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امل��د االقت�صادي وينح�سر .ولي�س مفاجئاً �أن كيفية مقاربة
الواليات املتحدة (وخا�صة الرئي�س الأمريكي) لهذه الأحداث
���س��وف ت��ق��ود �إىل ���ص��ح��ة اجل��م��ه��وري��ة �أو ت��ده��وره��ا ف��ف��ي كل
الأحوال هناك عقد مثري لالهتمام ينتظرها .
ال�ضرورة الأكرث �أهمية ل�سيا�سة �أمريكية
ما هي الإ�سرتاتيجية الأمريكية الأه��م ل�سيا�ساتها حول
العامل يف القرن احلايل بح�سب ر�ؤية جورج فريدمان؟
ي�ؤكد لنا �أ ّن العودة �إىل الإ�سرتاتيجية العاملية املتوازنة التي
تعلمتها الواليات املتحدة من من��وذج روم��ا القدمية ،ومن
بريطانيا قبل مائة ع��ام ،ف��ه���ؤالء الإم�بري��ال��ي��ون املنتمون
�إىل امل��در���س��ة ال��ق��دمي��ة مل ي��ح��ك��م��وا ب��ال��ق��وة ال��رئ��ي�����س��ي��ة بل
حافظوا على هيمنتهم بو�ضع العبني حمليني يف مقابل
بع�ض و�إبقاء ه�ؤالء الالعبني معار�ضني لآخرين ميكن �أن
يحر�ضوا على املقاومة .
وقد حافظوا على توازن القوة با�ستخدام القوى املتعار�ضة،
للق�ضاء ع��ل��ى بع�ضهم ال��ب��ع�����ض ،بينما ي�ضمنون م�صالح
الإم�ب�راط���وري���ة الأو����س���ع  .ك��م��ا �أب��ق��وا ع��ل��ى دول��ه��م التابعة
ببع�ضها بوا�سطة امل�صالح االقت�صادية والدبلوما�سية التي
ال تعني امل��ج��ام�لات ال��روت��ي��ن��ي��ة ب�ين ال����دول ،ب��ل التالعب
املتقن ال��ذي يجعل اجل�يران والعمالء ال��زم�لاء ال يثقون
يف ب��ع�����ض��ه��م ع��ل��ى ن��ح��و ي��زي��د ع��ل��ى ع���دم ث��ق��ت��ه��م يف ال��ق��وى
الإم�بري��ال��ي��ة وك����ان ال��ت��دخ��ل امل��ب��ا���ش��ر اع��ت��م��ادا ع��ل��ى ق��وات
الإمرباطورية هو املالذ البعيد .
يو�ضح امل�ؤلف كيف �أ ّن��ه التزاماً بهذه الإ�سرتاتيجية تدخلت
الواليات املتحدة يف احلرب العاملية الأوىل فقط ،عندما كان
ال��ت��وازن ب�ين ال��ق��وى الأوروب��ي��ة ينهار ،وف��ق��ط عندما ب��دا �أن
الأملان قد يكت�سحون بالفعل الإجنليز والفرن�سيني يف الغرب،
مع انهيار رو�سيا يف ال�شرق .وعندما توقف القتال �ساعدت
الواليات املتحدة يف �صياغة معاهدة �سالم منعت فرن�سا من
الهيمنة على �أوروبا ما بعد احلرب .
ي�شري كذلك �إىل �أن��ه �أثناء الأي��ام الأوىل من احل��رب العاملية
ال��ث��ان��ي��ة ،ن����أت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة بنف�سها ع��ن اال���ش�تراك قدر
الإم��ك��ان ،حيث �أي��دت الربيطانيني يف جهودهم ل�صد الأمل��ان
يف ال��غ��رب ،بينما �شجعت ال�سوفيت على ا�ستنزاف الأمل���ان يف
ال�����ش��رق .وب��ع��د ذل��ك و�ضعت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة �إ�سرتاتيجية
ت���وازن ق��وى ملنع االحت���اد ال�سوفيتي م��ن الهمينة على �شرق
�أوروب���ا وال�شرق الأو���س��ط ،وال�صني يف نهاية الأم��ر  .وط��وال
تلك الفرتة الزمنية الطويلة من الظهور الأول لـ «ال�ستار
احل��دي��دي» حتى نهاية احل���رب ال��ب��اردة ،ك��ان��ت ا�سرتاتيجية
�صرف االنتباه واملناورة الأمريكية هذه عقالنية ومتما�سكة،
وتت�سم باملهارة على نحو فعّال .
