم أو األنساق أو الجذور

الديمقراطية التي يروج لها فصيل المحافظين الجدد في واشنطن ال يمكن ) أو بضاعة(وعلى ذلك فحكاية 

ن الخارج بحال من األحوال، وقصارى القول إنه ال بد من التأمل بجدية في مقترحات البروفيسور فرضها م

فوكوياما بأن تعمد واشنطن إلى دعم ومساندة تشكيلة واسعة من المنظمات المتداخلة والمتعددة األطراف لكي 

 . تحل محل األمم المتحدة
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 العربي ورؤيتنا لألوضاع الدولية مؤيدين للكاتب وعند هذا المنعطف من التحليل نقف أيضا من منظورنا

مارتن جاك عندما يتحفظ ـ إلى درجة الرفض ـ على ما يدعو إليه فوكوياما من إحالل مؤسسة مستحدثة ال 

إن الكاتب اإلنجليزي يرى أن فوكوياما ال يكاد يختلف في هذه : يعلم بها إال اهللا محل منظمة األمم المتحدة

دهم من أجنحة المحافظين الجدد الذين يضمرون العداء لدرجة العمى ـ كما قد نقول ـ الدعوة مع من ينتق

 . للمنظومة الدولية بكل ما تضمه من مؤسسات وبرامج وصناديق ووكاالت وهيئات

 ولكن، لماذا يكره معظم المحافظين الجدد األمم المتحدة؟ 
ل ما يشوبها من قصور وبكل ما تفتقر إليه من ألن المنظمة الدولية رغم ك: يجيب الكاتب اإلنجليزي قائال

أدوات الحسم فإنها تتمتع بميزة واحدة وعظيمة أيضا وهي انها ساحة يمكن أن تسمع من فوق منبرها صوت 

.... وهي بهذه الصفة، أقل انصياعا وأشد استعصاء على االستجابة للضغوط األميركية و.. جميع دول العالم

 . الكتاب الذي بين أيديناهكذا تحدث واحد من منتقدي 

حين يالحظ أنه رغم ) ٢٧/٣مجلة النيويوركر، (ويزيد عليه كاتب آخر ـ أميركي هذه المرة هو لويس مينان 

 . توجيه الخطاب في كتاب فوكوياما إلى المشتغلين بالسياسة من مثقفين ومحللين ومستشارين ومعلقين 

 معالمها ـ إال أن مؤلف الكتاب ال يمكن أن يعد مفكرا وأيضا إلى مفكري مؤسسات هندسة القرارات أو رسم

سياسيا بمعنى أن يصدر عن انتماء متبلور أو عن مذهب سياسي يترجم إلى انتماء حزبي أو حتى عقائدي أو 

نظري، فهو أقرب إلى العقلية االبتكارية المستقلة، يأخذ األفكار بجدية شديدة محاوال أن يطل عليها، وعلى 

 . صيلية، من خالل الصورة األوسع وفي اإلطار األشملاألحداث التف

وعندنا أن المؤلف ال يدعي أكثر من ذلك، وحسبه أنه تعامل مع األوضاع السياسية، في بالده، ومن ثم نصب 

 . نفسه متأمال وناقدا إضافة إلى تسجيل ما تراءى له من تصورات ومقترحات

البداية ـ عبارة عن محاضرات ألقاها صاحبه على طالب ولما كانت مادة هذا الكتاب ـ كما ألمحنا منذ 

الدراسات العليا في مساقات علم السياسة والعالقات الدولية، فقد كان من الطبيعي والمنطقي أن يؤول العرض 

 والتحليل إلى خالصة تفصيلية عمد المؤلف إلى تسجيلها في الفصل السابع واألخير من هذا الكتاب، وهي 
 

 )األخيرة(ترق طرق ـ الحلقة أميركا عند مف
  إزالة العسكرة من السياسة األميركية ضرورة حتمية

ال يتردد بروفيسور فرانسيس فوكوياما، في ختام كتابه، في الدعوة إلى تبني واشنطن سياسة خارجية   

كثر أهمية مختلفة عما تتبعه اآلن، وهو ما يرى أنه لن يتحقق إال على يد فريق جديد يكفل انتقال الملفات األ

 . إلى أيدي الساسة الواقعيين
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وهو يبادر إلى التشديد على أن الواقعية التي يدعو إليها هي الواقعية الويلسونية، أي التي تقوم على التعامل مع 

