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ان��غ��م��ا���س ال�����ر�أي ال���ع���ام الأم���ري���ك���ي يف «احل�����س��اب��ات
ال��رق��م��ي��ة ال�����ض��ح��ل��ة ،وع��ب��ادة امل�����ش��اه�ير» .وي���رى �أنّ
الأم���ري���ك���ان ي���دع���م���ون احل���ري���ة وال��دمي��وق��راط��ي��ة
واالزدهار يف الدول الأخرى ماداموا يح�صلون منها
على ن�صيب الأ���س��د ،و�ضمان �أن يتمتع الأم��ري��ك��ان
بح�صتهم فيها  -حتى و�إن كانت �أكرث من ح�صتهم
ال�شرعية ال��ع��ادل��ة .-حتتل احل��ري��ة ،وتوفري الأم��ن
املقام الأول لدى املواطن الأمريكي ،وكل ما عداهما
ي�أتي يف مرتبة الحقة.
ي��ع��د ه���ذا ال��ك��ت��اب لبا�سيفيت�ش ام���ت���دا ًدا ل�سل�سلة
م��ن ال��ك��ت��ب ال��ن��ق��دي��ة ل��ل��دور اخل��ب��ي��ث ال���ذي تعك�سه
ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة ل��ل��م��ادي��ة الأم��ري��ك��ي��ة .ي�شحذ
با�سيفت�ش فكره يف هذا الكتاب بال خ��وف ،مهاجما
ب��ع��ن��ف ال�����ص��ح��ف��ي�ين وخ��ب��راء ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة
واجل��ن�راالت �أي�����ض��ا ،وي��رب��ط ب�ين �أك�ثر م��ن ع�شرات
ال��ت��دخ�لات الع�سكرية الأم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي مت��ت على
م���دى خ��م�����س��ة وث�ل�اث�ي�ن ع���ام���ا ،وي��ع��ل��ن �أ ّن���ه���ا ح��رب
واح���دة .حلل با�سيفت�ش ك��ل ت��دخ��ل �أم��ري��ك��ي باحثا
عن املو�ضوعات امل�شرتكة بني تلك التدخالت منذ
ع�ثرات كارتر � ،1970إىل انت�شار ب��اراك �أوباما على
نطاق وا�سع يف ظل التطور التكنلوجي يف الت�سليح
م�ستخدما الهجوم بالطائرة بدون طيار.
يعلن با�شيفت�ش �أنّ ميل وا�شنطن للتدخل مدفوع
بتعط�ش �أمريكا للنفط ،وتطور ال�صناعات احلربية
امل��ع��ق��دة ال��ت��ي ت��ظ��ل يف ح��اج��ة دائ��م��ة لأع����داء ج��دد،
بالإ�ضافة لهذين العاملني ي�ضيف التفكك والتنافر
ال��ع��م��ي��ق ب�ي�ن «اجل���م���ه���وري�ي�ن وال���دمي���وق���راط���ي�ي�ن»
ال��ذي يولد تدخالت ع�سكرية حمكوم عليها بعدم
التما�سك واالرتباك.
تناول با�شيفت�ش اال�سرتاتيجية الع�سكرية بر�ؤية
ث��اق��ب��ة ،و�أورد �أم��ث��ل��ة ع��دي��دة ي��ن��اق�����ش م��ن خاللها
الأ���س��اط�ير امل��دم��رة ح��ول فعالية ال��ق��وة الع�سكرية
الأمريكية ،من ال�صومال � ،1993إىل اليمن اليوم.
وال����ق����ادة الأم���ري���ك���ان و���ص��ن��اع ال�����س��ي��ا���س��ة ي��ب��ال��غ��ون
يف ت��ق��دي��ر ت��ق��دم ال���ق���وة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة
الأمريكية ،ويف�شلون يف �أن يقرروا ما �إذا كانت يف
حالة حرب �أم ال ،على الرغم من �أنّها يف الواقع يف
حالة حرب ،كما يعلن القادة الع�سكريون الأمريكيون
االنت�صارات مبكرا -ويف خط�أ متكرر -ب��دون ت�أكد
�أو �إدراك �أنّ خ�صمهم ان�سحب ب�سهولة م��ن �أج��ل
ال��ع��ودة للقتال يف �أي���ام �أخ���رى فيما ي�سمى «بحرب
الع�صابات» ،كما حدث يف �أفغان�ستان يف  ،2001كما
�أنّهم يلج�ؤون «ل�شخ�صنة العدو» يف افرتا�ض خاطئ
�أنّ �إزال���ة �أ�شخا�ص مثل ���ص��دام ح�سني و�أ���س��ام��ة بن
الدن ومعمر القذايف �سينهي ال�صراع على الفور.