� 11سبتمرب وحالة الت�شو�ش الأمريكي
ه��ل �أ���ض��ح��ت �أم��ري��ك��ا ب��ع��د احل����ادي ع�����ش��ر م��ن �سبتمرب دول��ة
م�شو�شة بعد �أن ا�ستبدت بها فكرة الإره��اب ومواجهته حول
العامل؟ هذا ما ي�ؤكده فريدمان بالكلية ،ويجزم ب�أ ّنه منذ ذلك
الوقت غابت عنها ر�ؤية مبادئها الإ�سرتاتيجية الطويلة املدى
باملرة ،وكبديل لذلك خلقت هد ًفا �إ�سرتاتيجيا جديدا ،لكنه
بعيد املنال وهو الق�ضاء على الإرهاب  .وكان امل�صدر الرئي�سي
لهذا التهديد وهو القاعدة قد جعل لنف�سه هدفاً غري مرجح
ولكنه قابل للت�صور وهو �إعادة اخلالفة الإ�سالمية.
ع��ن��د ال���رد ع��ل��ى ه��ج��م��ات ال��ق��اع��دة ،ا���ص��ط��دم��ت ال��والي��ات

املتحدة بالعامل العربي خا�صة يف �أفغان�ستان وال��ع��راق.
وك���ان ال��ه��دف ه��و ب��ي��ان ال��ق��درة الأم��ري��ك��ي��ة على الو�صول
ولكن هذه اجلهود كانت كذلك هجمات �إجها�ضية فلم يكن
الهدف منها هزمية اجلي�ش واحتالل الأر���ض ،بل جمرد
تعطيل القاعدة وخلق فو�ضى يف العامل الإ�سالمي .
ل���ك���ن خ���ل���ق ال���ف���و����ض���ى ت���ك���ت���ي���ك ق�������ص�ي�ر امل��������دى ،ول��ي�����س
�إ�سرتاتيجية طويلة املدى ،فقد �أو�ضحت الواليات املتحدة
�أن بالإمكان تدمري التنظيمات الإرهابية وتخفيف حدة
الإره������اب ،ول��ك��ن��ه��ا مل حت��ق��ق ال���ه���دف ال����ذي �أب���رزت���ه وه��و
الق�ضاء املربم على التهديد ،لأن ذلك كان يتطلب مراقبة
الأن�شطة اخلا�صة لأك�ثر من مليار �شخ�ص ينت�شرون يف
�أنحاء الأر�ض ،وحتى حماولة ال�سعي لذلك كانت �ستتطلب
موارد هائلة .
هل تعافت وا�شنطن من هذه املواجهة ؟
ي�ؤكد فريدمان على �أن الأم��ر رمب��ا يحتاج �إىل عقد �آخر
من ال��زم��ان حتى تتعافى �أمريكا والب��د �أن تكون اخلطوة
الأوىل  :ال��ع��ودة �إىل �سيا�سة احل��ف��اظ على ت���وازن القوى
الإق��ل��ي��م��ي ،يف امل��ن��ط��ق��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل�لا���ش��ت��ب��اك الع�سكري
الأمريكي ،وهي م�سرح عمليات ميتد من البحر املتو�سط
�إىل جبال هندكو�ش .ويلفت �إىل �أنه بالن�سبة ملعظم ن�صف
ال��ق��رن املن�صرم ،كانت هناك ثالثة ت��وازن��ات ق��وى حملية
هي :العربي الإ�سرائيلي ،والهندي الباك�ستاين ،والإيراين
العراقي،
وب�سبب ال�سيا�سة الأم��ري��ك��ي��ة �إىل ح��د كبري مل تعد هذه
ال��ت��وازن��ات م�ستقرة �أو م��وج��ودة ،فالإ�سرائيليون مل يعد
جريانهم يقيدونهم ،وهم يحاولون الآن خلق واقع جديد
على الأر�ض .