الظواهر والعالقات السياسية على أساس معطيات الواقع المعاش، بما في ذلك انفتاح أميركا على عالمها 

 .  عصرها، في ضوء مبادئ الرئيس ويدرو ويلسونوتعاملها مع أوضاع

في العشرين من مايو الماضي طالع القراء إعالناً على صفحة كاملة نشرته كبريات الجرائد األميركية، 

وبينما تصدرت اإلعالن المنشور صورة دونالد رامسفيلد وزير الدفاع . وبالطبع انطوى على تكاليف باهظة

عن مجموعة من أركان مجتمع الواليات المتحدة والمهتمين فيها بالشأن القومي األميركي، فقد صدر اإلعالن 

 : وقد رفعت هذه المجموعة، على سبيل التعريف بهويتها وتحديد أهدافها الشعار التالي. العام

كما ضم اإلعالن عشرات . قادة قطاع التجارة واألعمال العاملون من أجل رسم أولويات راشدة أو معقولة

 . عات جاء في مقدمتها توقيع عشرة من رؤساء مجلس إدارات أكبر مؤسسات وشركات في مجال البزنسالتوقي

وألنهم من أهل المال واألعمال فقد كان طبيعيا أن يتوخوا أكبر الحرص على تجنب األحكام المعممة أو 

لقد حفل إعالنهم بما الطروحات المطلقة، دع عنك التشهير بألفاظ أو أوصاف خارجة عن نطاق الذوق العام، 

تراءى لهم من أرقام وحقائق تصب كلها في العنوان الرئيسي الذي صدروا به رسالتهم إلى الرأي العام في 

 . بالدهم

عشرة من رؤساء مجالس اإلدارة يدعون إلى إنهاء خدمة رئيس مجلس إدارة : وقالوا في نص هذه الرسالة

لعشرة الكبار وزمالءهم في المهنة والرأي تحوي ست نقاط أو المذكور أعاله ورغم أن رسالة ا) البنتاغون(

هي ستة مآخذ رئيسية رصدوها في سجل وزير دفاعهم، فإن الذي يعنينا من حيث الصلة مع هذه الحلقة 

األخيرة من الكتاب هو رؤية هؤالء القادة لمسير ومصير حرب أميركا في العراق، وقد تطرقوا إلى ذلك في 

التنبؤ القاصر دليل على :  الثانية من دعوتهم المنشورة على المأل واختاروا لها العنوان التاليالنقطة أو السلبية

 . خيبة التخطيط وانعدام كفاءته

) كما أسماها مخططو إدارة بوش(» حرية العراق«لقد تنبأ رامسفيلد بأن عملية : وعلى سبيل التفصيل يقولون

وأشك في أن ..  أسابيع٦ربما ..  أيام و٦«دوالر وقد تستغرق  مليار ٥٠سوف تتكلف، بنص كلماته، أقل من 

 مليار دوالر في ٤٣٩وها قد انقضت ثالث سنوات وارتفعت المصاريف المتكبدة إلى »  أشهر٦تطول إلى 

سوف » حرية العراق«حين يتنبأ خبير اقتصادي مرموق وحاصل على جائزة نوبل بأن التكلفة النهائية لعملية 

 ).  صفرا إلى اليمين١٢ألف مليار ـ (ون دوالر تزيد على تريلي

 األكاديمي محذّرا 
 أن يطرحوا - فما بالك أن يكونوا من أهل جائزة نوبل -إذا كان من عادة رجال األعمال وقادة االقتصاد 

 أفكاراً محددة وباألرقام سواء كانت ناتجة عن حسابات أو إسقاطات رياضية، فإن دأب رجال األكاديميا، ومنهم
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مؤلف كتابنا البروفيسور فوكوياما، أن يطرحوا أفكارهم وقد أحاطوها عمدا بقدر من التحوط والال يقين، وهكذا 

يعمد المؤلف في الفصل السابع واألخير من كتابه وهو الفصل المتعلق بالدعوة إلى سياسة خارجية مختلفة ـ 

 : إلى افتتاح هذا الفصل أو هذه الدعوة بسطور يقول فيها

 من المشكوك فيه أن التاريخ في هذه المرحلة سوف يصدر حكما متعاطفا أو متفهما على وقائع حرب يبدو

