محرم  1437هـ  -أكتوبر 2015م

مقــــال

ــــك َّية وف�شل النوايا احل�سنة
اتفاقية ُع�ق��دت يف ج��زر امل��ال��دي��ف ،اجتمع فيها ك��ل ق��ادة العامل
تقري ًبا ،وتتعلق بتقليل انبعاثات ال�غ��از ،واالح�ت�ب��ا���س احل��راري
الكوين .و�أعلنت �إدارة بو�ش الأ�صغر �أن الواليات املتحدة لن تدعم
الت�صديق على بروتوكول «كيوتو» ،و�إذا كان هذا الإعالن قد �أثار
املالديفيني ،ف ��إن �أج ��زاء كثرية م��ن باقي �أن�ح��اء ال�ع��امل ،خا�ص ًة
�أوروب��ا قد �سخطت �أ�شد ال�سخط على هذا الإع�لان .ي�ضاف �إىل
ذلك موقف �أمريكا من م�شكالت بيئية �أخرى.
ويتناول امل�ؤلف يف الف�صل ال�ساد�س مو�ضوع «الأ�سلحة» ،وحتت
ع�ن��وان «ن�ح��ن نثق يف الأ��س�ل�ح��ة» ي��ردد امل��ؤل��ف ع�ب��ارة «�أن �أمريكا
تب�شر دو ًم��ا بحكم القانون ،لكنها يف النهاية ت�ضع نف�سها دو ًم��ا
فوق القانون».
� ...إ َّن ال��والي��ات املتحدة يف احللبة الدبلوما�سية ه��ي بطلة حكم
ال�ق��ان��ون ،والتب�شري ب��ه ب���ص��ورة خا�صة ب��اع�ت�ب��اره �شي ًئا الب��د منه
للتجارة احلرة والتنمية االقت�صادية .والتو�سع يف حقوق الإن�سان،
وحمايتها .وم��ع ذل��ك ،فقد ذك��ر تقرير �صدر يف �إب��ري��ل ع��ام 2002
بعنوان «حكم القوة �أم حكم القانون ردود فعل الواليات املتحدة على
ثماين اتفاقيات دولية ك�برى ،تبني �أن الواليات املتحدة �ساومت
�أو عمدت �إىل تفجري �أو �إ�ضعاف معاهدات تعترب عالمات :منها
حظر ا�ستخدام الألغام ،واالتفاقية امل�ضادة لل�صواريخ البالي�ستية،
وات�ف��اق�ي��ة احل ��رب ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ،وات�ف��اق�ي��ة احل ��رب ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة،
واتفاقية منع االنت�شار ،واملحكمة اجلنائية الدولية.
ويف الف�صل ال�سابع ،وع�ن��وان��ه�« :شعب م�سامل وح��رب ب�لا نهاية»
يعر�ض امل�ؤلف موقف �أمريكا من احلروب بداية من احلرب العاملية
الأوىل م��رورًا بالثانية واحلرب الكورية واحلرب الباردة واحلرب
ع�ل��ى ف�ي�ت�ن��ام ،و�أف�غ��ان���س�ت��ان وال �ع ��راق .وي���ش�ير امل ��ؤل ��ف �إىل وج��ود
معار�ضة �شعبية كبرية يف ال��والي��ات املتحدة للذهاب �إىل احل��رب
العراقية منفردين ،دون دعم من الأمم املتحدة ،و�أح�س كثري من
املراقبني يف الداخل واخلارج �أن العراق كان تهديدًا �أقل مما تدعيه
الإدارة؛ �إذ لي�س لديه �أ�سلحة ن��ووي��ة �أو �صواريخ بالي�ستية ،و�أن
غ��زو العراق �سوف ي�شكل م�شكالت �أك�بر مما يقدم حلو ًال ،ويثري
يرا يف املنطقة ،ورمب��ا يف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي الأك�بر،
ا�ضطرابًا ك�ب� ً
كانت البلدان العربية والإ�سالمية ت�ؤمن -ب�شكل خا�ص� -أن موقف
الواليات املتحدة مثا ًال �آخر على املعايري الغربية املزدوجة ،وهو قد
و�ضع عربة العراق �أمام ح�صان �إ�سرائيل وفل�سطني .لقد قالوا قبل
الهجوم على العراق� :إنه يجب القيام بجهد حقيقي حلل املو�ضوع
الإ�سرائيلي -الفل�سطيني ،حتى �إن كان هنالك يف النهاية� ،ضرورة
للهجوم على العراق.
