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ينقل امل��ؤل��ف ع��ن �أوب��ام��ا ق��ول��ه« :ال ت�س�أل
ماذا ت�ستطيع �أمريكا �أن تفعل .ا�س�أل عما
ي�ف�تر���ض ب�ه��ا �أن تفعل « .ولأن ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ه��ي �أق� ��وى دول ��ة يف ال �ع��امل ،ف ��إنّ
معنى ذلك �أنّ عليها م�س�ؤوليات ا�ستثنائية،
مما ي�ؤهلها لدور قيادي عاملي .ولكن ذلك
ال يعني �أنّ لها ال�سلطة على فر�ض �إرادتها
� �س ��واء م ��ن ح�ي��ث امل���ض�م��ون �أو ال�ت��وق�ي��ت.
ول��ذل��ك ك ��ان �أوب ��ام ��ا ي��دع��و �إىل ا�ستخدام
عامل الوقت  -مبا يعني ذلك من ال�صرب -
ملنح حماوالت الت�سوية فر�صاً للنجاح ،مع
ح�ساب دقيق لإمكانات النجاح �أو الف�شل،
واال�ستعداد ملواجهة النتائج املرتتبة على
كل من احلالتني.
غ�ير �أنّ ه ��ذه احل���س��اب��ات �أدت ع�م�ل�ي�اً �إىل
وجود �أكرث من مربر التهام �إدارة الرئي�س
�أوباما ب�أنها �أنتجت القليل ،و�أن ما �أنتجته
جاء مت�أخراً �أي�ضاً .فالرباغماتية احلذرة،
والواقعية الباردة اللتان مت ّيز بهما عهدا
�أوب ��ام ��ا ،يتماهيان م��ع م��ا مت�ي��ز ب��ه �أي���ض�اً
ع �ه��د ك ��ل م ��ن ج� ��ورج ب ��و� ��ش الأب ،وق�ب�ل��ه
عهد اجل�نرال �إي��زن�ه��اور ،وكالهما  -على
ع�ك����س �أوب ��ام ��ا  -م��ن احل ��زب اجل�م�ه��وري،
عهدي بو�ش الأب و�إيزنهاور متيزا
غري �أن
ْ
ب��الإن �ت��اج ال�سيا�سي ال �ب � ّن��اء ع�ل��ى م�ستوى
ال ��داخ ��ل الأم�ي�رك ��ي وال� �ع ��امل .ب�ع�ك����س ما
ح��دث م��ع الرئي�س �أوب��ام��ا رغ��م �أن��ه تر ّبع
على عر�ش البيت الأبي�ض ثماين �سنوات
م�ت��وا��ص�ل��ة� .إال �أنّ امل ��ؤل��ف ي ��ؤك��د �أنّ ه��ذه
ال�صورة ال�سلبية �سوف تتغري مع الوقت ـ
لتتكامل مع ال�صورة املر�سومة عن بو�ش
الأب واجلرنال �إيزنهاور.
ول �ت�بري��ر ه ��ذا احل �ك��م الإي �ج ��اب ��ي ،ي�سجل
امل ��ؤل��ف للرئي�س �أوب��ام��ا جن��اح��ه يف �إع ��ادة
ال� � �ت � ��وازن �إىل ال� �ع�ل�اق ��ات الأم ��ري� �ك� �ي ��ة -
ال�صينية ،و�إىل النجاح يف ال�سيطرة على
العالقات مع رو�سيا رغ��م �إق ��دام الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني على انتزاع �شبه
ج��زي��رة ال �ق��رم م��ن �أوك��ران �ي��ا و��ض� ّم�ه��ا �إىل
بالده.
غري �أن امل�ؤلف يعرتف ،وهنا بيت الق�صيد
مني بكارثة
بالن�سبة لنا؛ �أنّ مبد�أ �أوباما َ
يف كل من �أفغان�ستان والعراق وخا�صة يف
�سوريا .ويقول �إنه كان ل�سيا�سته تداعيات

م��دم��رة .ففي �أفغان�ستان �أعلن �أوب��ام��ا �أن
ال�ق��وات الأم��ري�ك�ي��ة ��س��وف تن�سحب متاماً
ب�ع��د �� 18ش�ه��راً ف �ق��ط� ،إال ـ�ن��ه ا��ض�ط��ر �إىل
زي��ادة ع��دده��ا .وك � ّرر اخل�ط��أ م��رة ثانية يف
ع��ام  2014عندما ح��دد ع��ام  2016موعداً
�أخرياً الن�سحابها ،وهي ال تزال هناك حتى
اليوم!