إن إدارة بوش حين اجتاحت العراق أوجدت أوضاعا مستجدة عليها أن تتعامل معها فكان أن حل . العراق

رهابيين المتطرفين وقد العراق محل أفغانستان بوصفه قطبا للجذب وساحة للتدريب وقاعدة للعمليات لصالح اإل

 . أتيحت لهم كثرة كاثرة من األهداف األميركية التي يصطدمون بها

» أبو مصعب الزرقاوي«لقد كان ثمة رابطة مبهمة، صلة متهافتة أو غامضة بين : ويضيف المؤلف قائال

 شعور بالسخط األردني وبين حزب البعث الحاكم سابقا في العراق، ولكن جاء االحتالل األميركي ليفضي إلى

والحنق والرفض لتصل الرابطة إلى نوع من التحالف الكامل، ومن ثم فمن شأن حكومة جديدة في العراق أن 

 . تعاني من الضعف البالغ لسنوات مقبلة وأن تظل في حال من االعتماد الشديد على الدعم العسكري األميركي

 أخطاء رامسفيلد 
وكوياما يتفق مع ناقدي وزير الدفاع األميركي، سواء كانوا من أركان يكاد مؤلفنا ف) ١٨١ص(في السياق نفسه 

البزنس على نحو ما أسلفنا أو كانوا من الجنراالت المتقاعدين في سلك العسكرية األميركية على نحو ما شهدته 

 : وقائع األسابيع الماضية يقول المؤلف

ات خفيفة وبعدها يغادر العراق بسرعة، أدت به وزير الدفاع رامسفيلد، الذي أراد أن يذهب إلى العراق بقو

كما أن . إستراتيجيته هذه إلى إيقاع العسكرية األميركية في ورطة تواجه فيها حرب عصابات ألجل طويل

القوة العسكرية المؤلفة من متطوعين وقد تم إنشاؤها عشية انتهاء حرب فيتنام لم يقصد بها قطعا أن تخوض 

ا النوع ومن ثم سوف تواجه صعوبات مع مرور الزمن من حيث استمرار تجنيد حروبا طويلة األمد من هذ

 . المتطوعين والحفاظ على معنوياتهم

بعدها يعرض المؤلف إلى خسائر األرواح الجسيمة في صفوف األميركيين وخسائر األرواح األكبر فداحة 

ية كأستاذ في علم السياسة وعالقات وجسامة في صفوف المواطنين العراقيين، ثم يعود إلى نظرته اإلستراتيج

بمعنى قدراتها على التصرف أو (الدول ليسجل أن انشغال واشنطن بالشأن العراقي أدى إلى الحد من خياراتها 

 . في األجزاء األخرى من العالم) التعامل

لى مناطق وإلى انصراف أو باألدق تشتيت اهتمام كبار راسمي السياسات في أميركا عن االلتفات المطلوب إ

) واإلشارة هنا إلى الصين كما نتصور(أخرى ومنها آسيا على سبيل المثال التي يرجح ـ في رأي فوكوياما 

 . ـ أن تشكل تحديات إستراتيجية أشد خطرا أمام أميركا في األجل الطويل
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 ما داللة هذا كله؟ 
قد أدركت، أو سلمت بأنها دفعت ) انيةفي الوالية الث(يبدو أن إدارة بوش : يجيب المؤلف عن هذا السؤال قائال

وطبعا شقيقاتها من استباقية أو (ثمنا سياسيا شديد الفداحة لقاء حرب العراق ومن ثم فإن الحرب الوقائية 

 . ال يمكن أن تظل هي المحور الذي تدور عليه اإلستراتيجية األميركية) الخ.. إجهاضية

ية وعملية معقولة للخروج من هذه الدائرة المغلقة أو شبه هنا يلتمس المؤلف ما يمكن أن نسميه سبال سياس

المغلقة فهو يسجل لوزيرة الخارجية الحالية، كوندوليزا رايس أنها تتمتع بسلطة أكثر وتعمل على مسافة أقرب 

لكن المؤلف يرى من جانب آخر .. من رئاسة الدولة مقارنة مع سلفها في حقيبة الخارجية، الجنرال كولن باول

درة اإلدارة الحالية على حل أو معالجة المشكالت التي أوجدتها لنفسها في سنواتها األولى سوف تظل قدرة أن ق