وي�ت�ح�دَّث امل��ؤل��ف يف الف�صل ال�ث��ام��ن ع��ن م��و��ض��وع��ات ذات ن�شاط
��س�ي��ا��س��ي .وع ��ن الأه �م �ي��ة ال �ك�برى ال�ت��ي ت��ول�ي�ه��ا �أم��ري �ك��ا ل�ك��ل من
�إ�سرائيل وتايوان ،رغم �أن عدد �سكانهما �ضئيل للغاية 6.2 :مليون
و 22مليونا على ال�ت��وايل .وي��رى امل��ؤل��ف �أن خ�لاف��ات �أم��ري�ك��ا مع
ال�ع��امل ميكن تناولها� ،إىل ح��د ك�ب�ير ،يف �أرب ��ع كلمات� :إ�سرائيل،
تايوان ،الدين ،جماعات ال�ضغط .وعن �إ�سرائيل ،يذكر امل�ؤلف �أنه
ال يوجد مو�ضوع تختلف فيه وجهات نظر الواليات املتحدة فعليًا
مع كل البلدان الأخرى� ،أكرث من ذلك الذي يدور حول �إ�سرائيل
ونزاعها الذي ال ينتهي مع الفل�سطينيني.
�إ َّن و�سائل الإعالم يف الواليات املتحدة ح�سا�سة للغاية فيما يتعلق
بالنقد ال��ذي توجهه �إ�سرائيل للأعمال التي يقومون بها .حتى
�إن حمطة «� �س ��ي�.إن�.إن» اع�ت��ذرت بالفعل يف �أول م��وق��ف تاريخي
لها ،ا�ستجابة ل�شكاوى من �أن تقريرها عن املعارك الإ�سرائيلية
الفل�سطينية يف مدينة جنني كانت مواتية للغاية للفل�سطينيني،

وحتظى الهجمات الإ�سرائيلية على الفل�سطينيني بانتباه �أق��ل،
وتقبل ب�سهولة باعتبارها دفاعًا �شرعيًا عن النف�س.
وي�خ�ت��م امل ��ؤل��ف ه ��ذا ال�ف���ص��ل ق��ائ� ً
لا� :إن �أم��ري�ك��ا ب�سيا�ستها نحو
�إ�سرائيل وت��اي��وان توا�صل �إحل��اق ال�ضرر البالغ بنف�سها ،وتخلق
عداوات كثرية ،وحتول عينها عمدًا عن الر�أي الآخر .ويحذر قائ ًال:
يجب على �صحافتنا �أن تكتب عن احلقيقة يف �إ�سرائيل وفل�سطني
وتايوان ،ومناطق �أخرى عديدة حتى ال نفقد م�صداقيتنا.
وحت��ت ع �ن��وان�« :أ� �ص��دق��اء و�أع� ��داء» ي ��أت��ي الف�صل ال�ت��ا��س��ع ،ال��ذي
ي�ت�ح��دث ف�ي��ه امل ��ؤل��ف ع��ن ت�ل��ك احل�ق�ب��ة ال�ت��ي ان�ت�ه��ت فيها احل��رب
الباردة بانتهاء وجود االحتاد ال�سوفيتي .وهو ما ر�صده فران�سي�س
فوكاياما بكتابه «نهاية التاريخ» .يف تلك الفرتة بدا �أنه لي�س هنالك
م��ن �أع ��داء للواليات املتحدة .وب��د�أ و�ضع �أ�س�س نظام عاملي جديد
ل�ت�ع��اون متعدد الأط� ��راف� .إال �أن ه��ذه ال�ف�ترة مل ت�ستمر ط��وي� ً
لا،
عندما �أظهرت هجمات � 11سبتمرب عام  2011على برجي التجارة
العاملية والبنتاجون �أن التاريخ م��ا ي��زال على ال ��درب ،و�أن العوملة
لي�ست ب��ال���ض��رورة �إك���س�يرًا ��س�ح��ر ًي��ا� .إن تلك الهجمات ق��د فجرت
حتوالت بعيدة املدى يف العالقة مع بع�ض �أ�صدقاء �أمريكا القدامى.