ويقول امل�ؤلف �إن خط�أ الرئي�س �أوباما كان
ب ��إع�لان ال �ت��زام��ه ب��االن���س�ح��اب م��ن جانب
واح� ��د م ��ن دون �أن ت �ت��وف��ر ع �ل��ى الأر�� ��ض
معطيات تغطي ه��ذا االن�سحاب وتدعمه
�أو على الأق��ل ت�برره .ويقول �إن ما حدث
ك� ��ان ع �ل��ى ال �ع �ك ����س� ،إذ ا��س�ت�غ�ل��ت ط��ال �ب��ان
الأم��ر لت�ص ّعد م��ن هجماتها على املواقع
ال�ع���س�ك��ري��ة الأم��ري �ك �ي��ة وع �ل��ى م��ؤ��س���س��ات
الدولة الأفغانية معاً.
وي �� �ص��ف امل � ��ؤل� ��ف ق � ��رار ال��رئ �ي ����س �أوب ��ام ��ا
باالن�سحاب من العراق يف نهاية عام 2001
ب�أنه ك��ان كارثياً وم�أ�ساوياً .ويقول لو �أن
الرئي�س �أبقى جزءاً من هذه القوات لكان
ب�إمكانه التعرف على املتغريات ال�سيا�سية
التي رافقت االن�سحاب ولعمل على �ص ّدها،
ورمب��ا ما ك��ان لداع�ش �أن تقيم دولتها يف
�شمال العراق!.
وعن �سوريا ،يتحدث امل�ؤلف عن جمموعة
م��ن الأخ �ط��اء التي ارتكبتها �إدارة �أوب��ام��ا
� �س��واء بعجزها ع��ن معاقبة ال�ن�ظ��ام حتى
ب �ع��د جت � ��اوزه اخل ��ط الأح� �م ��ر ب��ا��س�ت�خ��دام
ال���س�لاح ال�ك�ي�م��اوي� ،أو بف�شله مب�ساعدة

االنقالبيني على النظام .ويقول امل�ؤلف �إنّه
من خالل موقعه هو نف�سه يف �إدارة �أوباما
كان يطالب وب�شدة ب�ضرورة تغيري �سلوك
الإدارة وعلى �إع��ادة النظر يف تعاملها مع
الق�ضية ال�سورية ،ولكن دون نتيجة.
م��ع ذل��ك كله يعترب امل��ؤل��ف �أنّ �أه��م جناح
ملبد�أ �أوب��ام��ا يتمثل يف التو�صل �إىل اتفاق
م��ع �إي� ��ران ح��ول ملفها ال �ن��ووي .و�أن ��ه ما
ك��ان ممكناً حتقيق ذل��ك م��ن دون اعتماد
دبلوما�سية النفَ�س الطويل.
يتحدث الكتاب مطو ًال عن هذا امللف من
خ�ل�ال امل �ح��ادث��ات ال �ت��ي «مت �ي��زت بال�صرب
وط ��ول الأن � ��اة» ح�ت��ى �أم �ك��ن ال�ت��و��ص��ل �إىل
الت�سوية التاريخية.
ويك�شف عن �أمر �أ�سا�سي ،وهو �أن الرئي�س
�أوب��ام��ا ك��ان يتابع ّ
ويطلع بنف�سه على كل
��ص�غ�يرة وك �ب�يرة يف امل �ح��ادث��ات ،و�أن ��ه ك��ان
يبدي ر�أيه ويحدد موقفه الذي كان وزير
اخلارجية الأمريكية (وال��وف��د املفاو�ض)
يلتزم به التزاماً مطلقاً.
