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كحالة كباك�ستان ،و�إن وجدت تنازالت يف ت�ضييق اخلناق على مقاتلي
طالبان (وحتى �أ�سامة بن الدن) الذين كانوا يتمتعون بحماية اجلي�ش
ال��ب��اك�����س��ت��اين .ال ت��ق�� ّو���ض ه��ذه اخل��ي��ارات ال�سيا�سية �أه����داف ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة يف �أفغان�ستان واال���س��ت��ق��رار الإقليمي فح�سب ،ب��ل ه��ي ت�سمح
لل�صني بك�سب النفوذ على ح�ساب ال��والي��ات املتحدة .يقلق ن�صر من
يتو�سع يف نهاية املطاف يف جميع �أنحاء املنطقة
�أن هذا الت�أثري �سوف َّ
مللء الفراغ بعد االن�سحاب الأمريكي الو�شيك من �أفغان�ستان وتراجع
مواجهة لهيب انت�شار الربيع العربي.
 ...تعاين الواليات املتحدة اليوم عن طريق الدين العام من الك�ساد
العظيم و�أ�شباح احل��روب يف العراق و�أفغان�ستان .حلفا�ؤها الأوروبيون
يواجهون الأزمة االقت�صادية امل�ستمرة .لي�س هناك رغبة تذكر ملزيد من
التدخل من جانب �أمريكا ،حتى لو كانت عرب الدبلوما�سية واالقت�صاد
فقط .يجادل ن�صر ب�أن ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يجب �أن ت�ستيعد
الدبلوما�سية مكانها ال�صحيح وال��ك��ف ع��ن حم��اول��ة ح��ل ك��ل م�شكلة
بالقوة الع�سكرية .ويعترب �أنه كان من �ش�أن االن�سحاب التدريجي من
العراق وعدم الغياب عن الت�سويات ال�سيا�سية يف البحرين و�سوريا منع
جذوة الطائفية من ا�ستعار نريانها يف املنطقة.
ال ميكننا �أن نتجاهل �إمكانية املواجهة املقبلة مع ال�صني؛ ولهذا
ال�سبب بالذات يجب �أن نكون حذرين يف مدى عمق تورطنا يف م�ستنقع
ال�شرق الأو�سط .يعيد ن�صر التذكري بفيتنام ،م�شرياً �إىل �أن االعتقاد يف
القدرة على الإقناع بالإكراه �أدى �إىل ف�شل اخليال ،وعلى نطاق وا�سع
بني جميع �أع�ضاء فريق الرئي�س جون�سون.
خال�صة
يقول ن�صر -يف خال�صة كتابه� -إن ثمة جد ًال كبرياً هذه الأيام حول
ما �إذا كانت �أمريكا يف حالة ان��ح��دار .ف��ه���ؤالء الذين ي��ح��ذرون من �أن
�أيامنا الأف�ضل �صارت من املا�ضي يعزون انقالب احلظ(خ�سارة موقع
القوة العظمى وخ�سارة الهيمنة االقت�صادية وفقدان موقع القيادة التي
ال مناف�س لها يف العامل) �إىل م�شكالت اقت�صادية يف الداخل وعدم تفرد
�أمريكا بكونها القطب الوحيد يف العامل؛ حيث توجد ال�صني وزمال�ؤها
يف جمموعة الربيك�س (الربازيل ،رو�سيا ،الهند ،ال�صني) وهي جمموعة
طاحمني بالو�صول �إىل موقع قوة عظمى .يق ّر ن�صر بوجود م�شكالت
اقت�صادية يف �أمريكا ،لكنها ال تزال االقت�صاد الأكرب يف العامل واجلي�ش
الأقوى ،وفكرة �أن الأ�سواق النا�شئة �ستزيح �أمريكا من ال�ساحة العاملية
هي حتى الآن �أكرث خيا ًال وبعيدة عن الواقع .ويرى ن�صر �أن الواليات
املتحدة ال ت��زال لديها جميع مكوّنات القيادة العاملية ،و�أن��ن��ا نتحدث
بالت�أكيد عن م��دى حر�صنا على موقعنا يف ال��ع��امل.ال يعتقد ن�صر �أن
�أمريكا يف حالة انحدار .بل هو يقول �إنه بد ًال من ال�س�ؤال :ملاذا ننحدر؟
يجب �أن يكون ال�س�ؤال :برغم قوتنا و�إمكاناتنا ال�ساحقة ،ملاذا ينخف�ض
ت�أثرينا؟ اجل��واب يف ر�أي��ه يرتبط يف كيفية ممار�سة القوة وكيف نرى
دورن���ا يف ال��ع��امل .وه��و يعترب �أن��ه �إذا ر�أي��ن��ا القيادة العاملية تنزلق من
قب�ضتنا ،فذلك لي�س مرده �إىل الركود االقت�صادي الذي �أ�صاب بالدنا
خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية ،بل ب�سبب كوننا غري واثقني ومرتددين
ب�ش�أن دورنا يف العامل .فخالل العقد املا�ضي� ،أ�ضرت مقاربتنا الع�سكرية
لل�سيا�سة اخلارجية ب�سمعتنا ،والآن التقلب يف كيفية حتقيق م�صاحلنا
قد قو�ضت م�صداقية قيادتنا .فانتقلنا من القيادة يف كل مكان خالل
العقد املا�ضي �إىل قيادة ال �شيء اليوم ،يف خامتة مفاجئة لغزونا الطويل
الأمد يف ال�شرق الأو�سط.ويرى ن�صر �أن على �أمريكا عدم القبول بهذه

النتيجة ،فالقيادة الأمريكية ال تزال �ضرورية ال�ستقرار النظام العاملي