والباك�ستانيون �أ�ضعفتهم احلرب يف �أفغان�ستان ،ومل يعودوا
ثقال مقابال ف��ع��ا ًال للهند ،والأك�ث�ر �أهمية ه��و �أن الدولة
العراقية انهارت وباتت هناك توازنات جديدة يف املنطقة .
هل للأمريكيني رغبة يف الإمرباطورية؟
هذا �س�ؤال جوهري يطرحه امل�ؤلف يف نهاية كتابه وعنده

�أن الأمريكيني لي�ست لديهم رغبة يف الإم�براط��وري��ة ،وال
يعني ه���ذا ال��ق��ول ب���أن��ه��م ال ي��ري��دون امل��ن��اف��ع االق��ت�����ص��ادي��ة
والإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ب��ل يعني بب�ساطة �أن��ه��م ال ي��ري��دون دفع
ال��ث��م��ن .ف��م��ن ال��ن��اح��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ي��ري��د الأم��ري��ك��ي��ون
من النمو املتوقع �أن يفتح الأ���س��واق ولي�س الآالم  ..ومن
الناحية ال�سيا�سية يريدون �أن يكونوا لهم نفوذ هائل ولي�س
ا�ستياء العامل  ..ومن الناحية الع�سكرية يريدون �أن يكونوا
حمميني من الأخطار ،ولي�س حتمل �أعباء الإ�سرتاتيجية
طويلة املدى .
يقطع فريدمان ب�أن البنية الأمريكية للهمينة على عك�س
الإم�ب�راط���وري���ة ال��روم��ان��ي��ة �أو ال�بري��ط��ان��ي��ة غ�ير ر�سمية،
ول��ك��ن ه���ذا ال ي��ق��ل��ل م��ن ك��ون��ه��ا واق�� ًع��ا ف��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة
ت�سيطر على املحيطات واقت�صادها م�����س���ؤول ع��ن رب��ع كل
���ش��يء منتج يف ال��ع��امل ،و�إذا تبنى الأم��ري��ك��ي��ون الآي��ب��ود �أو
�صيحة غذائية جديدة ،ف�إن امل�صانع واملزارع يف ال�صني ويف
�أمريكا الالتينية تعيد تنظيم نف�سها خلدمة الأمر اجلديد
 ...وه��ذه هي الطريقة التي حكمت بها القوى الأوروب��ي��ة
ال�صني يف القرن التا�سع ع�شر ،لي�س ب�شكل ر�سمي قط بل
بت�شكيلها وا�ستغاللها �إىل ح��د �أن التمييز ب�ين الر�سمي
وغري الر�سمي مل يكن مهما .
واحلقيقة التي يجد الأمريكيون �صعوبة يف ا�ستيعابها
هي �أن حجم الإمرباطورية الأمريكية وقوتها مزعجان
ومثريان للم�شكالت بطبعهما ،وهو ما يعني �أن الواليات
امل��ت��ح��دة ن���ادرا م��ا تتخذ خ��ط��وة دون تهديد دول���ة م��ا �أو
�إفادة �أخرى.