� ...إ َّن ال�ب�ل��دان الإ��س�لام�ي��ة يف ال���ش��رق الأو� �س ��ط ،وج�ن��وب �آ�سيا
وج�ن��وب �شرق �آ��س�ي��ا ،مل يعد لديها �أي ثقة يف �أم��ري�ك��ا� ،إن هذه
البلدان باعتبارها بلدا ًنا عميقة التدين ،قد رف�ضت العقيدة
ال���ش�ي��وع�ي��ة ،ب���ص��ورة ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وك��ان��ت يف �أغ �ل��ب ال��وق��ت حليفة
لأم ��ري �ك ��ا خ �ل�ال احل� ��رب ال� �ب ��اردة ،رغ ��م ع ��دم ارت �ي��اح �ه��ا ل��دع��م
الواليات املتحدة لإ�سرائيل.
ريا من ال�سعوديني در�سوا وعا�شوا يف الواليات املتحدة .ويف
�إ َّن كث ً
�أع�ق��اب � 11سبتمرب ات�خ��ذت ال�صحافة الأمريكية موق ًفا �صارمًا
من ال�سعودية ،وهي ال�صديق املُقدم حتى الآن ،لأن خم�سة ع�شر
م��ن الت�سعة ع�شر ق��ر��ص��ا ًن��ا ك��ان��وا م��واط�ن�ين ��س�ع��ودي�ين .و�أخ ��ذت
�صحيفة مثل الـ»وول �سرتيت جورنال» تهاجم ال�سعودية وقانونها
الإ� �س�ل�ام ��ي ،وحت�ج�ي�ب�ه��ا ل �ل �م ��ر�أة ،ون �ظ��ام �ه��ا امل ��در� �س ��ي ،ودع�م�ه��ا
للفل�سطينيني .ون�سي الأمريكيون �أو تنا�سوا الدعم الذي �أعطته
لهم العربية ال�سعودية.

وت �ع��اين الأردن وم���ص��ر ال�ق�ل��ق �أي �� ً��ض��ا ،مثلما ع��ان��ت ال���س�ع��ودي��ة و
يت�ساءل العرب :ملاذا يف و�سع �إ�سرائيل امتالك قنابل نووية ولي�س
يف و�سع البلدان العربية؟ مل��اذا يف و�سع �إ�سرائيل جتاهل ق��رارات
الأمم املتحدة مع �إعفائها من العقاب ،لكن �صدام يجب مهاجمته
على الفور؟
�إ َّن رب��اط ال��والي��ات املتحدة بالعرب املعتدلني ،عمل ط��وال ن�صف
ق��رن لكبح التو�سع ال�شيوعي ،ولوقف موجات ال�ث��ورة الإيرانية،
ولإنهاء تهديد �صدام يف حرب اخلليج عام  ،1991ولكنهم يرون �أن
القوة العظمى وراء عدم اال�ستقرار يف املنطقة الآن هي الواليات
املتحدة ذاتها.
�أم��ا الف�صل العا�شر والأخ�ي�ر ،فيتحدَّث امل�ؤلف فيه عما يجب �أن
تكون عليه الإ�سرتاتيجية الوطنية الأمريكية والنظرة التقليدية
للعالقات ال��دول�ي��ة .ي��رى �أن �صعود �أي��ة ق��وة �إم�براط��وري��ة �سوف
ينتج بطريقة �أوتوماتيكية حتالفات م�ضادة وتعاو ًنا بني القوى
الأخ ��رى ل�ت��وازن ال�ق��وى املهيمنة ،حتى ي�صبح يف النهاية امتداد
الإم�براط��وري��ة م�ف� ً
�رط��ا وت�ن�ه��ار .وم��ن ث��م ف ��إن ال��رج��ال والن�ساء
الأمريكيني �سوف ير�سلون �إىل �أرك ��ان الأر� ��ض البعيدة يف حملة
�صليبية لن�شر العقيدة الأمريكية.