و�سالمة االقت�صاد العاملي ،تو�سع التجارة والنمو واالزدهار امل�ستمرين
للدول .فال توجد قوة يف العامل قادرة على لعب دور �أمريكا يف ال�ساحة
العاملية �أو ترغب يف احللول مكانها .فالعامل الذي بنته �أمريكا ال يزال
يحتاجها لقيادته ،فهي تبقى القوة املحورية العاملية .لكن العامل تغري
وهو ي�ستمر يف التغيرّ  ،ويجب على القيادة الأمريكية التغيرّ  .فقيادتنا
يف امل��ا���ض��ي ال��ق��ري��ب م��ن خ�ل�ال ق��وت��ن��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة ك��ان��ت مكلفة وغ�ير
مثمرة .وك��ان��ت جتربة القيادة الأمريكية يف ال�شرق الأو���س��ط خا�صة
خالل العقد املا�ضي كارثية� .إنه الوقت للتفكري ب�شكل خمتلف وعودة
الدبلوما�سية والإ�شراك االقت�صادي �إىل موقعهما ال�صحيحني.ولهذا
ال�سبب ،ينا�شد ن�صر الواليات املتحدة لقيادة ال�شرق الأو�سط للخروج
م��ن امل�ستنقع� .إن��ه يريد �أن ي��رى خطة مار�شال للمنطقة ،على غ��رار
اخلطة االقت�صادية التي �ضخت �شرايني احلياة يف �أوروب��ا بعد احلرب
العاملية الثانية واحل���رب ال��ب��اردة ،على ال��ت��وايل .باخت�صار ،يجب �أن
تفعل �أمريكا �شيئاً .فالعامل العربي الذي �شهد الربيع العربي يحتاج
�إىل م�ساعدة من اخلارج من �أجل التنمية االقت�صادية ملواجهة امل�آ�سي
االجتماعية والركود االقت�صادي وال�سخط ال�سيا�سي ال�شعبي .فال�شرق
الأو����س���ط ي�شهد حت���و ًال ت��اري��خ��ي��اً ،ف��ه��ن��اك ���ص��ع��ود ل�ل�إ���س�لام ال�سيا�سي
وان��ف��ج��ار للطائفية ،وان��ه��ي��ار ل��ت��وازن��ات ال��ق��وى الإق��ل��ي��م��ي��ة ،وال��ن��ق��اط
امل�����ش��ت��ع��ل��ة يف ل��ب��ن��ان ،ال���ع���راق��� ،س��وري��ا ،وال��ب��ح��ري��ن ت��ه��دد ب��ح��ري��ق على
م�ستوى �إقليمي .فالتغيري ال�سابق بهذا القدر جرى عام  1979عندما
�ألهمت ال��ث��ورة الإيرانية الراديكالية الإ�سالمية وزع��زع��ت اال�ستقرار
الإقليمي .ما يحدث اليوم يف ال�شرق الأو�سط هو �أك�ثر تعقيداً و�أكرب
حجماً ويتطلب التزاماً �أمريكياً �أعظم .فحل م�شكالت ال�شرق الأو�سط
والتهديد ال��ذي ميثله على العامل يتطلب تغيرياً جوهرياً يف املظهر
االق��ت�����ص��ادي للمنطقة .ه��ذا التغيري ي��ح��ت��اج �إىل ا�ستثمار اقت�صادي
�أمريكي يف املنطقة وجعلها تنخرط يف االقت�صاد العاملي وت�شهد منواً
على غرار دول “الربيك�س».
وي���رى ن�صر �أن االل��ت��زام االق��ت�����ص��ادي يجب �أن ي�تراف��ق م��ع ال��ت��زام
�سيا�سي ج��دي يف امل��ن��ط��ق��ة ،م��ن خ�لال امل�����ش��ارك��ة يف ت���أم�ين اال���س��ت��ق��رار
الإقليمي وت�شجيع االن�سجام الإقليمي ،ولي�س فقط النظر �إىل املنطقة
من منظار مكافحة الإرهاب.
وي�شري الباحث �إىل �أن �أمريكا قد لعبت دوراً يف ل��ت��وازن يف ال�شرق
الأو���س��ط ب�ين �إي����ران م��ن ج��ه��ة وج�يران��ه��ا م��ن �أخ����رى ،وب�ين �إ���س��رائ��ي��ل
وال��دول العربية ،و�أن��ه من دون االنخراط الأمريكي� ،ست�صل املنطقة
�إىل توازنها اخلا�ص ،لكنها �ستكون عملية عنيفة ومزعزعة لال�ستقرار.
ومن دون القيادة الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط ،ف�إن م�ستقبل املنطقة،
�إذا ترك لل�صني ورو�سيا لتقريره� ،أو لإيران وتركيا وال�سعودية لل�صراع
عليه ،ف�إن م�ستقبل املنطقة لن يكون مب�شراً.
ويقول ن�صر �إن��ه ال توجد م�ؤ�س�سات اقت�صادية يف ال�شرق الأو�سط،
على غرار “�آ�سيان” �أو “�آبيك” ،و�أن على �أمريكا امل�ساعدة يف خلق مثل
ه��ذه التجمعات االقت�صادية لتعزيز �أم��ن املنطقة وازده��اره��ا وجعلها
�أقل ارتباطاً بعمل ال�سلطة الأمريكية .وهو يرى �أنه من غري املرجح
�أن تنف�ض �أمريكا يديها من ال�شرق الأو�سط ب�سهولة و�سرعة ،و�أنها ال
ميكنها جتنب نك�سة ا�ضطراب املنطقة ،م�شرياً �إىل �أن الواليات املتحدة
ميكنها االهتمام بتوجهها نحو �آ�سيا مع ا�ستمرار اهتمامها بال�شرق
الأو�سط ،كما فعلت يف املا�ضي.