�أو�ضح الكاتب �أنّ ا�ستخدام القوة ال�ساحقة املميتة
لن ي�سبب �إي��ق��اف �أذي��ال الديكتاتورية �أو الإره��اب،

وهذا ما ال يريد �أن ي�صدقه ال�سيا�سيون يف وا�شنطن
و�صناع ال�سيا�سة العمياء من اجلرناالت والناخبني،
و�إمنا غالبا ما ي�ؤدي �إىل اال�ستياء والفو�ضى .يقول
با�سيفيت�ش« :من الآن ف�صاعدا ،يجب �أن تكون القوة
الع�سكرية مبثابة خادمة الدبلوما�سية ،وقد يكون
العك�س �صحيحا ،يجب �أن ي�ستوعب «امل�����س���ؤول��ون
الأم��ري��ك��ي��ون �أنّ ال��ق��وى التاريخية ال��ت��ي عملت يف
ال�شرق الأو�سط تختلف يف الدينام ّيات التي قادت
الأمريكان للن�صر يف احلرب العاملية الثانية ،و�أكرث
من ذلك �أنّ �سيا�سة وا�شنطن اخلادعة التي ت�أ�س�ست
على �أنّ الطريقة الأمريكية يف احلياة القائمة على
(االخ��ت��ي��ار ،واال�ستهالك) ميكن قبولها يف العامل
الإ���س�لام��ي م��ع ال���وق���ت ،ي���رى �أنّ ت���أ���س��ي�����س احل��ي��اة
يف امل��ج��ت��م��ع الإ����س�ل�ام���ي ع��ل��ى ف��ك��رة (اال���س��ت��ه�لاك
واالخ��ت��ي��ار) رمب��ا ل��ن تكون ف ّعالة م��ع من��ط احلياة
الإ���س�لام��ي ،و�إن ك��ان ذل��ك ممكنا ل��دي��ان��ات �أخ��رى
يف «ال��ع��امل امل�سيحي»� ،أو «ال��ع��امل «ال��ه��ن��دو���س��ي» �أو
«العامل اليهودي» ،ولكن الأمر ي�صعب تطبيقه مع
مئات املاليني من امل�سلمني يف العامل.
تعرث با�سيفت�ش يف و�صفه للعامل الإ�سالمي ،وافتقر
الكتاب لو�صف �شعوب العامل الإ�سالمي ول�شخ�صية
امل�سلم الأك�ث�ر ت��ط��ورا ،فيما ع��دا �شخ�صيتي ���ص��دام
ح�سني ،يعقبه بفارق كبري الرئي�س الأفغاين الر�سمي
ح��ام��د ك����رزاي .يتعامل م��ع ب��اق��ي ال��ع��امل الإ���س�لام��ي
ال�����ذي ي���ق���در ب������ـ 1,6ب��ل��ي��ون م�����س��ل��م ع��ل��ى �أ ّن������ه جم��رد
�أرق�����ام .ج��م��ع با�سيفيت�ش ب�ين ع���دد م��ن اجلن�سيات
م���ن ال��ب��و���س��ن��ي�ين وال��ع��راق��ي�ين وال�����ص��وم��ال��ي�ين حتت
و�صف «امل�سلمني» يف املقام الأول متناوال التعقيدات
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية لكل دول��ة بينما
حني طرح ت�سا�ؤال عن كيف يرى امل�سلمون العامل؟

�أج����اب ب��ب�����س��اط��ة �أن��ه��م ي��ت��ه��م��ون وا���ش��ن��ط��ن مب��ح��اول��ة
فر�ض التبعية.
�ألقى با�شيفيت�ش ال�ضوء على نقطة حيوية يف ال�شرق
الأو���س��ط ال��ي��وم ،وه��ي ال�����ص��راع ال��وح�����ش��ي التاريخي
ب�ين ال��رادي��ك��ال��ي��ة واحل��داث��ة وت���أث�يره على م�ستقبل
املنطقة ،وميكن القول �إنّ الواليات املتحدة لي�س لها
مكان يف هذا القتال .و�ضع با�سيفت�ش حدودا للقوى
التي تعمل يف املنطقة وا�صفا �إ ّياها ب�أنّها �أي�ضا تلعب
ب���أي��ادي امل��ت��ط��رف�ين ال��ذي��ن ي�سعون لتق�سيم ال��ع��امل
دينيا.
