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هل تساوي القيم شيئا؟ الرؤساء والسياسة
الخارجية من روزفلت إلى ترامب
جوزيف ناي

عارف عادل مرشد *
يحتل مو�ضوع التزام الدول بقواعد الأخالق يف العالقات الدولية ،وتقيدها بال�سلوك الأخالقي يف جمال ال�سيا�سة الدولية ،اهتمام الكثري من الباحثني منذ �أمد بعيد.
�إال �أنَّه ُيالحظ يف الفرتة الأخرية ح�ضور قوي وكثيف للم�س�ألة الأخالقية يف ال�سيا�سة اخلارجية للدول ،وقد يعود ذلك �إىل ت�صاعد قوة وت�أثري الر�أي العام ال�شعبي يف
حتديد ال�سيا�سة اخلارجية.
و ُيعد الكتاب املطروح بني �أيدينا للمراجعة من �أحدث الكتب التي تتناول امل�س�ألة الأخالقية يف العالقات الدولية ،تلك امل�س�ألة القدمية واحلديثة يف الوقت نف�سة ،م�ؤلفه
جوزيف ناي  )1937( Joseph Nyeالذي ُيعد من �أهم علماء ال�سيا�سة الدولية املعا�صرين ،وهو �أي�ض ًا من �أ�صحاب اخلربة الوا�سعة يف العملني الدبلوما�سي وال�سيا�سي
يف وزارتي اخلارجية والدفاع يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ا�شتهر ب�صياغته ملفاهيم ومقاربات يف العالقات الدولية منها ،القوة الناعمة ( ،)Soft Powerواالعتماد
املتبادل ( ،)Interdependenceوالقوة الذكية (.)Smart Power

ع��ن��وان ال��ك��ت��اب ه���و« :ه���ل للقيم �أه��م��ي��ة؟ ال��ر�ؤ���س��اء
وال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة م���ن روزف���ل���ت �إىل ت��رام��ب»
يبحث من خالله ناي دور الأخالق-ي�ستعمل امل�ؤلف
م��ف��ه��وم��ي الأخ���ل��اق  Ethicsوال��ق��ي��م Morals
بو�صفهما مرتادفني-بال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
منذ الرئي�س الأم��ري��ك��ي فرانكلني دي�لان��و روزفلت
( ،)١٩٣٣-١٩٤٥( )FDRحتى دونالد ترامب (-٢٠١٧
 ،)٢٠٢١ع��ن طريق ط��رح ���ص��ورة لأداء ك��ل رئي�س يف
�سياق توظيف املعايري الأخالقية ،وم�سار ت�أثريها يف
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية ب�شكل منهجي ،فمن
امل���ؤ���س��ف -وف��ق ن���اي� -أن ال��ع��دي��د م��ن الأح��ك��ام حول
الأخ�لاق وال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية املعا�صرة
ع�شوائية �أو غري مدرو�سة .كما يدافع ناي يف كتابه
ه���ذا -وه���و ال��ك��ت��اب اخل��ام�����س ع�شر ل���ه -ع��ن القيم
الليربالية للواليات املتحدة ،تلك القيم التي ت�شهد
تراجعاً ح��اداً ووا�ضحاً يف �أطروحاتها على امل�ستوى
الداخلي واخلارجي.
وي�ضم الكتاب � ٢٥٤صفحة من القطع العادي ،موزعة
على ت�سعة ف�صول مبا فيها مقدمة الكتاب وخامتته.
حملت املقدمة عنوان «الأخ�ل�اق الأمريكية» والتي
باعتقاد ناي تعود �إىل الأفكار الليربالية.
ل�ل�آب��اء امل�ؤ�س�سني مثل ح��ق��وق الإن�����س��ان ،واحل��ري��ات
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العامة ،بالإ�ضافة �إىل العامل الديني ،ناهيك عن
ما �أ�سماه بـ«اال�ستثنائية الأمريكية» املتمثلة باملوقع
اجل���غ���رايف ،وب��ال�����س��ك��ان ال���ذي���ن ه���رب���وا م���ن �أوروب������ا،
وخ�صو�صاً من بريطانيا� ،إىل العامل اجلديد.