نقد الكتاب
ي�أخذ ناقد «نيويورك تاميز» ،ميت�شكو كاكوتاين (عدد )2013/4/18
على امل�ؤلف �أنه مل يعر�ض يف �سياق ال�سلبيات التي �أخذها على ال�سيا�سة
اخلارجية للواليات املتحدة� ،أخطاء �سبقت �إىل ارتكابها �إدارة الرئي�س
ج��ورج بو�ش االب��ن .ويقول الناقد الأمريكي :ال يتوقف امل�ؤلف كثرياً
عند ال�سيا�سات الهجومية اال�ستباقية التي �أدت بالواليات املتحدة �إىل
خ��و���ض ح��رب ب�لا ���ض��رورة وبتكاليف ف��ادح��ة يف ال��ع��راق ،وال عمد �إىل
تقييم مقنع ومف�صل ملا كان ميكن �أن تقوم به �إدارة �أوباما احلالية من
دور �أكرث فعالية و�أعمق ت�أثرياً يف التعامل الواعي مع ظاهرة «الربيع
العربي» يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ويتميز ال��ك��ت��اب ،ك��م��ا ي��ق��ول ال��ن��اق��د “مايكل جوردن” (ن��ي��وي��ورك
تاميز ،ع��دد  ،)2013/3/3ب�أنه يجمع بني عن�صر امل��ذك��رات ال�شخ�صية
من واقع جتربة امل�ؤلف يف معمعة الدبلوما�سية الأمريكية ،وبني حتليل
ال�سيا�سات التي اتبعتها دوائ��ر العالقات اخلارجية بالواليات املتحدة
ومن منظور �أح��دث املراحل الزمنية وهي مرحلة الرئي�س “�أوباما”
ووزيرة خارجيته “هيالري كلينتون».
وميكن �أن نعد الكتاب �أقرب �إىل حملة انتقادية لل�سيا�سة اخلارجية
للواليات املتحدة ،خا�صة و�أن امل�ؤلف ي�أخذ على �إدارة �أوباما الراهنة �أنها
�أدت �إىل الن ْيل من مكانة �أمريكا القيادية ودوره��ا املرموق الذي كانت
تتمتع به على م�سرح ال�سيا�سة العاملية .وما يزيد من �أهمية الكتاب �أن
م�ؤلفه لي�س جمرد باحث عادي �أو مفكر تقليدي فهو الربوفي�سور ويل
ن�صر ،املفكر الأمريكي من �أ�صل “�إيراين” ،وهو ي�شغل الآن من�صب
عميد كلية الدرا�سات الدولية يف جامعة “جون هوبكنز” يف وا�شنطن
�إىل جانب موقعه كزميل باحث �أقدم يف م�ؤ�س�سة “بروكينجز” ال�شهرية
املعنية بالعلوم ال�سيا�سية وال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ،ف�ض ً
ال ع��ن ع�ضوية
امل���ؤل��ف يف جمل�س ال�سيا�سة اخلارجية يف وزارة اخلارجية وع�ضويته
مدى احلياة يف جمل�س العالقات اخلارجية يف العا�صمة الأمريكية.
ويُعد ن�صر من كبار اخلرباء الثقات يف الواليات املتحدة يف ق�ضايا
�سيا�سات ال��ع��امل الإ���س�لام��ي وال�����ش��رق الأو���س��ط وت�شهد ب��ذل��ك الكتب
التي �أ�صدرها ،والدرا�سات التي �سبق �إىل ن�شرها ،وهو ما جعل �صفوة
ال�سيا�سيني وال�برمل��ان��ي�ين يف �أم��ري��ك��ا ي�صفونه ب���أن��ه “مرجع قومي”
ب��ف�����ض��ل امل��ع��ل��وم��ات والآراء ال��ت��ي ي�����ص��دره��ا ،ع��ل��ى ن��ح��و م���ا ذك���ر وزي���ر
اخلارجية الأمريكية جون كريي وكذلك املفكر ال�سيا�سي ريت�شارد ها�س
رئي�س جمل�س العالقات اخلارجية.
ومن �أهم الكتب التي �أ�صدرها ن�صر كتابه عن “�صعود ال�شيعة”:
“�صعود الطبقة الو�سطى امل�سلمة اجلديدة” ،وكتابه عن “اجلماعة
الإ�سالمية يف باك�ستان” ،وكتابه بعنوان “توقعات الألفية».
--------- ال��ك��ت��اب“ :الأمة امل�ستغنى ع��ن��ه��ا :ت��راج��ع ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ةالأمريكية».
 ت�أليف :ويل ن�صر. -النا�شر  :م�ؤ�س�سة دو ِبلداي ،نيويورك .2013 -
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ــــراجــــع ال�سيا�ســــــــة اخلارجيــــــة الأمريكيـــــــة
ه��ي �صراعات كانت ت��دور ،ومعظمها وراء الكوالي�س ب�ين الأع��وان
ال�سيا�سيني العاملني يف البيت الرئا�سي وبني الدبلوما�سيني املحرتفني
املوظفني يف اخلارجية الأمريكية .وزاد من ح��دة ه��ذه ال�صراعات ما
�سبق ال��رئ��ي�����س �شخ�صياً �إىل �إع�لان��ه ع��ن��دم��ا و���ص��ف ال��ن��زاع امل�سلح يف
“�أفغان�ستان” قائ ً
ال� :إنها حرب ال�ضرورة.
ونظرا لأن��ه ك��ان �صراع موظفني مهما كانت رتبهم الكبرية ،فقد
�شهد ال�����ص��راع �سلوكيات �صغرية يف بع�ض الأح��ي��ان ،منها م��ا عاي�شه
امل���ؤل��ف م��ث ً
�لا ح�ين ع��م��د م��وظ��ف��و اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة �إىل ا�ستبعاد
امل��ب��ع��وث ال��رئ��ا���س��ي ال�سفري ه���ول�ب�روك ،وم��ع��ه امل���ؤل��ف م�ست�شاره ويل
ن�صر من م�شاهدة وحتليل امل�ؤمترات التي كانت تتم بوا�سطة فيديو
بني الرئي�س �أوباما يف وا�شنطن والرئي�س الأفغاين حامد قر�ضاي يف
كابول ،وهو ما �أدى �إىل تقوي�ض مكانة مبعوث “�أوباما” ال�شخ�صي
بني �صفوف ال�سا�سة يف “�أفغان�ستان».
وكانت امل�س�ألة يف نظر ن�صر �أقرب �إىل �صراعات على ال�سلطة والنفوذ
داخ��ل �إدارة �أوباما وخا�صة خالل ال�سنوات الأرب��ع من واليته الأوىل.