ويرى امل�ؤلف �أن هذه اال�سرتاتيجية لن تنجح ويعدد �أ�سباب عدم
جناحها يف:
 ال�سبب الأول� :إن وجود �أ�شياء كثرية مثل الأمن الع�سكري املطلق،وال�ق�ن��اب��ل امل��وج�ه��ة ب��ال�ل�ي��زر وال���ص��واري��خ ال�ن��ووي��ة و� �ص��ور الأق �م��ار
ال�صناعية ،مل حتم �أمريكا من حاملي الأ�سلحة البي�ضاء والتع�صب
االنتحاري واملختطفني الذين قاموا بهجمات � 11سبتمرب.
 ال�سبب ال�ث��اين� :إن ب��اق��ي ال�ع��امل ال ي��رى الأم��ري�ك��ان كما ي��رون�أنف�سهم ،وه��م لي�سوا ب��ال���ض��رورة راغ�ب�ين �أن ي�ك��ون��وا مثلهم� .إن
ال�شعوب حتتاج �إىل ال�ك��رام��ة واالح�ت�رام �أك�ثر م��ن حاجاتهم �إىل
�أجهزة الكمبيوتر� ،أو وجبات الهامبورجر.
 ال�سبب الثالث� :إن حربًا �أمريكية لن تنجح؛ لأنها �سوف تورط�أمريكا ب�صورة متزايدة يف �أنواع من حتالفات تقوم على املالءمة،
و�أع� �م ��ال ال رح �م��ة ف�ي�ه��ا وال ��ش�ف�ق��ة ت � ��ؤدي �إىل ت �غ ُّ�ير يف احل �ي��اة
الأمريكية و�إف�ساد �شخ�صياتهم وم�ؤ�س�ساتهم.
 ال�سبب الرابع� :إن العوملة االقت�صادية والتبذير الأمريكي قدن�سفا بالفعل �سيادتهم االقت�صادية ،وجعالها �أك�ثر اعتمادًا على
ه ��ؤالء ال��ذي��ن يهيمنون عليهم� .إن تهمة الرغبة يف غ��زو العراق
للتحكم يف نفطه ،تبدو م�ؤذية لآذان الكثري من الأمريكيني.
ويختم امل��ؤل��ف كتابه ب ��أ َّن �أيَّ عمل يف ال�شرق الأو� �س��ط ،يجب �أن
يقرتن بجهد متجدد حلل امل�أزق الإ�سرائيلي-الفل�سطيني .يجب �أن
ي�شتمل ذلك على تقدمي معونة لإ�سرائيل ،م�شروطة باالن�سحاب
من «ال�ضفة الغربية» و»غزة» ،وجتميد كل �أعمال اال�ستيطان.
.............................
 ال �ك �ت��اب�« :أم� ��ة م ��ارق ��ة..الأح ��ادي ��ة الأم��ري �ك �ي��ة وف���ش��ل ال�ن��واي��ااحل�سنة».
 ت�أليف :كاليد بري�ستوويتز. ترجمة وتقدمي :فخري لبيب. النا�شر :املركز القومي للرتجمة ،القاهرة ،ط2015 ،1م. -عدد ال�صفحات� 462 :صفحة.
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� َّأمة مارقة :الأحاد َّية الأمريـــ
ُمنى �أحمد �أبو زيد *

وانتماء ،وهو �شاهد ال يعر�ض للأو�ضاع
فكرا
كتاب «�أمة مارقة» ٌ
كتاب ُمهم للغاية ،جتيء �أهميته من �أن كاتبه هو واحد من الطبقة احلاكمة ً
ً
االقت�صادية وال�سيا�سية والدولية والثقافية فقط ،لكنه يدعم ما يقول ب�إح�صائيات موثقة وباقتبا�سات ثابتة املرجعية ،ت�أكيدً ا مل�صداقيته.
أمرا له �أهمية خا�صة يف منطقتنا العربية .كما يتناول
ويت�ض َّمن هذا الكتاب زاوية مهمة عن ر�ؤية الأمريكيني لأنف�سهم ولإ�سرائيل؛ باعتبار ذلك � ً
�أوجه احلياة الأمريكية من خالل �سيا�سات الإدارة الأمريكية ويعر�ض املنهج الأمريكي يف التعامل مع الآخر.