ول �ك��ن ب��ال��رغ��م م ��ن ك ��ل االن �ت �ق ��ادات ال�ت��ي
ت� �ع� � ّر� ��ض وي �ت �ع � ّر� ��ض ل �ه ��ا ع �ه ��د ال��رئ �ي ����س
الأم�يرك��ي ب ��اراك �أوب ��ام ��ا ،ف ��إن م��ن ح�سن
حظه بالت�أكيد �أن��ه ج��اء بني رئي�سني يثار
الكثري من الغبار ال�سيا�سي حول عهد ْيهما
داخ��ل ال��والي��ات املتحدة وخ��ارج�ه��ا؛ وهما
ال��رئ �ي ����س ج� ��ورج ب��و���ش االب � ��ن ،وال��رئ�ي����س
احلايل دونالد ترامب.
ا�سم الكتاب :املباراة الطويلة :كيف خالف
�أوباما وا�شنطن و�أعاد تعريف دور �أمريكا
يف العامل
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المباراة الطويلة :كيف خالف أوباما واشنطن وأعاد
تعريف دور أميركا في العالم لديريك شوليت

محمد السماك *

لي�س م�ؤلف هذا الكتاب ال�سيا�سي كاتب ًا �أكادميي ًا فقط؛ �إنه �إ�ضافة �إىل ذلك م�س�ؤول منغم�س يف ال�سيا�سة حتى �أخم�ص �أذنيه .كان
ديريك �شوليت من كبار العاملني يف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ،ويف وزارة اخلارجية الأمريكية .كما كان ع�ضو ًا يف جمل�س
الأمن القومي الأمريكي خالل فرتتي رئا�سة الرئي�س ال�سابق باراك �أوباما .ولذلك ف�إنّه من مواقعه يف تلك املنا�صب  -املفاتيح التي
تق ّلب عليها ،يبدو م�ؤه ًال �أكرث من كثريين غريه لإ�صدار الأحكام على �سيا�سة الرئي�س �أوباما وعلى مواقفه التي تعر�ضت للكثري من
االنتقاد.
ينطلق امل�ؤلف يف كتابه «املباراة الطويلة:
ك�ي��ف خ��ال��ف (�أو ع���ص��ا) �أوب��ام��ا وا�شنطن
و�أعاد تو�صيف دور �أمريكا يف العامل» ،من
مقولتني متناق�ضتني:
ت �ع�ترف الأوىل ب � ��أن م��ؤ��س���س��ة ال���س�ي��ا��س��ة
اخل ��ارج �ي ��ة الأم ��ري �ك �ي ��ة ذه �ب ��ت ب �ع �ي ��داً يف
التقليل من �أهمية الإجنازات التي حققها
�أوباما يف �إدارتيه املتعاقبتني.
وتتهم الرئي�س ال�سابق ب�أنّه ذهب بعيداً يف
ا�ستخال�ص الع َِب من االجتياح الأمريكي
للعراق .و�أنه كان مبالغاً جداً يف حذره من
ا�ستخدام القوة للدفاع عن النظام العاملي
ودعم �أ�صدقاء الواليات املتحدة يف العامل،
الأم��ر ال��ذي ت�سبب يف خيبة �أم��ل احللفاء
و�شجع اخل�صوم والأعداء.
� ّأما املقولة الثانية ف�إنّها تعرب عن ذهولها
من القرارات التي اتخذها الرئي�س �أوباما
ب ��دم ب ��ارد ال��س�ت�خ��دام ال �ق��اذف��ات م��ن دون
ط� ّي��ار (ال� ��درون) لقتل م��ن و�صفهم � -أو
اعتربهم -ب�أنهم �أع��داء الواليات املتحدة
(خا�صة يف باك�ستان و�أفغان�ستان واليمن).
وتتهمه ب�أنه ق�صف عدداً من الدول �أكرث
مم��ا ف�ع�ل��ه ال��رئ�ي����س الأ� �س �ب��ق ج ��ورج بو�ش
االبن .وي�ؤخذ عليه �أي�ضاً وب�شدة ،التزامه
ب �ت �ح��دي��ث وت �ط ��وي ��ر ال�ب�رن ��ام ��ج ال� �ن ��ووي
الأم�ي�رك ��ي وال� ��ذي ح � ّم��ل اخل��زي �ن��ة �أع �ب��اء



مالية تنوء الآن حتت �أعبائها ،وم��ن دون
جدوى!!