وزاد من حدة هذه ال�صراعات �أن كان طرفها من البيت الأبي�ض ممث ً
ال
يف املجموعة� ،أو فلنقل الع�صبة املتحلقة من حول الرئي�س ،فيما كان
�أفرادها من �صفوف �أع�ضاء حملته االنتخابية ممن كانوا ي�شعرون بنوع
من الف�ضل يف �إدخاله �إىل البيت الأبي�ض ومن ثم كان �شعورهم ب�أن
لهم حقا يف التمتع بقدر �أكرب من هذه ال�سلطة والنفوذ حتى لو كان
على ح�ساب م�س�ؤويل اخلارجية املحنكني ودبلوما�سييها املحرتفني.
ومن هنا ،يتابع امل�ؤلف جهود الوزيرة هيالري كلينتون عندما كانت
تعمد �إىل لقاء مبا�شر جتريه مع �أوب��ام��ا ملناق�شة �صريحة وم�س�ؤولة
لهذه الق�ضية �أو تلك من ق�ضايا ال�ش�ؤون اخلارجية ،وينقل الكتاب
عن هيالري قو ًال كان م�أثوراً هو� :أنا عاقدة العزم على اجتياز “�سور
برلني” (مبعني احل�صار املفرو�ض من حول الرئي�س).
ونالحظ �أي�ضاً من ف�صول الكتاب �أ َّن امل�ؤلف يطل على واقع الدور
الأمريكي على ال�ساحة الدولية من منظور التطورات التي ما برحت
ت��ط��ر�أ على ه��ذه ال�����س��اح��ة� :صحيح �أن �أم��ري��ك��ا نعِمت منذ ت�سعينيات
القرن املا�ضي ب��دور القطب الواحد بعد اختفاء اخل�صم ال�سوفييتي،
بيد �أن الأ���ص��ح �أن ثمة خِ �صماً �أو ن��داّ �أو غ��رمي��اَ (�س ّمه م��ا �شئت) ب��د�أ
يتخذ طريقه �إىل م�سرح الأحداث الدولية ،ويحمل هذا اخل�صم ا�سماً
معروفاً هو :ال�صني.
ال�صني ودورها امل�ستقبلي
�إذا كانت اجلغرافيا ذات �صوت م�ؤثر وم�سموع ،فامل�ؤلف يت�أمل خارطة
املنطقة الوا�صلة عرب �شبه القارة الهندية �إىل جنوب �شرقي �آ�سيا ومن
ثم ال�شرق الأق�صى ويقول� :إن الفرق لي�س بعيداً بني بكني عا�صمة
ال�صني و�إ�سالم �آباد عا�صمة باك�ستان ،ال يف�صل بني العا�صمتني �سوى
م�سافة  2400ميل ،وهي امل�سافة التي تف�صل بني مدينتني داخل �أمريكا
ذاتها وهما نيويورك ولو�س �أجنلي�س ،بل �إن منطقتي باك�ستان وال�صني
تبدوان �أقرب من نواح �شتي ،و�أكرث مما نت�صور .لقد �أ�صبح من املهم
ج��داً االع�تراف بال�صني بو�صفها قوة اقت�صادية وع�سكرية يُعتد بها،
عندما تتدار�س الإدارة الأمريكية م�ستقبل منطقة ال�شرق الأو�سط؛
حيث ي��رى امل���ؤل��ف �أ َّن املنطقة امل��ذك��ورة من �ش�أنها �أن ت�شكل «حم��وراً»
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى �آ���س��ي��ا م�ستقب ً
ال ،وه��و م��ا ينبغي �أن ُي��دخ��ل��ه يف احل�سبان
وا�ضعو ال�سيا�سة و�صانعو القرار يف الواليات املتحدة .يف ال�سياق نف�سه،
ي�ستطرد ن�صر مو�ضحاً �أن امل�صالح احليوية لأمريكا يف ال�شرق الأو�سط
مل تعد مق�صورة على جمرد موارد الطاقة ،وال االهتمام بها مق�صور

على م��ا ت�شهده املنطقة م��ن حالة ا���ض��ط��راب �أو ت��ذب��ذب �سيا�سي ،ويف
هذا مي�ضي ن�صر قائ ً
ال� :إن مناف�سات القوة والنفوذ مع ال�صني �سوف
ت�شكل عام ً
ال حمورياً يف هذا اخل�صو�ص ،ومن ق�صور النظر �أن �أمريكا
مل تنجح يف التعامل مع “ال�صني”،على �أ�سا�س ن��وع من ال�شراكة �أو
التفاعل،على �صعيد ال�شرق الأو���س��ط ،ويرجع ذلك �إىل ف�شل �صانعي
ال�سيا�سة الأمريكية بالتكهن باملوقع الذي تخطط ال�صني كي ت�شغله
يف ال�شرق الأو�سط .نالحظ مع امل�ؤلف �أن �أمريكا م�صممة على االجتاه
�شرقاً ك��ي تو�سع اهتمامها وت��رك��ز وج��وده��ا بحيث ميتد �إىل املنطقة
الواقعة بني جنوب �شرق �آ�سيا وحتى �شواطئ املحيط ال��ه��ادئ .بينما
ال�صني ،على النقي�ض من ذل��ك ،م�صممة على االجت��اه غرباً ف���إذا بها
تعمل بكل جهد كي متتد عرب �أ�صقاع �أفغان�ستان وباك�ستان �إىل �أن ت�صل
عند م�شارف منطقة ال�شرق الأو���س��ط بكل م��ا حتفل ب��ه م��ن م�صالح
وثروات وب ََ�شر و�أ�سواق.
احلرفة ال�ضائعة
يف هذا ال�سياق ي�أخذ امل�ؤلف على �أع�ضاء الدائرة ال�ضيقة املحيطة
بالرئي�س �أوب��ام��ا م��ن �أع���وان وم�ساعدين وم�ست�شارين �أن��ه��م ينظرون
�إىل الدبلوما�سية على �أنها «حرفة �ضائعة» .وهو يف�سر هذا الو�صف
مو�ضحاً �أن هذه الدائرة ال�ضيقة تويل معظم اهتمامها �إىل ما ي�صدر
بالذات عن م�ؤ�س�سات و�أجهزة الدولة الر�سمية ،من ا�ستخبارات ودوائر
ك�سب الب�شر والتوا�صل
ع�سكرية ،بد ًال من �أن توجه االهتمام ذاته�،إىل ْ
م��ع امل��دن��ي�ين م��ن �أج���ل ال��ت��و���ص��ل يف ب��ل��د م��ث��ل �أف��غ��ان�����س��ت��ان �إىل ح��ل��ول
�سيا�سية.