وم�ؤلف الكتاب هو «كاليد بري�ستوويتز» ،يذكر عن نف�سه �أنه نتاج الطبقة الو�سطى ،حمافظ جمهوري ،و�أنه براء متا ًما من �أن يكون ي�سار ًيا �أو
ليربال ًيا �أو دميقراط ًيا� ،إنه حمافظ ينتمي للحزب اجلمهوري ،وال�سبب الذي دفعه �إىل ت�أليف هذا الكتاب هو :عزلة �أمريكا التي �أح�س بها �أثناء
مر الأيام.
�سفره لعدة بلدان ،والتي تزداد ً
�سوءا على ّ
ي�صف امل��ؤل��ف و��ض��ع ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ق��ائ� ً
ُ
لا� :إننا
ن��دف��ع ثمن �أخ�ط��اء ج�سيمة ��ص��درت ع��ن اجل�ه��ل وج�ن��ون العظمة
والثقة الزائدة يف �أ�سلحتنا وقوتنا .ورغم كل الت�ضحيات يف �سبيل
ق�ضية احلرية وال�ع��دال��ة� ،إال �أن��ه غالبًا ما يُنظر �إىل �أمريكا من
اخلارج بخوف وارتياب؛ وذلك لأ َّن تلك ال�سيا�سات ما كانت قط يف
�سبيل احلرية والعدالة.
يتكوَّن الكتاب من مقدمة املرتجم وع�شرة ف�صول وخامتة .الف�صل
الأول عنوانه« :يف خ�صام مع العامل -و�أنف�سنا» ،يبد�أ امل�ؤلف هذا
الكتاب بتعريف كلمة «�أم��ة م��ارق��ة» ،وه��ي تعني «�أنها �أم��ة مل تعد
مطيعة� ،أو منتمية� ،أو م�ق�ب��ول��ة ،ك�م��ا ال مي�ك��ن التحكم فيها �أو
م�ساءلتها� ،إنها منحرفة ،وح�شية الت�صرف ب�صورة �شاذة ،وال ميكن
التنب�ؤ مبزاجها» .ويدلل امل��ؤل��ف على �صحة ه��ذا الو�صف؛ �إذ �إن
�صورة �أمريكا ،كما هي مرئية من اخلارج� ،صارت قبيحة على نحو
متزايد ،و�أنه �سمع نقدًا لالجتاهات الأمريكية الأحادية.
ويقول امل�ؤلف� :إن قائمة همومنا تبد�أ بالأحادية الأمريكية ،وما
يراه العامل فينا من �إمربيالية ناعمة ،كعالمة جتارية �أمريكية
خ��ا��ص��ة ب�ه��ا ،وت��رت�ب��ط ب�ه��ذا م���س��أل��ة ال �ع��ومل��ة ،كعملية �أم ��رك ��ة� ،إن
ا�ستخدام الطاقة ،واالحتبا�س احلراري الكوين ،مو�ضوعان كبريان
مرتبطان لهما �أهمية كونية ،وتدور حولهما وجهات نظر تتباين
بحدة� .إن ا�ستخدام النفط الأجنبي له دالالت ذات عالقة باحلرب
وال �� �س�لام ،مي�ك��ن �أن ي ��ؤث��ر ب�ط��ري�ق��ة درام �ي��ة ع�ل��ى ب �ل��دان �أخ ��رى،
ك��ذل��ك ت�شمل وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر الأم��ري�ك�ي��ة ح ��ول ال���س�ي��ادة وح��ري��ة
الفعل والهيمنة الع�سكرية على دالالت كربى ذات عالقة باحلرب
وال�سالم ،وال ميكن التهرب من مو�ضوع �إ�سرائيل وفل�سطني ،كما
ال ميكن جتاهل النقاط ال�ساخنة يف العراق وكوريا.