 : ثم يحذر مستطردا.. محدودة

لن يتم بتحسين أساليب ) في العالم(وفي كل حال، فإن إصالح ما فسد أو تعويض ما ضاع من مصداقية أميركا 

الراديو أو التلفاز أو تصريحات كبار المسؤولين أو لقطاتهم المتفائلة أمام . .الدعاية أو اإلعالم(العالقات العامة 

 . أمر يقتضي فريقا جديدا وسياسات جديدة) ١٨٣ص (إن اإلصالح في رأي فوكوياما ). العدسات

 : لهذا يطرح كاتبنا رؤيته بقدر أوسع من التفصيل
افظين الجدد بأكملها من أي مصداقية أو قدرة ـ يوضح أن الفشل في العراق سيكون معناه تجريد أجندة المح

 . على النجاح

 . ـ هذا معناه أيضا أن تعود مسؤولية أجندة ملف السياسة الخارجية األميركية إلى أيدي الساسة الواقعيين

عربيا (وإالّ يصدق عليه المثل السائر .. ـ لكن إتباع الواقعية هنا ال يجوز أن يصل إلى حد المناداة بالعزلة

 !. بين تعصب المحافظين وانكفاء االنعزاليين يا قلب ال تحزن) لى األقلع

بمعنى الجمع بين التعامل » الواقعة الويلسونية«ـ الواقعية التي يدعو إليها كتابنا هي ما يصفه المؤلف بأنها 

اقع مع الظواهر واألوضاع ومع العالقات السياسية سواء كانت صداقة أو خصومة على أساس معطيات الو

 . المعاش 

ولكن أيضا من منظور ضرورات انفتاح أميركا على عالمها وتعاطيها مع أوضاع عصرها، شريطة أن يستلهم 

هذا االنفتاح وهذا التعاطي روح المبادئ التي سبق إلى تكريسها الرئيس ويدرو ويلسون وفي مقدمتها المناداة 

وإسناد القضايا العالمية .. واحد بمقادير عالمنابحق الشعوب في تقرير المصير ورفض دعاوى انفراد قطب 

إلى محفل دولي مشترك بين األمم يسهر على حفظ السالم ويعزز إمكانات التعاون من أجل التنمية على صعيد 

 . خارطة الكوكب بأسره
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 مطلوب فك العسكرة 
ب لنضفي مع المؤلف وقبل أن نقع في غرام الشعارات، نعود إلى استفتاء الصفحات األخيرة من هذا الكتا

 . معنى ومضمونا على ما سقناه من أفكار

إن هذا معناه أساسا إزالة الطابع العسكري عن السياسة الخارجية : على سبيل اإليضاح يقول فوكوياما

صحيح أنه ال سبيل إلى االستبعاد . األميركية، وإعادة التشديد على األدوات األخرى المتبعة للعمل السياسي

 . ات من قبيل تغيير النظم الحاكمة أو ممارسة التدخل العسكريالتام ألدو

ولكن بشرط أن تعد هذه األساليب بمثابة أدوات متطرفة بمعنى عدم اللجوء إليها سوى في الحاالت القصوى 

في البيت األبيض أو في البنتاغون أو في (وليس ينبغي مثال ـ يضيف المؤلف ـ أن يقول هذا المسؤول 

قد ضقنا ذرعا ونفد صبرنا وال نستطيع من بعد االنتظار، وذلك عند التعامل مع ما يوصف بأنه ل): الخارجية

 . الدولة المارقة

إستراتيجية األمن القومي «في هذا كله يدعو المؤلف إلى مراجعة شاملة بهدف إدخال تغييرات جذرية على 

كفل طرح تعريفات واضحة ومحددة لما بما ي» إس. إس. إن«المعروفة باسمها المختصر » للواليات المتحدة

يمكن اعتباره ضرورة لحرب وقائية أو لضربة استباقية ردا على خطر داهم حقيقي ووشيك يهدد أمن الواليات 

 . المتحدة

ومن هنا أيضا يدعو المؤلف إلى وقف الشعارات والدعايات واألقاويل التي تتحدث عما يطلقون عليه اسم 

صحيح ـ يضيف فوكوياما ) الشعار المفضل إلدارة بوش(أو الحرب على اإلرهاب الحرب العالمية الرابعة، 

 . نخوض حربا ضد عناصر مدججة بالسالح في كل من أفغانستان والعراق) األميركان(اننا ) ١٨٤ص (