وب��ي��ن��م��ا جت��ل��ب ه���ذه ال���ق���وة م���زاي���ا اق�����ص��ادي��ة ه��ائ��ل��ة فمن
الطبيعي �أن تخلق ال��ع��داء ف��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة جمهورية
جت��اري��ة ،وه��و مم��ا يعني �أن��ه��ا تعي�ش ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة وينبع
رخا�ؤها الهائل من �أ�صولها ومزاياها ،غري �أن��ه ال ميكنها
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال���رخ���اء وه���ي م��ن��ع��زل��ة ع��ن ال��ع��امل  .ول��ه��ذا
ال�سبب ف���إن��ه �إذا كانت ال��والي��ات املتحدة تعتزم االحتفاظ
بحجمها وث��روت��ه��ا وق��ت��ه��ا ،ف����إن اخل��ي��ار ال��وح��ي��د ه��و تعلم
كيفية �إدارة نفوذها املزعج بطريقة نا�ضجة .
هل من خال�صة لهذا العمل املهم واملتميز؟
البد لأمريكا �أن تنتقل من مرحلة اجلهل املتعمد بالواقع
�إىل ق��ب��ول��ه ،و�إن ك����ان ع��ل��ى م�����ض�����ض �أن �أرادت احل��ف��اظ
ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة ،و���س��ت���أت��ي م��ع ه���ذا ال��ق��ب��ول ب��داي��ة
�سيا�سية خ��ارج��ي��ة �أك�ث�ر ت��ق��دم��ا ،ول���ن ي��ك��ون ه��ن��اك �إع�ل�ان
ل�ل�إم�براط��وري��ة ،ب��ل ف��ق��ط �إدارة �أك�ث�ر فاعلية ت��ق��وم على
احلقيقة الأ�سا�سية للو�ضع الأمريكي احلايل.
----------------الكتاب  :الإمرباطورية واجلمهورية يف عامل متغري.
امل�ؤلف  :جورج فريدمان.
املرتجم � :أحمد حممود.
النا�شر  :املركز القومي للرتجمة  -القاهرة .٢٠١٦ ،
عدد ال�صفحات � 350صفحة.
* مدير مركز الدرا�سات ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية
(القاهرة)
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«الإمرباطورية واجلمهورية يف عامل متغري» ..جلورج فريدمان
�إميل �أمني *
ملاذا هناك كثريون يرغبون يف عقد �أوا�صر ال�صداقة مع الواليات املتحدة الأمريكية؟ وملاذا هناك �أكرث منهم ينا�صبون الواليات املتحدة الأمريكية ذاتها العداء؟
هل لأن �أمريكا ت�ؤثر البع�ض� ،أم لأنّها ال ترغب يف التعامل مع البع�ض دون اجلميع؟
يكمن بيت الق�صيد يف هذه االزدواجية يف الثنائية الفريدة التي تعي�شها �أمريكا يف الع�صر الراهن ،جمهورية يف ثياب �إمرباطورية ،و�إمرباطورية تتذكر �أحيان ًا
�أنها جمهورية .ت�ؤمن �أمريكا ب�أنه لي�س هناك من يداوم على معاداتها �أو �صداقته وارتباطه بها .
يعر�ض الكتاب الذي نحن ب�صدده تلك البانوراما املُمتدة
الأط��راف من درو���س �سيا�سة ومناهج يف التعامل الواقعي
لدولة هي �إمرباطورية بال منازع ،تتحكم يف توزيع موازين
ال��ث��ق��ل ال��دول��ي��ة يف ك��ل �أرج����اء ال��ع��امل  ..ت�ستميل �أط��راف��اً
باجلزرة اللذيذة الطعم واملغرية امل�شهد  ..وتلوح لأطراف
�أخرى بع�صا غليظة ،ثقيلة الوط�أة ،وغري قابلة لالحتمال
�أو املواجهة  ..كيف تنجح �أمريكا يف ذلك؟
وي�ستمد ه��ذا العمل �أه��م��ي��ة خا�صة ل��ك��ون م���ؤل��ف��ه «ج��ورج
فريدمان» عالمة ب��ارزة يف ع��امل ال�سيا�سة واال�ستخبارات
الأمريكية يف العقدين املا�ضيني ،فالرجل رئي�س جمل�س
�إدارة ���ش��رك��ة ���س�ترات��ف��ور ال���رائ���دة يف جم���ال اال���س��ت��خ��ب��ارات
العاملية ،وه��و حا�صل على درج��ة البكالوريو�س من �سيتي
ك��ول��ي��دج بجامعة �سيتي ب��ن��ي��وي��ورك ،وع��ل��ى ال��دك��ت��وراه من
جامعة كورنيل .