يت�ساءل با�سيفت�ش عن «التعددية» ك�أحد الت�سا�ؤالت
املثرية للجدل يف الع�صر احلا�ضر ،م�ؤكدا �أنّ اختالط
احل�����ض��ارات يف الأ���ص��ل �أم���ر ج��ي��د ،وي��ع��زز ال��ت��ع��ددي��ة
ويرثيها� ،سواء ك��ان التحري�ض على التعددية ولد
تلقائيا �أو بتحري�ض من الدمياغوجيني واملحر�ضني؛
فالعامل كتلة واحدة مرتابطة ال حمالة .واختالط
الثقافات ال ميكن وقفه ،وال ينبغي.
ب��ا���ش��ي��ف��ت�����ش ع�����س��ك��ري خم�������ض���رم و�أح������د امل���واط���ن�ي�ن
الأم��ري��ك��ي�ين مم��ن ي��ح�ترم��ون ال��ع�لاق��ات اخل��ارج��ي��ة
ب�شدة.
ي�����ص��ف ب��ا���ش��ي��ف��ي��ت�����ش ال��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري ل��ل��والي��ات
امل��ت��ح��دة يف ال�����ش��رق الأو���س��ط ب��احل��م��ق ،و�أنّ الإذع���ان
الكامل للإميان بالقوة الع�سكر ّية ونق�ص ا�ستثمار
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة ي��ك��ب��ل ���س��ي��ا���س��ة وا����ش���ن���ط���ن .ي��دع��و
ب��ا���س��ي��ف��ي��ت�����ش الأم��ري��ك��ي�ين لإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف ال��ن��ه��ج
الع�سكري ل��ب�لاده��م يف ال�����ش��رق الأو���س��ط ك���أم��ر ملح
و�ضروري
الكاتب :ان��درو جي با�شيفت�ش -وهو �أ�ستاذ متقاعد
يف التاريخ والعالقات الدولية يف جامعة بو�سطن.
ت��خ��رج يف الأك��ادمي��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة ،خ��دم
ث�لاث��ة وع�����ش��ري��ن ع��ام��ا ك�ضابط يف جي�ش ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة .ح�صل ع��ل��ى درج���ة ال��دك��ت��وراه يف ال��ت��اري��خ،
وق���ب���ل ان�����ض��م��ام��ه �إىل ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س يف ج��ام��ع��ة
بو�سطن يف عام  ،1998عمل �أ�ستاذا يف وي�ست بوينت
ويف جامعة جونز هوبكنز.
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احلرب الأمريكية من �أجل ال�شرق الأو�سط الكبري
فينان نبيل *
يقدم الكاتب �إعادة تقييم لل�سيا�سة الع�سكرية الأمريكية املدمرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط خالل العقود الأربعة املا�ضية ،وير�صد التحول الكبري يف ال�سيا�سة الأمريكية بعد
انح�سار احلرب الباردة ،وبداية �صراع جديد ،وتبني �أمريكا احلرب من �أجل «ال�شرق الأو�سط الكبري» والتي ال تزال دائرة حتى اليوم ،احلرب اجلديدة امتدت لت�شمل العامل
الإ�سالمي من �شرق �أفريقيا �إىل البلقان واخلليج العربي وو�سط �آ�سيا ،بد�أت الواليات املتحدة الأمريكية يف �إر�سال احلمالت على امتداد العامل الإ�سالمي -والتي يبدو �أنّها لن
تنتهي -حقق القليل منها جناحا حا�سما ،كما �أنتجت الإجراءات التي اتخذتها من �أجل تعزيز ال�سالم واال�ستقرار نتائج عك�سية .ونتيجة لذلك� ،أ�صبحت عبارات مثل «احلرب
الدائمة» و «احلرب املفتوحة» جزءا من اخلطاب اليومي.

يلقي امل����ؤرخ الع�سكري ب��ال��ل��وم على «جيمي ك��ارت��ر»
الرئي�س الأمريكي ويحمله م�س�ؤولية خم�س وثالثني
�سنة من التدخل الأمريكي يف ال�شرق الأو�سط ،حيث
ارتكب عدة �أخطاء �أدت �إىل �إهدار الكنوز الأمريكية
على م��دى ث�لاث ع��ق��ود ،اخل��ط���أ الأول :دع��وة كارتر
الأم���ري���ك���ي�ي�ن ل���وق���ف ع���ب���ادة «االن���غ���م���ا����س يف ال����ذات
واال�ستهالك» ،واالن�ضمام �إىل جهد وطني للحفاظ
على الطاقة ،م���ؤك�� ًدا فيما ُيعرف «بخطاب ال�شعور
بال�ضيق» �أنّ حترير الأمريكيني من اعتمادهم على
ال��ن��ف��ط الأج��ن��ب��ي» ي�����س��اع��د ع��ل��ى ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �أزم���ة
الروح يف بلدنا» .و�أ�ضاف كارتر �أنّ عدم القدرة على
التحكم يف ال�صراع وال�سيطرة على امل�صري الأمريكي
و���ص��ي��ان��ت��ه ���س��ت��ق��ود امل��ج��ت��م��ع الأم���ري���ك���ي ل��ل��ف��و���ض��ى
واجل���م���ود .و�أك����د �أنّ امل�شكلة الأ���س��ا���س��ي��ة ه��ي �إدم���ان
املجتمع الأمريكي على النفط.