ثم ي�صل الكاتب يف و�صفه الحتدام التناف�س بني جمموعة “البيت
الأبي�ض” ممن ميكن و�صفهم ب�أنهم “حواريو �أوباما و�أقرب خل�صائه”
وب�ين خ�براء ال�سيا�سة اخلارجية وخم�ضرمي الدبلوما�سية يف وزارة
اخل��ارج��ي��ة فيقول �إن وقائعها ومالب�ساتها كانت �أق���رب �إىل “م�سرح
العبث” وهو ما �أف�ضى ،يف ر�أي امل�ؤلف� ،إىل الف�شل الذي مُنيت به مهمة
املبعوث الرئا�سي هولربوك �إىل باك�ستان و�أفغان�ستان ،مهمة “�أفباك”

كما كانوا يعرفونها يف معجم ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية.
وي�س�أل ن�صر عن نتائج ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يف ال�سنوات
الأخرية :ملاذا ،على الرغم من قوتنا العظمى واملحتملة ،ت�أثرينا �آخذ
يف التناق�ص .اجلواب يكمن يف كيفية ممار�سة قوتنا وكيف نرى دورنا
يف ال��ع��امل .يف �صياغة ه��ذه الإج��اب��ة ،يذهب ن�صر �إىل م��ا وراء ق�ضية
�أفغان�ستان وباك�ستان يف حماولة لإعادة الت�أ�سي�س لل�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط.
ويقول ن�صر“ :لقد تخلينا عن العراق و�أفغان�ستان وتركناهما بال
ا�ستقرار ،ودفعنا باك�ستان بعيداً ،وق��د زعزعنا ا�ستقرار �إي��ران ولي�س
“الأ�سلحة النووية” ،وخ��ذل��ن��ا ب��ل��دان ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ،ومت��ك��ن��ا من
التفريط �أي�ضاً باحللفاء اال�ستبداديني يف اخلليج” العربي.
ويريد ن�صر من الواليات املتحدة بذل املزيد يف ما يعتربه “املنطقة
الوحيدة الأك�ثر �أهمية يف العامل” ،فعليها ب��ذل املزيد من اجلهد يف
ال��ع��راق ،وب��ذل املزيد من اجلهد يف �أفغان�ستان ،وينبغي فعل �أك�ثر يف
�سوريا ،البحرين ،م�صر ،واخلليج .ن�صر ال يتبع منطق تدخل املحافظني
اجل��دد �أو الليربالية التي دفعت امل��غ��ام��رات الع�سكرية الأمريكية يف
الآونة الأخرية .لكن حجته ترتكز على الواقعية الكال�سيكية ومفادها
�أن ال�صني قوة عظمى �ستتحدى الواليات املتحدة ،و�إن ال�شرق الأو�سط
�سيكون يف و�سط هذا ال�صدام عندما يحدث ذلك».
كما يدعو ن�صر الواليات املتحدة �إىل �سيا�سة واقعية كقوة عظمى
مناف�سة مع ال�صني باعتبارها “حجر الأ�سا�س” التي ينبغي �أن ت�شكل
اال�سرتاتيجية الكربى الواليات املتحدة يف ال�شرق الأو�سط .وهو يرى
�أن العوامل امل�ؤهلة الن�سحاب القوات الأمريكية من املنطقة خمزية؛
وهي :طغيان ال�سيا�سة الداخلية يف الواليات املتحدة ،واختالل وظيفي
نتيجة تقوقع العاملني يف الإدارة ،ويف كثري من الأحيان ت�أثري امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة».
وي���و����ض���ح ن�����ص��ر ال�����ص��ل��ة ب�ي�ن ه���ذي���ن اخل���ط�ي�ن م���ن ال���ف���ك���ر :ب���دون
القيادة -املعرتف بها على نطاق وا�سع -ف���إن االحتكاكات بني نظامنا
الدميقراطي والرتاكمات املتزايدة للبريوقراطية الثقيلة حتبط �إنتاج
�سيا�سات عقالنية يف ك��ل م��رة .ن�صر واث��ق م��ن �أن��ه �إذا �أمريكا غ��ادرت
املنطقة؛ فال�صني ���س��وف جتتاحه املمار�سة ن��ف��وذه��ا .لكن التحديات
كثرية :فاملنطقة لديها الكثري من النا�س وعدد قليل جداً من املوارد”.
نق�ص املاء والغذاء ،ونق�ص اخلدمات والوظائف ،وغياب الأمن ،بينما
ارتفاع ن�سبة ال�شباب ما يزيد ال�ضغوط وي�ؤجج ال�سخط.
ويقول ن�صر �إ َّن �سيا�سة �أمريكا يف �أفغان�ستان تعرثت ب�سبب تركيز
الإدارة اهتمامها على ال�سيا�سة الداخلية ،ودعم اجلمهور لأي مغامرة
يف اخل��ارج؛ فقيادة البنتاجون تركز على احل��ل الع�سكري فقط لهذه
امل�شكلة ،وزارة اخلارجية(هيالري كلينتون وهولربوك) مت تهمي�شها
وهي غري قادرة على و�ضع الدبلوما�سية يف مكانها ال�صحيح .دبلوما�سية
امل�صاحلة مع حركة طالبان هي الطريق للخروج من امل�ستنقع ،يف ر�أي
ن�صر .وزارة الدفاع الأمريكية على وجه اخل�صو�ص ترى �أن احلوار مع
طالبان “هو �شكل من �أ�شكال اال�ست�سالم للإرهاب”؛ مما ي��دل على
التنافر املعريف اخلطري الذي ابتلي به التفكري الع�سكري الأمريكي.