وه��و ي��ق��ود ر�ؤي���ة ���س�ترات��ف��ور اال�سرتاتيجية وي�����ش��رف على
ريا
تطوير وح��دة اال�ستخبارات يف ال�شركة وتدريبها .وكث ً
م��ا ي��دع��ى �إىل التحدث يف امل���ؤمت��رات واملُنا�سبات اخلا�صة
ب��ال�����ص��ن��اع��ة يف ال�����ش��رك��ات ال���ك�ب�رى ،ك��م��ا ي��ل��ق��ي ُم��ا���ض��رات
يف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية ،مثل  :كلية الأرك��ان الأ�سرتالية،
وكلية قيادة و�أركان املارينز الأمريكية ،وكلية �أبحاث القوات
اجلوية ،وغريها من الهيئات الع�سكرية واحلكومية .كما
ريا ما يدعى للتحدث يف حمافل دولية ،مبا يف ذلك
�أ ّنه كث ً
تركيا و�أملانيا وبولندا و�أذربيجان و�أ�سرتاليا ونيوزيلندا .
ي��ت��ن��اول ف���ري���دم���ان يف ك��ت��اب��ه ال��ع��م��ي��ق ه����ذه ال��ع�لاق��ة بني
ومار�سة ال�سلطة يف الع�شر
الإم�براط��وري��ة واجلمهورية ُ
�سنوات املقبلة ،وهو كتاب ذو طابع �شخ�صي �أكرث من كتاب
فريدمان ال�شهري «املائة عام التالية» ،لأنه يتناول فيه همه
الأك�ب�ر ،وع��ن��ده �أ ّن ق��وة ال��والي��ات املُ��ت��ح��دة يف ال��ع��امل �سوف
تق�ضي على اجلمهورية .
يقر فريدمان ب���أ ّن��ه لي�س ال�شخ�ص ال��ذي يتحا�شى القوة،
ذلك لفهمه �أ ّنه بال قوة ال ميكن �أن تكون هناك جمهورية،
ولكن امل�س�ألة التي يُثريها هي كيف ينبغي للواليات املتحدة
�أن تت�صرف يف العامل ،وه��ي متار�س قوتها ،وحتافظ على
اجلمهورية يف الوقت ذاته؟.
�أمريكا �إمرباطورية غري متعمدة
ي��دع��و ف��ري��دم��ان ق���راء ك��ت��اب��ه الأح����دث �إىل �إم��ع��ان النظر
يف م��و���ض��وع�ين  :الأول ،ه��و م��ف��ه��وم الإم�ب�راط���وري���ة غري
املتعمدة� ،إذ يرى �أ ّن الواليات املتحدة الأمريكية �أ�صبحت
�إمرباطورية لي�س لأنها تعمدت ذلك ،بل لأ ّن التاريخ �سار
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على هذا النحو .وال معنى مل�س�ألة ما �إذا كان ينبغي للواليات
املتحدة �أن تكون �إمرباطورية �أم ال ،فهي �إمرباطورية .
ولهذا ال�سبب يتعلق املو�ضوع الثاين ب�إدارة الإمرباطورية،
وي����رى �أن �أه����م ����س����ؤال وراء ذل����ك ه���و م���ا �إذا ك����ان ميكن
للجمهورية �أن تبقى �أم ال ،فقد �أ�س�ست ال��والي��ات املتحدة
على خلفية الإمربيالية الربيطانية  .والأمر الذي ي ّت�سم
باملفارقة واملخيف من نوا ٍح كثرية ،هو �أ ّن امل�ؤ�س�سني قدموا
للأمريكيني يف زماننا هذا� ،أوجه املع�ضلة .