لكن علينا أن نتعامل مع كل هذه الظواهر ) أسامة بن الدن(على أميركا » الجهاد«وإننا نتصدى لحركة أعلنت 

 إطار حجمها الصحيح وال نوسع هذا اإلطار، فما بالك بأسلوب الغلو والمبالغة في توسيعه وهو ما يعني في

 . لجموع الناس في العالمين العربي واإلسالمي) بمعنى اإلساءة(المساس 

 الحل تعزيز التنمية 
 لتعامل مع العالم؟ إذا كان هذا حديث الحرب واألسلوب العسكري فماذا عن نواحي السالم وسائر أساليب ا

على أميركا أن تبادر أيضا إلى تعزيز سبل التنمية السياسية واالقتصادية وأن تبدى اهتمامها أو : يقول المؤلف

اكتراثها بما يحدث في داخل الدول حول العالم على أن يتم ذلك من خالل تركيزنا أساسا على الدعوة إلى 

) المساءلة السياسية(ل السياسة المسؤولية أمام شعوبهم عما يفعلون األخذ بأساليب الحكم الرشيد وإلى تحميل أه

 .. ونشر الديمقراطية وإقامة مؤسسات قوية داخل تلك المجتمعات
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لكن شريطة أن يتم هذا كله من خالل استخدام أساليب القوى الناعمة مجسدة في قدرة أميركا على أن تكون 

تدريب والتعليم والتثقيف وأن تسدي المشورة للدول والشعوب التي القدوة والنموذج وأن تمد يدها لمزيد من ال

 . تحتاج إليها وأن ال تبخل بتقديم العون المالي لدعم كل هذه الجهود

ومرة أخرى يحذر فوكوياما من محاوالت التصدير الغر أو المغرور لكل هذه األفكار من الخارج إلى داخل 

ه أو التحول الديمقراطي أو تفعيل مؤسسات المجتمع المدني ومساءلة تلك المجتمعات إن الحكم الرشيد في رأي

أهل الحل والعقد أمام شعوبهم ومواطنيهم ـ كل هذا ال بد وأن تنبع الدعوة إليه من صميم هذه الشعوب ومن 

 . داخل تلك المجتمعات

 : يقول المؤلف في معرض اإليضاح
وأحيانا تكون من ) المتعلمة أو المثقفة(انا من النخب ينطوي األمر في صفوف المجتمع على عناصر تكون أحي

صفوف المجتمع المدني األوسع نطاقا ولكن هذه العناصر تندب نفسها لتكون مسؤولة عن المطالبة باإلصالح 

وإقامة المؤسسات والسهر على تحقيق النتائج التي تعود بالخير على شعوبها على أن يظل المنطلق األساسي 

لديمقراطي في الشرق األوسط أمر مرغوب به في حد ذاته وليس ألنه يمكن أن يحل مشاكلنا هو أن التحول ا

 . مع خطر اإلرهاب) األميركان(

 مراجع فرنسية 
في هذه النقطة بالذات يشير المؤلف إلى تحليل له سماته الفريدة وفد نشر الباحث الفرنسي أوليفييه روي في 

ـ ) ٢٠٠٤منشورات جامعة كولومبيا، عام (» ث عن أمة إسالمية جديدةالبح: عولمة اإلسالم«: كتابه بعنوان

ويذهب فيه المعلق السياسي الفرنسي إلى أن الجزء األكبر من مشكلة الحرب ضد ظاهرة اإلرهاب سوف يكمن 

 . على أرض أوروبا نفسها

 عن أوضاع وليس في منطقة الشرق األوسط، وأن ظاهرة اإلرهاب هي بالدرجة األولى نتاج فرعي ناجم

الهجرة والعولمة وما في حكمها من خصائص بات يتسم بها جزء من عالمنا وهو يتحول إلى االنفتاح 

 . والديمقراطية

ثم يبادر المؤلف محذرا من أن المسيرة ستكون من أصعب ما يكون، والسيما بالنسبة ألميركا التي تغيرت 

وفي هذا الصدد يقول أن أميركا لم تعد لها مصداقية صورتها في الشرق األوسط وبفعل أخطاء وسلبيات كثيرة 

 ). ١٨٧ص (تذكر وال سلطة معنوية بمعنى النفوذ األدبي في المنطقة 

إن الصورة السائدة في المنطقة عن الواليات المتحدة لم تعد هي صورة تمثال الحرية بل هي : ثم يستطرد قائالً