يف حني �أن امل�ؤ�س�سة توا�صل والءه��ا ملبادئ مكافحة التمرد ال�سيا�سي
�إىل حد كبري من خالل �شكل من �أ�شكال احلرب ،وال ميكن التخلي عن
عقلية اال�ست�سالم غري امل�شروط من املا�ضي ،وال ميكن حتديد ر�ؤي��ة
ملكافحة الإرهاب تعتمد على ر�ؤى جهات �أخرى �أكرث تنوعاً.
كما ف�شلت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة يف �إدارة فعالة لعالقتها الإقليمية
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مقــــال

�شعبان  1436هـ  -مايو  2015م

الأمـــــــــة امل�ستغـــــــنى عنهــــــــــــــــا :تــــــــ
�أحمد الزعبي
يقول الباحث الأمريكي ويل ن�صر �إ َّن كتابه ال�صادر م�ؤخراً (،)2013
واملعنون «الأمة امل�ستغنى عنها :تراجع ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية»،
ي��روي ق�صة �سنتني من العمل يف �إدارة ب��اراك �أوب��ام��ا على حل ق�ضايا
ال�شرق الأو�سط الكبري ،وهو يهدف من وراء ن�شر الكتاب -الذي تردد
ك��ث�يراً يف ت���أل��ي��ف��ه� -إىل ت�سليط ال�����ض��وء على كيفية �صناعة ال�سيا�سة
اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ع��ه��د ال��رئ��ي�����س �أوب���ام���ا و���ش��رح نتائجها على
ال�شرق الأو�سط الكبري وعلى الأمريكيني �أي�ضاً .وي�ضيف ب�أن الكتاب
يروي ثالث ق�ص�ص :الق�صة الأوىل هي ق�صة �إدارة جعلت �صعباً جداً
على خرباء �سيا�ستها اخلارجية �سماعها؛ فالكتاب يروي كيف كان كل
من وزي��رة اخلارجية هيالري كلينتون واملمثل الأمريكي اخلا�ص يف
باك�ستان و�أفغان�ستان ريت�شارد ه��ول�بروك -وه��م��ا �شخ�صان موهوبان
ومتفانيان -يقاتالن من �أج��ل �إ�سماع �صوتيهما يف امل��ب��ادرات الكبرية
لل�سيا�سة اخلارجية.
ل��ك��ن ال�����س��ف�ير ال����راح����ل ه����ول��ب�روك -ال������ذي ك����ان ويل ن�����ص��ر ك��ب�ير
م�ست�شاريه ب�ين ع��ام��ي  2009و -2011مل ينجح ال��ب��ت��ة ،بينما جنحت
هيالري يف معركتها ،وح�صل ذلك عندما بدا وا�ضحاً �أخ�يراً �أ َّن البيت
الأبي�ض ق��د ا�ستحوذ على �صناعة ال�سيا�سة اخلارجية كلها ،واعتمد
ب�شكل كبري على الوكاالت الع�سكرية واال�ستخباراتية لتوجيه قراراته.
وهي قرارات مل تكن -ولن تكون� -أبداً بدي ً
ال عن الدبلوما�سية املت�أناة
وطويلة املدى التي تتمتع باحرتام احللفاء ودعمهم عندما حتتاج ذلك.
مبعنى �آخ��ر ،عندما ب��دت الأم��ور �أنها تتجه لالنهيار جل���أت الإدارة
�أخرياً �إىل هيالري كلينتون ،لأنهم عرفوا �أنها ال�شخ�ص الوحيد الذي
ميكنه �إنقاذ الو�ضع ،وقد فعلت ذلك مرات ومرات.
يقول ن�صر �إ َّن��ه يمُ كن املحاججة يف معظم الإدارات الأمريكية ب�أ َّن
هناك عدم توازن ال ميكن جتنبه بني املركب الع�سكري اال�ستخباراتي،
مبا يوفره من حترك �سريع وديناميكي ،وبقدرته على جذب الإعالم،
بينما م�ؤ�س�سة ال�سيا�سة اخلارجية تتمتع بنمط متثاقل وبطيء من
العمل .لكن �إدارة �أوباما �سوّقت لنف�سها ب�أنها خمتلفة و�أنها �ستعمل على
ت�صحيح �سيا�ساتها يف ال�شرق الأو�سط و�إ�صالح ال�ضرر ال��ذي �أحدثته
�إدارة ج���ورج ب��و���ش االب���ن ب��اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات م��زي��ف��ة ورغبتها
باحللول الع�سكرية مل�شكالت نادراً ما فهمتها؛ فاملر�شح �أوباما قد �أعلن
خالل حملته االنتخابية الأوىل �أنه �سي�شرك العامل امل�سلم ولي�س فقط
تهديده مبهاجمته ،و�أن��ه �سيعمل على تغيري موقف الواليات املتحدة
يف املنطقة ،و�أنه �سيظهر القيادة يف اال�ستماع ولي�س فقط يف احلديث.
و�أو���ض��ح ن�صر �أن��ه �آم��ن ب���أن قيام القيادة الأمريكية ببناء عالقات
�سيا�سية واقت�صادية ،متجذرة يف م�ؤ�س�سات دولية و�إقليمية� ،سيجلب
اال�ستقرار �إىل منطقة فو�ضاوية ،و�أن ذل��ك ما كانت تفتقده املنطقة
و�أنه لهذا ال�سبب ان�ضم �إىل الإدارة الأمريكية.
ويعترب ن�صر �أن ع��دم ال��ت��وازن يف ال��ت���أث�ير ب�ين امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وم���ؤ���س�����س��ة ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة ك���ان ���س��ب��ب��اً ك��اف��ي��اً ل��ل��ق��ل��ق ،ل��ك��ن ع��ادة
الرئي�س �أوباما يف تركيز ق��رارات ال�سيا�سة اخلارجية يف �أي��دي ع�صبة
م��ن م�ست�شاري البيت الأب��ي�����ض غ�ير ذوي خ�برة ال��ذي��ن ك��ان جمالهم
ال�سيا�سة كانت م�شو�شة فع ً
ال .فكان الهم الأ�سا�س له�ؤالء امل�ست�شارين
كيف �سيكون وق��ع �أي عمل يف ال�شرق الأو���س��ط �أو �أفغان�ستان يف �أخبار
امل�ساء يف و�سائل الإعالم الأمريكية ،وكيف ميكن ا�ستثمارها يف املعركة
االنتخابية �ضد اجلمهوريني .وي�شري �إىل �أن امتداح ال�سيا�سة اخلارجية
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لإدارة �أوباما خالل مو�سم انتخابات عام  2012مل يكن ب�سبب �إجنازاتها
يف �أفغان�ستان �أو ال�����ش��رق الأو���س��ط ب��ق��در م��ا ك��ان ب�سبب �إع���ادة ت�شكيل
ال�سيا�سات الأمريكية يف ه��ذه املنطقة للتك ّيف مع امل��خ��اوف ال�سيا�سة
احلزبية بطريقة ما كان ميكن تخ ّيلها قبل عقود.