هل من مفر من هذا امل�صري الت�صادمي �إن جاز التعبري؟
بح�سب امل���ؤل��ف رمب��ا كانت هناك خم��ارج م��ن ه��ذا امل�صري،
ول��ك��ن ت��ل��ك امل���خ���ارج مل ت��ك��ن م��رج��ح��ة .و�أ���ص��ب��ح��ت ال���دول
على ما هي عليه خالل قيود التاريخ ،وللتاريخ قدر قليل
ج��دًا من احل�سا�سية ،حني يتعلق الأم��ر بالآيديولوجيا �أو
�أف�ضليات ،فنحن ما نحن عليه .
وامل����ؤك���د �أ ّن�����ه ل��ي�����س وا���ض��ح��اً ل��ف��ري��دم��ان م���ا �إذا ك���ان ُي��ك��ن
للجمهورية حتمل �ضغط الإمرباطورية �أم ال� ،أو ما �إذا كان
ميكن لأمريكا �أن تبقى �ساملة بعد الإمرباطورية �سيئة الإدارة
�أم ال  .بعبارة �أخ���رى ،ه��ل ميكن جعل �إدارة الإم�براط��وري��ة
متوافقة مع متطلبات اجلمهورية؟
ه��ذا غ�ير وا���ض��ح بالن�سبة ل�صاحب ال��ك��ت��اب ،وه��و يعلم �أ ّن
الواليات املتحدة �ستكون قوة ذات ب�أ�س يف العامل� ،أثناء هذا
العقد والعقد املقبل ،وكذلك بالن�سبة للقرن التايل  ..غري �أ ّن
امل�شكوك يف معرفته نوع النظام احلاكم الذي �سيكون لديها.
ملاذا ي�ؤيد فريدمان اجلمهورية؟
من ي�ؤيد فريدمان ،رجل اال�ستخبارات املركزية الأمريكية
ال�سابق ،اجلمهورية �أم الإمرباطورية؟
إ� ّنه يقر ب�أنه ي�ؤيد اجلمهورية ب�شدة  ...ملاذا؟
يقول� :أن��ا �أ�ؤي��د اجلمهورية ب�شدة ،ورمب��ا ال يكون العدل
هو ما يهتم به التاريخ ،ولكنه ما اهتم به �أنا ،فقد �أم�ضيت
قدرا كبريا من الوقت �أفكر يف العالقة بني الإمرباطورية
واجلمهورية ،والنتيجة الوحيدة التي تو�صلت �إليها ،هي
�أن��ه �إذا كان للجمهورية �أن تبقى فامل�ؤ�س�سة الوحيدة التي
ميكن �أن تنقذها هي الرئا�سة .
هل يف الأمر غرابة ما لأي قارئ �أو باحث متعمق يف معرفته
خلطوط وحظوظ الرتكيبة ال�سيا�سية للواليات املتحدة
الأمريكية ؟
امل�ؤكد �أن هذا �شيء غريب �أن يقال يف ظل كون الرئا�سة من
نواح عديدة �أكرث م�ؤ�س�سات �أمريكا �إمربيالية (فهي امل�ؤ�س�سة
الوحيدة التي يج�سدها �شخ�ص واحد ) . ،غري �أنها يف الوقت
ذات����ه الأك��ث�ر دمي��ق��راط��ي��ة ح��ي��ث �إن ال��رئ��ا���س��ة ه���ي املن�صب

الوحيد الذي يختار له النا�س جميعاً قائداً قويًا جدًا .