ويف الف�صل ال��ث��اين وامل��ع��ن��ون ب��ـ«ه��ل الأخ�ل�اق مهمة
يف ال�سيا�سة اخلارجية» يقرتح ن��اي مفهوم «ثالثي
الأب���ع���اد للمنطق الأخ�ل�اق���ي» ،ي�شمل ال�� ُب��ع��د الأول
منه الهدف �أو البنية للر�ؤية الأخالقية لدى �صانع
ال��ق��رار للفعل ال�سيا�سي ،وال ُبعد الثاين الآل��ي��ات �أو
الأدوات التي يتم من خاللها تنفيذ الهدف لقيا�س
التنا�سب ب�ين امل��ك��ا���س��ب والأ����ض���رار ،وم���دى اح�ت�رام
احلقوق وامل�ؤ�س�سات الداخلية والدولية� ،أم��ا ال ُبعد
الثالث والأخري فهو العواقب �أو التبعات التي حت�صل
نتيجة ذلك الفعل ،والتي بوا�سطتها نقي�س درجة ما
حتقق م��ن �إجن���از للم�صالح الأم��ري��ك��ي��ة على امل��دى
البعيد .وي�ؤكد ناي �ضرورة �إح��داث ت��وازن بني هذه
الأبعاد الثالثة ،ملعرفة ما �إذا كان ال�سلوك ال�سيا�سي
ل�صانع القرار �أخالقيا عن عدمه.
فـ«املنطق الأخالقي» عند ناي لكي يكون فعا ًال يجب
�أن ي�أخذ بعني الأبعاد الثالثة ب�شكل كامل (الهدف،
الو�سيلة ،العواقب) ،فهو ي�ضرب مثا ًال بجورج بو�ش
الإبن ( )2009-2001ب�أنه كان عنده «هدف �أخالقي»

جللب الدميوقراطية للعراق ،لكن الآل��ي��ة لتنفيذ
هذا «الهدف الأخالقي» كانت تفتقر �إىل الأخ�لاق،
مما �أدى �إىل �إخفاق االحتالل الأمريكي للعراق.
وحتت عنوان «الآباء امل�ؤ�س�سون» جاء الف�صل الثالث
م���ن ال���ك���ت���اب ،م��و���ض��ح��اً ف��ي��ه امل����ؤل���ف دور الأخ��ل�اق
يف ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة ع��ن��د ث�لاث��ة م��ن ال��ر�ؤ���س��اء
الأمريكيني هم :فرانكلني روزفلت ،ثم هاري ترومان
( ،)١٩٥٣-١٩٤٥وبعد ذلك دواي��ت �آيزنهاور (-١٩٥٣
 ،)١٩٦١فبالرغم من تركيز روزفلت على و�ضع حلول
ل�ل�أزم��ة االقت�صادية التي عُ��رف��ت بالك�ساد العظيم
 Great Depressionالتي حدثت يف عام ،١٩٢٩
وامتدت �إىل بداية عقد الأربعينيات ،وعدم �إعطائه
الأول��وي��ة لل�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة� ،إال �أن ع���ودة �صعود
�أملانيا على امل�ستوى الدويل ،كان قد دفع بروزفلت �إىل
عدم بقاء �سيا�سة الواليات املتحدة بالعزلة ،وتهيئة
بالده للدخول يف احلرب العاملية الثانية ،يف الوقت
ال��ذي عد فيه ن��اي ف�ترة حكم ترومان ب�أنها الأك�ثر
�أخالقية من بني ر�ؤ�ساء الواليات املتحدة من حيث
ال��ه��دف والو�سيلة وال��ع��واق��ب ،يف ح�ين �ساد ال�سالم
واال�ستقرار الدوليان فرتة حكم �آيزنهاور ،مع تركيز
ناي على �أن �آيزنهاور كان يرف�ض ا�ستخدام الأ�سلحة
النووية.
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ويف الف�صل ال��راب��ع املعنون ب��ـ«ف�ترة فيتنام» يناق�ش
ناي الدور الأخالقي يف فرتة كل من جون كينيدي
( ،)١٩٦٣-١٩٦١وليندون جون�سون (،)١٩٦٩-١٩٦٣
وري��ت�����ش��ارد نيك�سون ( ،)١٩٧٤-١٩٦٩فبالرغم من
اخل��وف امل�شرتك عند ه����ؤالء ال��ر�ؤ���س��اء الثالثة من
خ�سارة ح��رب فيتنام� ،إال �أن كيندي ك��ان ناجحاً يف
ا�ستخدام القوة الناعمة ،فيما كان التقييم الأخالقي
لكل من فرتة حكم جون�سون ،وفرتة حكم نيك�سون
متدنياً ب�سبب �ضعفهما بالو�سائل والعواقب.
وا�ستكما ًال ملا ورد يف الف�صل ال��راب��ع ،ينتقل امل�ؤلف
�إىل التقييم الأخالقي لل�سيا�سة اخلارجية لكل من
الرئي�س ج�يرال��د ف���ورد ( ،)١٩٧٧-١٩٧٤والرئي�س
جيم�س كارتر ( ،)١٩٨١-١٩٧٧يف الف�صل اخلام�س
وه��و بعنوان «م��ا بعد فيتنام» ،فبالرغم م��ن دخ��ول
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يف مرحلة تراجع بعد
حرب فيتنام� ،إال �أن كال من فورد وكارتر قد ح�صل
على تقييم جيد-يت�أرجح �سلم التقومي عند ناي لكل
رئي�س بني درجة �سيء وخمتلط وجيد -بالرغم من
دخول الواليات املتحدة يف فرتة حكم كارتر بتحالفات
مع �أنظمة ا�ستبدادية �ضد االحتاد ال�سوفياتي.