وي�شري �إىل امل�س�ألة الفل�سطينية-الإ�سرائيلية ،ويرى �أنها م�س�ألة
تت�سع فيها ال�ه��وة ب�ين �أم��ري�ك��ا وب��اق��ي �أن�ح��اء ال�ع��امل �أك�ثر م��ن �أي
م�س�ألة �أخ��رى� .إن �إ�سرائيل بالن�سبة للأمريكيني� ،صديق وثيق
ال�صلة وحليف .ي�ضاف �إىل ذلك �أن الأمريكيني بد�ؤوا يف �أعقاب 11
�سبتمرب ينظرون �إىل ن�ضال �إ�سرائيل �ضد الإرهابيني االنتحاريني
باعتباره مم��اث� ً
لا حل��رب �أمريكا �ضد �إره ��اب «ال�ق��اع��دة» .وال��واق��ع
فيما ي�ؤكد امل�ؤلف� -أن الفل�سطينيني يعي�شون يف ظل االحتاللمنذ قرابة �أربعني عامًا ،و�أن امل�ستوطنات الإ�سرائيلية يف الأرا�ضي
املحتلة ق��د مت��ت بطريقة عنيدة ع�بر ال���س�ن��وات الع�شر املا�ضية،



وه ��ذا يُ�ش ِّكل ن��و ًع��ا م��ن ال�ع�ن��ف ،لقد رب��ط البع�ض ذل��ك مبعاملة
ال��والي��ات املتحدة للأمريكيني الأ�صليني خ�لال تر�سيخ احل��دود
الأمريكية يف القرن التا�سع ع�شر ،وباكورة القرن الع�شرين .ومن
هنا كانت املطالبة بوقف العنف الفل�سطيني دون ذكر اال�ستيطان
الإ�سرائيلي -كما يرد على ل�سان امل�ؤلف� -أمر جمحف وي�ؤدي �إىل
نتائج عك�سية.
عنوان الف�صل الثاين« :الإمرباطورية غري املعرتف بها» .ويف هذا
الف�صل يتحدث امل�ؤلف عن �شكل الإمرباطوريات القدمية ،الذي
حازه الأوروبيون �أو ال�صينيون �أو اليابانيون من امتالك م�ساحات
خ��ارج ح��دوده��ا .وق��د ك��ان لأمريكا م�ستعمرات مبا�شرة قليلة� ،أو
ممتلكات م��ن �أر� ��ض على النمط الكال�سيكي لربيطانيا وي��اب��ان
املا�ضي ،غري �أن الإمرباطوريات تقا�س � ً
أي�ضا بقدرتها على �إب��راز
القوة لإخ�ضاع الآخ��ري��ن �أو �إغرائهم على ما ت�صدره من �أوام��ر،
وعلى و�ضع القوانني وفر�ضها ،وعلى ت�أ�سي�س معايري اجتماعية،
وهو ما �أخذ يظهر يف �سيا�سات �أمريكا وعالقاتها مع الآخرين.
� ...إ َّن ن�صيب الواليات املتحدة من �إنفاق الدفاع الكلي لكل بلدان
ال �ع��امل ه��و � %40آخ ��ذة يف ال ��زي ��ادة ،ويف ل�غ��ة ال�ه�ي�م�ن��ة الع�سكرية
املطلقة ،ف�إن العامل مل ير مثي ًال لهذا.
وتلوح الواليات املتحدة بهذه ال�ضخامة االقت�صادية� .إذ �إن الناجت
املحلي الإج�م��ايل للواليات املتحدة ي�صل �إىل �أك�ثر م��ن  %30من
الناجت املحلي الإج�م��ايل املوحد جلميع بلدان ال�ع��امل .وه��ي �أكرب
اقت�صاديًا من �أوروبا كلها ،و�أربعة �أ�ضعاف �أملانيا ،الأكرب اقت�صاديًا،
ويعادل اقت�صاد ال�صني ،طب ًقا لأ�سعار ال�سوق عُ�شر حجم اقت�صاد
الواليات املتحدة فقط ،ورو�سيا �أقل من ن�صف ذلك.
ويعقب امل�ؤلف على هذه القوة االقت�صادية والع�سكرية قائ ًال� :أن
ريا وقويًا وذا �سلطة ،ال ي�ساوي بال�ضرورة الإمربيالية.
تكون كب ً
تعب عن نف�سها يف احلقيقة عرب ثالثة �سبل على
أمريكا
�إن قوة �
ّ
الأق��ل :الإك��راه ،والإغ ��راء ،والإق�ن��اع .والإك��راه بالطبع هو الأكرث
مبا�شرة وا�ستخدامًا يف ال�سيا�سة الأمريكية.