وال�شاهد �أن فريدمان لكي يفهم �أبعاد املن�صب الرئا�سي،
ن�����راه ي����أخ���ذن���ا ل��ي��ل��ق��ي ن���ظ���رة ع��ل��ى ث�ل�اث���ة ر�ؤ�����س����اء ع��رف��وا
العظمة الأم��ري��ك��ي��ة  :الأول ه��و �إب���راه���ام لينكولن ال��ذي
�أن��ق��ذ اجل��م��ه��وري��ة ،وثانيهما ه��و فرانكلني روزف��ل��ت ال��ذي
�أع��ط��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة حم��ي��ط��ات ال��ع��امل� ،أم���ا ثالثهما
فهو رونالد ريجان ال��ذي قو�ض االحت��اد ال�سوفيتي ،و�أعد
امل�سرح للإمرباطورية  .وكان كل منهم رج ً
ال �أخالقيا �إىل
�أق�صى حد  ..على ا�ستعداد  -رغم ذلك  -لأن يكذب وينتهك
القانون ،ويخون املبد�أ لتحقيق تلك الغايات  ..لقد ج�سدوا
مفارقة ما ي�سميه فريدمان  -الرئا�سة امليكيافيلية ،وهي
امل�ؤ�س�سة التي توفق ك�أح�سن ما يكون بني اخلداع وال�صالح،
من �أجل ا�ستعادة الوعي الأمريكي .
�أمريكا �صراع بني القوة والأخالق
ي�ستلفت النظر يف �سطور الكتاب حالة املاقبل بني القوة
وال���ع���دل يف ذه����ن امل����ؤل���ف وامل��رت��ب��ط��ة ب���ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
الأمريكية يف جميع الأح��وال� ،إذ ال يظن فريدمان �أن كون
امل��رء ع���اد ًال �أم��ر ي�سري ،وال ي��رى �أن ال��ق��وة جم��رد جت�سيد
للنوايا الطيبة ،ففكرة ه��ذا الكتاب ،املطبقة على مناطق
العامل ،هي �أن العدل ينتج عن القوة ،والقوة ممكنة فقط
نتيجة لدرجة من �شدة الق�سوة التي ال يطيقها معظمنا.
وم���أ���س��اة احل��ي��اة ال�سيا�سية ه��ي ال�����ص��راع ب�ين ح��د ال��ن��واي��ا
الطيبة والقوة ال�ضرورية ،ويف معظم الأحيان ينتج ذلك
اخلري  .وقد حدث ذلك يف حالة لنكولن وروزفلت وريجان
ولكن لي�س هناك ما ي�ضمن حدوث ذلك يف امل�ستقبل ،فهو
يتطلب العظمة .
ت�����ص��ف اجل��ي��وب��ول��ي��ت��ك��ي��ا ب��ح�����س��ب ر�ؤي����ة ال��ك��ات��ب م��ا ي��ح��دث
ل��ل��دول ،ولكنها ال تقول الكثري عن �أن��واع النظم احلاكمة
ال��ت��ي �ستكون فيها ،وه��و مقتنع ب���أن��ه م��ا مل نفهم طبيعة
ال��ق��وة ون��ت��ق��ن ف��ن احل��ك��م ،ف���إن��ن��ا ق��د ال ن��ت��م��ك��ن( ،ي��ح��دث
ف��ري��دم��ان ب��ل�����س��ان ح���ال الأم��ري��ك��ي�ين) ،م��ن اخ��ت��ي��ار اجت��اه
نظامنا احلاكم .ولهذا ال�سبب لي�س هناك �شيء متناق�ض
يف قوله ب�أن الواليات املتحدة �سوف ت�سود يف القرن املقبل،
غري �أ ّنها رمبا تفقد روح جمهوريتها .وي�أمل �أال يحدث ذلك
حيث �إ ّن �صاحب الكتاب له �أوالد و�أحفاد وغري مقتنع ب�أن
الإمرباطورية ت�ستحق ثمن اجلمهورية ،كما �أنه مت�أكد من
�أ ّن التاريخ ال يعري اهتمامًا ملا يراه �أو ما يراه الآخرون .
لهذا ال�سبب يهتم الكتاب بق�ضايا ال�سنوات الع�شر املقبلة
وف��ر���ص��ه��ا وحت��دي��ات��ه��ا امل��ت���أ���ص��ل��ة ،و���س��وف تت�شكل حتالفات
مفاجئة ،و�سوف تن�ش�أ التوترات غري املتوقعة ،و�سوف يرتفع