اخلط�أ الثاين :عندما توىل كارتر الرئا�سة كان عليه
�أن يواجه ما ي�سمى اخل��وف املفرط من «ال�شيوعية»
والذي اجتاح الواليات املتحدة ،فارتكب خط�أه الثاين
حيث قام بالتوقيع على مذكرة تعاون لدعم املتمردين
الأفغان �ضد النظام املدعوم من ال�سوفييت يف كابول،
مبيزانية �صغرية فقط � 500000أل��ف دوالر .يف �شكل
�إم��دادات طبية �أولية يف املقام الأول ومعدات ات�صال،
بينما ر�أى البع�ض �أنّ ه��ذا الأم��ر ك��ان �ضروريا لردع
ال�����س��وف��ي��ي��ت م���ن ال��ت��دخ��ل يف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ،ي��رى
با�شيفت�ش �أنّ ال�سماح للدعم الأمريكي للمجاهدين
الأف����غ����ان ���ض��د ال���ن���ظ���ام امل����دع����وم م���ن ال�����س��وف��ي��ي��ت يف
�أفغان�ستان خطوة �ساعدت يف نهاية املطاف على زيادة
انت�شار الإ�سالم املتطرف ،كما �أعلن كارتر �أنّ الواليات
املتحدة �سرتد بالقوة الع�سكرية على �أي جهد خارجي
ل�لا���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى ح��ق��ول ال��ن��ف��ط يف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي،
هذا الإع�لان افتتح حرب �أمريكا يف ال�شرق الأو�سط
�يرا ي��رى با�سيفت�ش �أنّ كارتر يف �سل�سلة
الكبري .و�أخ ً
مت�صلة من الأخطاء قد ت��و ّرط يف عالقات قوية مع
�أنظمة و�صفها با�سيبفت�ش على ح��د ق��ول��ه (بالقمع
والف�ساد) ذاكرا �أنّ وكالة املخابرات الأمريكية ()cia



�ساهمت يف �إع���ادة �شاه �إي���ران �إىل ال�سلطة والإط��اح��ة
باحلكومة املنتخبة دميقراطيا .وي�صف �سيا�سته جتاه
�إي��ران ب�أنّها غري حكيمة .و�أنها و�ضعت ب��ذور احلرب
من �أجل ال�شرق الأو�سط الكبري ،و�ضاعفت �أخطاء مت
توارثها حتى اليوم.
ح���اول ك��ارت��ر �إق��ام��ة ع�لاق��ات �إي��ج��اب��ي��ة م��ع �إي����ران ،يف
حني نظر املعار�ضون الإيرانيون �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية على �أنّها متطفلة ،ول�شاه �إي��ران على �أنّه
�صنيعة �أم��ري��ك��ي��ة ،وم��ع ن��ف��ور بع�ض ���ش��رائ��ح املجتمع
م��ن ال�شباب والليرباليني والعلمانيني واملحافظني
الدينيني من �سيا�سة ال�شاه قامت ال��ث��ورة الإيرانية
���ض��ده ،وه��رب ال�����ش��اه �إىل املنفى ع��ام  ،1979مم��ا �أدى
لأزمة النفط الثانية ،وانخفا�ض الإنتاج الإيراين من
النفط ب�شكل حاد ،و�أعلنت منظمة الأوبك �سل�سلة من
الزيادة يف الأ�سعار.