ويتناول الف�صل الثالث« :لعبة �أمريكا» يف الأ�سواق املالية ،وهو ما
ظهر �إثر الأزم��ة املالية الآ�سيوية ،وكان مدم ًرا لتايالند وجنوب
��ش��رق �آ��س�ي��ا ،وت�سبب ه��ذا يف ت���س��ا�ؤل ال�ع��دي��دي��ن� ،إذا م��ا ك��ان لدى
الواليات املتحدة و�صندوق النقد الدويل فهم جيد للكيفية التي
�أثرت بها العوملة على االقت�صاديات الآ�سيوية.

�إ َّن ��ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل وال�ك�ث�ير م��ن امل���س��ؤول�ين يف ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ق��د اع�ت�رف ��وا ب ��أخ �ط��اء و��س�ي��ا��س��ات غ�ير م�ن��ا��س�ب��ة� ،إال �أن
الواليات املتحدة �أفلتت من �أ�سو�أ �أزم��ة مالية كونية منذ الركود
الكبري ،يف حني �أن الإندوني�سيني والتايالنديني و�صيني هوجن
ك��وجن وال�ك��وري�ين -م��ا زال ��وا ي�ت��ذك��رون ال م�ب��االة وتقلب وجهالة
الواليات املتحدة وم�ؤ�س�سة العوملة.
وحتت عنوان «الرك�ض وراء باطل» ،ي�أتي الف�صل الرابع ليتحدث
امل�ؤلف فيه عن الزهو الأمريكي يف جمال الطاقة؛ ف�إذا كان النفط
جزءًا �أ�سا�سيًّا من اللعبة يف احلرب العاملية الأوىل فقد كان اللعبة
كلها يف احلرب العاملية الثانية .ورغم �أ َّن النفط كان معرو ًفا منذ
ق��دمي الأزم ��ان� ،إال �أن��ه مل ي�صبح مرك َز اهتمام جت��اري يف ال�شرق
الأو�سط حتى عام  ،1900عندما اقرتح �شاه فار�س على دبلوما�سي
بريطاين متقاعد �إمكانية بيع امتياز التنقيب عن النفط يف فار�س.
ولفت هذا �أنظار الدول الكربى �إىل برتول ال�شرق ،و�أ�صبح امل�شايخ
املعدمون على امتداد ال�شرق الأو�سط فج�أة مو�ضع ود وحمبة من
�أ�صحاب �شركات النفط الغربيني ،بح ًثا عن امتيازات احلفر.
عرف اجلميع بوجود كميات كبرية من النفط يف ال�شرق الأو�سط،
خا�ص ًة يف �شبه اجلزيرة العربية .ورغ��م �أن �إنتاج ال�شرق الأو�سط
تغي
كان
هام�شي الأهمية �أثناء احلرب العاملية الثانية� ،إال �أن ذلك َّ
َّ
�سريعًا.
وتغي �سوق النفط بطريقة حا�سمة عام  ،1973ومل تعد الواليات
َّ
املتحدة هي املالذ الأخري ،كانت العربية ال�سعودية هي ذلك املالذ
وت�شكلت قبل ذل��ك الأوب ��ك ع��ام  1960ك�ج��زء م��ن ن�ضال البلدان
امل�صدرة للنفط بعيدًا عن �شركات البرتول .ويف حرب � 1973أُعلن
عن ا�ستخدام �سالح النفط لل�ضغط على الواليات املتحدة و�أوروبا
لإجبار �إ�سرائيل على الرتاجع ،وقد �أثبت �سالح النفط هذه املرة
�أنه �سالح فعَّال.
ويذكر امل�ؤلف �أن للواليات املتحدة مع اململكة العربية ال�سعودية
عالقة خا�صة منذ �سنني ،و�أن ال�سعوديني ال يبيعون فقط النفط
�إىل ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ب ��دوالر �أق ��ل ،م��ن �أي �أح ��د �آخ ��ر للربميل
ال ��واح ��د ،لكنهم ي���س�ع��رون �أي��ً��ض��ا نفطهم ب ��ال ��دوالر ،مم��ا ي�ساعد
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ع�ل��ى الإب �ق ��اء ع�ل��ى ال� ��دوالر ب��اع�ت�ب��اره ال��وح��دة
الأ�سا�سية للح�ساب ،وهذه ميزة عظمى للهيمنة الأمريكية.
وي�ع��ر���ض امل ��ؤل ��ف يف ال�ف���ص��ل اخل��ام����س الت�ف��اق�ي��ة «ك �ي��وت��و» .وه��ي