 الحد الذي جعل عناصر الليبراليين من دعاة اإلصالح صورة تعذيب المساجين في أبوغريب، وقد بلغ األمر
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الموالين للغرب يشعرون أن من واجبهم أن ينأوا بأنفسهم عن أميركا وإذا كان األمل يحدو المؤلف في أال 

 . يستمر هذا الوضع طويال

ه في مضمار إال أن هذا الوضع في حد ذاته هو الذي يدفع المؤلف إلى تأكيد أهمية التغيير الذي ألمحنا إلي

السياسة الخارجية لواشنطن وإن كان يحذر من أن يأتي هذا التغيير مباغتا فإذا بأضراره تفوق ثماره المرتجاة 

ـ األمر الذي يدفع فوكوياما إلى مطالبة واشنطن بأن تلجأ إلى أدوات غير مباشرة وغير مفاجئة تتيح لها تغيير 

 . سياستها على نحو وئيد ومتدرج ورشيد

وهي » جماعة الديمقراطيات«ه األدوات ـ ولنقرأ العبارات جيدا ـ مؤسسات من قبيل جهود ومن هذ

 بدعم من إدارة الرئيس األسبق ٢٠٠٠المجموعة ـ المؤسسة التي تشكلت في وارسو عاصمة بولندا عام 

تينية وبعض دول أميركا الال) السوفييتية ـ الشيوعية سابقا(كلينتون لتضم كثيرا من دول شرقي أوروبا 

 . وشرقي آسيا التي شهدت تحوالت ديمقراطية منذ عقد السبعينات

مرة أخرى، وقرب ختام السطور من هذا الكتاب يحيل المؤلف إلى مفكر فرنسي آخر وتلك ظاهرة أو الزمة 

على الحظناها خالل تحليلنا النقدي الراهن لهذا الكتاب، ربما ألن البروفيسور فوكوياما أكاديمي واسع االطالع 

 . ما يصدر من أدبيات على نطاق عالمنا بخالف تلك الصادرة باإلنجليزية

وربما ألن المحلل .. وربما من باب اإلعجاب بالقدرات التحليلية المعهودة عن مفكري وفالسفة الفرنسيين

 بداهة الفرنسي مؤهل لكي يتناول الظاهرة األميركية من بعيد وليس من داخل تالفيف الظاهرة، وهذا يتيح له

 . ـ أن يرصد أبعادها بغير تأثير مباشر وأن يرى الصورة بكل ما تتسم به من تلك األبعاد

واإلحالة التي يختتم بها كتابنا هي إلى الكاتب السياسي الفرنسي بيير هاسنر الذي يصفه مؤلفنا بأنه كان 

 ورأس المدرسة الفكرية ـ بالمصادفة واحدا من تالميذ ليوشتراوس الذي يعده المحافظون الجدد أستاذهم

ان المسيو هاسنر يالحظ فرقا جوهريا بين سلوك األميركيين في داخل بالدهم . المذهبية التي ينتمون إليها

 : وسلوكهم خارج حدودها

بين مؤسسات الدولة ـ األميركية » تبادل الضوابط من أجل تحقيق التوازنات«إنهم في الداخل يعتمدون قاعدة 

دأ تركز القوة أو السلطة في يد هذه المؤسسة أو تلك مهما جاءت المؤسسة أو السلطة ألنهم يرفضون مب

 . باالنتخاب أو انطلقت من موقع حسن النوايا

بيد أن األميركان في السياسة الخارجية ـ وخاصة في ظل ظاهرة القطب الواحد بعد انتهاء الحرب الباردة ـ 

وتحت شعار ..دة لكي تتصرف بغير قيود أو ضوابط أو توازناتباتوا يروجون لفكرة هيمنة الواليات المتح

 ! من فضلك ضع ثقتك في أميركا: موجه لشعوب العالم بأسرها
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إذا كانت السلطة المطلقة أو القوة المنفردة بغير : من هنا يطرح الكاتب الفرنسي سؤاله الجوهري البليغ بقوله

 ال تكون بنفس القدر من السوء واإلفساد من جانب من ضوابط مدعاة للمفسدة على الصعيد الداخلي، فلماذا

 يقبض منفردا على مقاليدها على الصعيد الدولي؟

 
 
 
 
 
 
 
 

 