بعد ذلك يطرح امل�ؤلف ال�س�ؤال الذي بنى
كتابه يف حماولة للإجابة عنه .وال�س�ؤال
هو :من هو ب��اراك �أوباما ،هل كان رئي�ساً
ليربالياً �أم �أنه كان رئي�ساً واقعياً ال يح�سب
للم�شاعر �أي ح�ساب؟
يف الإج ��اب ��ة ع��ن ال �� �س ��ؤال ي�ب�ين امل ��ؤل��ف �أن
�أوباما مل يكن ال هذا وال ذاك .ويقول �إنّ
الرئي�س الأم�يرك��ي ال�سابق �أُ� �س��يء فهمه
لأن ��ه ك ��ان ي�ل�ع��ب� ،أو ك ��ان ي��ري��د �أن يلعب
«امل �ب��اراة الطويلة» .وم��ن هنا ج��اء عنوان
الكتاب.
فما هي هذه املباراة الطويلة؟
يقول امل�ؤلف ديريك �شوليت �إنّ �أوباما كان
يقود �سفينة ال�سيا�سة اخلارجية بعقلية
التجار �أو الباعة .كان يعرف � -أو �أنه كان
يعتقد �أن��ه ي�ع��رف ج�ي��داً -م��ا ه��ي م�صالح
الواليات املتحدة على املدى البعيد ،وكان
يرف�ض اخل�ضوع لل�ضغوطات وللمطالب
ال�ت��ي ك��ان��ت حت� ّث��ه على ال�ت��دخ��ل ا�ستجابة
حلاجات �آنية ومرحلية لأنّ النجاح فيها
ما كان ي�ساوي تكاليفها املادية واملعنوية.
ان � �ط �ل�اق � �اً م� ��ن ه� � ��ذه احل� ��� �س ��اب ��ات و� �ض ��ع
الرئي�س �أوباما ،كما يقول امل�ؤلف ،الئحة
م� ��ن امل� � �ب � ��ادئ ال� �ع ��ام ��ة ال� �ت ��ي ب �ن ��ى ع�ل�ي�ه��ا

�سيا�سته اخل��ارج �ي��ة مب��ا يف ذل ��ك �سيا�سة
ا�ستخدام القوة الع�سكرية ك�إحدى �أدوات
ه��ذه ال�سيا�سة ،واتخذ منها قاعدة لبناء
خياراته اال�سرتاتيجية.
ويف مقدمة ه��ذه امل�ب��ادئ  -يقول امل�ؤلف-
ال �ت ��وازن ب�ين امل���ص��ال��ح وال �ق �ي��م ،وال �ت��وازن
ب �ي�ن الأول � ��وي � ��ات الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
واخل ��ارج �ي ��ة ،وب�ي�ن الأه � ��داف الأم��ري�ك�ي��ة
امل�ع�ل�ن��ة يف خم�ت�ل��ف �أن �ح ��اء ال �ع��امل وق ��درة
�أمريكا على االحتمال ،وقدرة حلفائها على
امل�شاركة يف حت ّمل الأعباء وامل�س�ؤوليات.
وي �ت �ح��دث امل� ��ؤل ��ف ب �ع��د ذل ��ك ع ��ن امل �ي��زان
الدقيق الذي و�ضعه �أوباما لنف�سه لقيا�س
النتائج الإيجابية والأعباء ال�سلبية التي
ترتتّب على قراراته.
ويقول �إن هذا امليزان ي�شمل:
القوة الع�سكرية
القوة الدبلوما�سية
القوة االقت�صادية والتنموية
وي�ق��ول امل��ؤل��ف بعد ذل��ك �إنّ ه��ذا املقيا�س
مل يكن م�ع�ت�م��داً ،ب��ل مل يكن م��وج��وداً يف
الأ��س��ا���س يف عهد الرئي�س ج ��ورج ب��و���ش -
االبن ،ولذلك ورث �أوباما عنه و�ضعاً بالغ
ال �� �س��وء مت�ث��ل يف وج ��ود � 150أل ��ف ج�ن��دي
�أم�يرك��ي ي�ق��ات�ل��ون يف اخل ��ارج «دف ��اع �اً عن
الكرامة الأمريكية (؟)».