ج��دي��ر بالذكر �أنّ «�أزم���ة النفط الأوىل» ك��ان��ت عقب
حرب �أكتوبر �سنة  ،1973حيث دعمت الواليات املتحدة
�إ�سرائيل يف احلرب ،وعلق العرب �صادراتهم النفط ّية
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة وال���غ���رب ،وب��ع��د ان��ت��ه��اء احل���رب مت
ا�ستئناف ا�سترياد النفط ،ولكن بعد �أن �أ�صبح توفر
ال��ن��ف��ط و���س��ع��ره م�����ص��در ق��ل��ق ع��ل��ى الأم�����ن ال��ق��وم��ي
الأم���ري���ك���ي .وت���ب��� ّدل الت�سل�سل ال��ه��رم��ي يف �أول���وي���ات
الأمن القومي وحتول عن الأ�سلحة النووية واالحتاد
ال�سوفييتي �إىل ال�شرق الأو���س��ط .حتول هدف كارتر
ب��ع��د ذل���ك �إىل احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ت��ف��وق ال��ع�����س��ك��ري يف
املنطقة ،و�أ�ضاف اخلليج العربي �إىل قائمة الأولويات
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة �إ���ض��اف��ة �إىل ال��دف��اع عن
�أوروبا الغربية و�شمال �شرق �آ�سيا.
ذهب نيك�سون يف ذات االجتاه حيث باع �أعلى خطوط
الأ�سلحة الأمريكية لإيران مقابل دعم ا�سترياد النفط
بالأموال مت�صورا �أنّ �إي��ران هي �ضمان اال�ستقرار يف
اخلليج �إىل جانب اململكة العربية ال�سعودية.
اج��ت��م��ع ال��غ��زو ال�سوفييتي لأف��غ��ان�����س��ت��ان وان��ت��خ��اب��ات
«ريجان» ك�أ�سباب وجيهة لأحياء احلرب الباردة وازداد
الأمر تعقيدا ،ف�أ�ضحت الدول الني تلقت احلماية من

ال��والي��ات املتحدة مثل �إي��ران ال تريد التعاون معها،
ب���د�أت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة بتطوير امل��وان��ئ ال��ت��ي كانت
وع���دت بو�صولها �إىل م�صر وكينيا وامل��غ��رب وع��م��ان
وال�صومال وقامت ببناء قواعد �أبعد من احتياجاتها،
�أو قدرتها على العمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
و�أقامت �سل�سلة من الربامج التدريبية يف املنطقة من
�أجل ت�شجيع وتعزيز الت�سامح على وجودهم املتزايد
يف املنطقة .بد�أت �أي�ضا يف �إنفاق باليني الدوالرات يف
�شكل م�ساعدات ع�سكرية يف املنطقة بلغت  9.1دوالر
يف 1984و 11بليون دوالر يف العام التايل.
قام قادة الكرملني بعد تويل ميخائيل جوربات�شوف
بدور بارز يف العمل على �إنهاء احلرب الباردة منذ عام
 ،1985وقبل جوربات�شوف ال�شروط الأمريكية 1987
ملعاهدة ن��زع ال�صواريخ النووية متو�سطة امل��دى من
�أوربا ،كما �أعلن خطة لإنهاء االحتالل يف �أفغان�ستان
يف فرباير  ،1989وغ��ادرت �آخر الوحدات ال�سوفييتية
�أفغان�ستان مع نهاية العام ،فوجد اجلي�ش الأمريكي
نف�سه �أمام دبابات و�أطقم الدبابات الزائدة عن احلاجة
التى ال يعلم م��اذا �سيفعل بها بعد النهاية املفاجئة
للحرب الباردة ،فبد�أت الواليات املتحدة توجه �أ�صابع
االتهام ل�صدام ح�سني باعتباره عدو ال�شعب اجلديد
(رقم ،)1ومعوق ال�سالم الذي مل يتحقق �أبدا.
وجهت ال��والي��ات املتحدة جهودها نحو دول اخلليج
م�ستغلة عن�صر الدين )ال�سنة مقابل ال�شيعة( ،يف ظل
ا�ستياء ال�شعوب من تدخل الغرب� .أ�صبحت الواليات
املتحدة تلعب دورا �أقوى بكثري من �أي وقت م�ضى يف
العراق ،و�إ�سرائيل وفل�سطني ،وباك�ستان ،وا�ستحقت
ليبيا مكانًا ب��ارزا يف قائمة ال��دول الراعية للإرهاب
نتيجة دعم القذايف للق�ضية الفل�سطينية -على حد
قول امل�ؤلف.-
ي��رى امل���ؤل��ف �أنّ �أح��د الأ�سباب اجل��ذري��ة «للحرب من
�أج����ل ال�����ش��رق الأو����س���ط ال��ك��ب�ير» ه���و ت��وف�ير ال��ط��اق��ة
الرخي�صة للواليات املتحدة الأمريكية .احلفاظ على
الطريقة الأمريكية يف احلياة.
يرى با�سيفت�ش �أنّ الواليات املتحدة تتحمل م�س�ؤولية