�أم���ا الق�صة الثانية ال��ت��ي ي��روي��ه��ا ن�صر يف ك��ت��اب��ه ،ف��ه��ي :كيف كان
يُطلب منهم يف وزارة اخلارجية الذهاب لت�سويق اقرتاحات غري ذكية
ب�شكل مذهل حللفاء وا�شنطن يف املنطقة .فالكثريون من الأمريكيني
يحفظون يف ر�ؤو�سهم �صورة لقادة ال�شرق الأو�سط ك�سفاحني ع�سكريني
و�سيا�سيني فا�سدين ،ومت�آمرين �ضيقي الأف��ق� ،أو عمالء �أمريكيني.
يقول ن�صر �إن��ه ال ري��ب بوجود بع�ض ال�شخ�صيات التي تنطبق عليها
هذه ال�صفات يف ال�شرق الأو�سط كما يف �أماكن �أخرى ،لكن قادة ال�شرق
الأو����س���ط ق��د ط����وروا خ�ل�ال ال�����س��ن��وات ال����ـ 11امل��ا���ض��ي��ة فهمهم للنتائج
املحتملة للأفعال الأمريكية على بالدهم.فهم يخ�شون قوتنا الع�سكرية
لأننا ن�ستعملها ب�شكل متهور وال ميلكون القدرة على مواجهتها ،لكنهم
مل يعودوا يرغبون يف اجللو�س يف امل�ؤخرة والنك�س بر�ؤو�سهم للموافقة
على خطط نقرتحها وحتتاج تعاونهم ،خطط يعلمون ب�أنها لن تنجح
وتهدد بالدهم ،خطط يعلمون ب�أننا �سنتخلى عنها عندما يحني وقت
احل�سم ،و�أننا �سنرتكهم يتعاملون مع الفو�ضى التي حتدثها.
يحاول ن�صر يف هذا الكتاب و�صف بع�ض هذه املفاو�ضات بالتف�صيل،
ب��داي��ة م��ع رئي�سه ري��ت�����ش��ارد ه��ول�بروك والح��ق��اً م��ع ه��ي�لاري كلينتون،
وكذلك ما �سمعه وعرفه من زعماء عامليني وحمرتفني يف ال�سيا�سة
اخلارجية .يقول �إن على اجلمهور الأمريكي �أن يفهم �أنه عندما ال تقنع
خططك الكربى ملنطقةال�شرق الأو�سط الكبري �أح��داً غ�يرك ،ال تقنع
�أ���ص��دق��اءك وال “�أعدقاءك” وال املتعاونني معك ،وبالت�أكيد ال تقنع
�أعداءك ،ف�إنه قد حان الوقت لطرح الأ�سئلة ال�صعبة.
�أم��ا الق�صة الثالثة ،والتي هي رمبا الأك�ثر �أهمية التي يريد ن�صر
�إخبارها ،هي ق�صة الثمن الذي �ستدفعه الواليات املتحدة ب�سبب ف�شلها
يف �إدراك �أن التناف�س اجل��ي��و – �سيا�سي املقبل م��ع ال�صني ل��ن يكون
فقط على م�سرح منطقة املحيط ال��ه��ادئ ،ب��ل �إن �أق�����س��ام��اً مهمة من
هذا التناف�س �سيجري يف ال�شرق الأو�سط ،و�أن علينا التح�ضريللتبارز
ونتائجه العاملية .ويعترب ن�صر �أن ال�شعب الأم��ري��ك��ي ال��ذي تعب من
احلرب يرحب بكالم عن الرحيل الأمريكي عن ال�شرق الأو�سط ،لي�س
فقط �إخراج اجلنود ولكن �إغالق املتجر كله .ويرى �أن �أوباما قد و�صم
خروجنا من ال�شرق الأو�سط ب�أنه انقالب يف ال�سيا�سة اخلاجية ،وهو
لن يحررنا فقط من عبء م�شكالت املنطقة ،ولكنه �سيمنحنا احلرية
التي نحتاجها ملوا�صلة مبادرات �أكرث �إحلاحاً تخ�ص الهموم اجلوهرية
للأمن القومي.
يرى ن�صر �أنه بعد اخلروج الأمريكي من املنطقة �ستملأ هذا الفراغ
قوى خارجية حلفظ النظام يف املنطقة و�إال �ستغرق يف الفو�ضى وعدم
اال�ستقرار ،م�شرياً �إىل �أن ال�صني �سرتغب يف لعب دور القوة العظمى
يف املنطقة وهي تتهي�أ لذلك .فبينما تتجه الواليات املتحدة �شرقاً ،ف�إن
ال�صني تتجه غرباً ،عرب تنمية عالقات اقت�صادية ودبلوما�سية قوية
م��ع ال��ع��امل العربي ،باك�ستان� ،إي���ران ،وتركيا .فالقادة ال�صينيون قد
�أطربوا باك�ستان بت�أكيدات ب�أن العالقات ال�صينية – الباك�ستانية هي
“�أعلى من اجلبال� ،أعمق من املحيطات� ،أقوى من الفوالذ ،و�أحلى من
الع�سل».
وي�����س���أل ن�����ص��ر ه��ل ���س��ت��ك��ون �أم��ري��ك��ا م��رت��اح��ة ب�ت�رك ال�����ص�ين جت��ذب
ال�����ش��رق الأو���س��ط �إىل دائ���رة ت���أث�يره��ا ،وال�����س��م��اح لها مبعاجلة م�س�ألة

تنظيم القاعدة �أو طموحات إ�ي��ران النووية� ،أو حماولة حل ال�صراع
العربي – الإ�سرائيلي؟ يقول الباحث ب�أن الإجابة هي بالت�أكيد :كال.
فال�شرق الأو�سط �سي�صبح جمدداً منطقة للتناف�س العظيم حيث تلعب
ال�صني اليوم دور االحتاد ال�سوفياتي .ويلوم الباحث �إدارة �أوباما ب�أنها
كانت لديها فر�صة يف ال�سنوات الأربع يف والية �أوباما الأوىل(– 2009
 )2012لبناء م�ؤ�س�سات �إقليمية اقت�صادية و�سيا�سية وع�سكرية مل�ساعدة
منطقة ال�شرق الأو�سط يف حل العديد من م�شكالتها وجعلها تعتمد
على نف�سها ،من دون تقدمي املزيد من اجلنود الأمريكيني والأم��وال
الأم��ري��ك��ي��ة .فقد ك��ان ب���إم��ك��ان الإدارة تقلي�ص تهديد “القاعدة” �أو
ت��ع��زي��ز ال��دف��ع ب��اجت��اه ال��دمي��وق��راط��ي��ة ،و�إي���ج���اد ط��ري��ق��ة جل��ل��ب �إي���ران
�إىل احل��ظ�يرة ،وتخفيف ت���أث�ير ال�صني يف املنطقة ،وت��وف�ير احل��ي��وات
والأم��وال التي �أنفقت على اندفاعة �أخرى ال يزال م�شكوكاً بجدواها.
ويخل�ص ن�صر �إىل �أن��ه بعد تقوية ال�صني ملوقعها يف ال�شرق الأو�سط،
�سيجد الأمريكيون �أنف�سهم على �أعقابهم يحاولون اللحاق بالركب،
حيث ال ميلكون املال ال�ضروري لذلك �أو عليهم ا�ستدانته من ال�صني
نف�سها .لكن الوقت لي�س مت�أخراً ك��ث�يراً ،وال ي��زال بالإمكان التعامل
مع م�شكالت املنطقة قبل �أن ت�صبح �أزمات كبرية ،مو�ضحاً �أن هذا هو
�سبب ت�أليفه لهذا الكتاب .ففي حني و�صف الرئي�س الأمريكي ال�سابق
بيل كلينتون بالده ب�أنها “�أمريكا التي ال ميكن اال�ستغناء عنها” ،جاء
عنوان كتاب ويل ن�صر لي�صفها ب�أنها “ميكن اال�ستغناء عنها” .ثم ف�سر
هذا الر�أي يف العنوان الفرعي للكتاب الذي يحمل عبارة تقول برتاجع
ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة.ويعزو امل�ؤلف هذا الرتاجع �إىل ما
عاي�شه بنف�سه �أيام كان يعمل خبرياً يف وزارة اخلارجية �إىل ال�صراعات
وامل��ن��اف�����س��ات اخل��ف��ي��ة ،وم����ؤام���رات امل��وظ��ف�ين ال�����ص��غ�يرة ب�ين جمموعة
“الدائرة ال�ضيقة” املحيطة يف البيت الرئا�سي الأبي�ض بالرئي�س
باراك �أوباما وبني جمموعة اخلرباء واملوظفني املخ�ضرمني يف وزارة
اخلارجية الأمريكية ،وقد بلغ من �أمر هذه املناف�سات ال�صراعات احلد
الذي جعل ال�سيدة هيالري كلينتون� ،إذ كانت يف من�صب وزير اخلارجية
تعمد �إىل زي��ارات للمقر الرئا�سي و�إىل مقابالت واجتماعات مبا�شرة
مع رئي�س الدولة متخطية بذلك �سائر معاوين الرئي�س وم�ساعديه،
وك��ان��ت ت�سمي ه��ذا ال�سلوك ب���أن��ه �أ���ش��ب��ه بعبور “�سور ب��رل�ين» .وي��رى
امل�ؤلف يف ف�صول الكتاب �أن دور “�أمريكا” على امل�سرح ال�سيا�سي العاملي
يف حال من االنح�سار ول�صالح غرمي �أو مناف�س جديد هو “ال�صني”
التي ي�صف الكتاب حتركها الراهن وامل�ستقبلي ب�أنه يتجه غرباً �أي من
ال�صني �إىل ال�شرق الأو�سط فيما يرى �أن حركة “�أمريكا” تتجه -على
العك�س� -إىل جهة “ال�شرق”؛ حيث تلتم�س وا�شنطن لنف�سها دوراً
مهماً يف منطقة جنوب �شرق �آ�سيا واملحيط الهادئ.
بني الرئا�سة ووزارة اخلارجية
وي��ذه��ب ال��ك��ات��ب �إىل �أن ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض ظ�� َّل يف ال�����س��ن��وات القليلة
املا�ضية يتعامل م��ع ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة م��ن خ�لال م��وق��ف م��ب��ا ِل��غ يف
احليطة ومتباعد عن ا�ستالم زمام املبادرة ،و�أحياناً كان منطقاً �أقرب
�إىل ع��دم التعاطي �أ�سا�ساً مع �أخطر الق�ضايا التي ظلت تتفاعل على
�ساحة العالقات الدولية وهو ما �أف�ضى كما يت�صور م�ؤلف الكتاب �إىل
تراجع عام يف نفوذ �أمريكا خارج حدودها.
وي��ع��زو امل���ؤل��ف ه��ذه ال�سلبية التي �أ���ص��اب��ت �سيا�سات �أم��ري��ك��ا �إىل ما
عاي�شه وق���ام ب��ر���ص��ده �شخ�صياً م��ن ظ��اه��رة �سلبية ب��دوره��ا ك��ان��ت قد
ف��ر���ض��ت وج��وده��ا يف �أروق����ة ال��ع��ا���ص��م��ة “وا�شنطن” .وال��ظ��اه��رة ه��ي:
�صراعات القوة �أو ال�سلطة.