ي��ب��دي امل���ؤل��ف يف الف�صل ال�ساد�س وع��ن��وان��ه «نهاية
احل����رب ال���ب���اردة» �إع��ج��اب��اً ك��ب�يراً ب�شخ�صية ج��ورج
بو�ش الأب ( ،)١٩٩٣-1989لإيجاده توازناً جيداً بني
الو�سائل الأخ�لاق��ي��ة وال��ع��واق��ب بعد تفكك االحت��اد
ال�سوفياتي عام  ،١٩٩١حيث مل ي�سع �إىل االنتقام من
ال�سوفيات بعد خ�سارتهم للحرب ال��ب��اردة ،بل بفعل
ذك��ائ��ه العاطفي Emotional Intelligence
�أي م���دى ق���درت���ه ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب ط��ري��ق��ة تفكريالأ���ص��دق��اء واخل�صوم -ا�ستطاع �إدارة توحيد �أملانيا
و�إدخ��ال��ه��ا يف حلف الناتو ، Natoوالتمهيد لقمة
مالطا عام  ،١٩٨٩التي �أعلنت فيها كل من الواليات
املتحدة واالحتاد ال�سوفياتي انتهاء احلرب الباردة.
وعلى العك�س من ذلك ،يرى ناي يف الف�صل ال�سابع
وامل��ع��ن��ون ب��ـ«حل��ظ��ة الأح���ادي���ة ال��ق��ط��ب��ي��ة» �أن ج��ورج
بو�ش االبن كان الأ�ضعف �أخالقياً من ناحية الأداء
بني الر�ؤ�ساء الأمريكيني .فالنيات احل�سنة وحدها
لي�ست كافية لإ�صدار تقومي �إيجابي ل�سلوك خارجي
ما ،حيث �أظهر بو�ش االبن نيات ح�سنة عند �إر�ساله

ال�����س��ي��ا���س��ة الأخ�ل�اق���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى
ال����دويل ،ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات املتمثلة ع��ن��ده يف �صعود
رو�سيا ،وموازنة القوة ال�صينية من ناحية ،والثورة
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ال��ت��ي ي�����ش��ه��ده��ا ع��امل
اليوم من ناحية �أخ��رى ،ناهيك عن تخوف ناي من
التحديات الداخلية ك�صعود ال�شعبوية Populism
ع��ل��ى ح�����س��اب ق��ي��م ال��دمي��وق��راط��ي��ة ،مم��ا ي�����ؤدي �إىل
تهديد الهيمنة الأمريكية ،يف الوقت الذي يجب فيه
على الواليات املتحدة الأخذ بزمام املبادرة يف ق�ضايا
معا�صرة ،مثل التغري امل��ن��اخ��ي ،الأم��را���ض املعدية،
اال�ضطراب الناجم عن الثورات التكنولوجية ،فهذه
ق�ضايا ذات طبيعة �أخ�لاق��ي��ة عاملية ،م��ن �ش�أنها �أن
تعزز من املكانة العاملية للواليات املتحدة ،فامل�ؤلف
ال يكتفي بالتعر�ض ل�سجل الر�ؤ�ساء مو�ضوع الكتاب
يف ات��خ��اذ ال��ق��رارات ال�صعبة ،وم��دى نفوذ الأخ�لاق
لديهم يف هذه القرارات ،بل ال بد �أي�ضاً من البحث
عن الكيفية التي جتعل ال�سلوك الأخ�لاق��ي ممكناً
ب�شكل �أكرب مما كان عليه احلال يف املا�ضي.
فمن غري املُجدي -وفق ناي� -أن نقول �أن الأخالق
لن تلعب �أي دور يف مناق�شات ال�سيا�سة اخلارجية،
ب��ل علينا �أن ن���درك �أن��ن��ا �سن�ستخدم دوم���اً التفكري
الأخالقي للحكم على ال�سيا�سة اخلارجية ،ويتعني
علينا �أن نتعلم كيف نقوم بذلك على نحو �أف�ضل،
ف���أغ��ل��ب ق�ضايا ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة ت��ن��ط��وي على
مقاي�ضات بني القيم والتي تتطلب االختيار ،ولي�س
تطبيق �صيغة ج��ام��دة م��ن امل�صلحة الوطنية ،لكن
ال�س�ؤال املهم هو ،كيف يختار القادة حتديد ومالحقة
هذه امل�صلحة الوطنية يف ظل ظروف خمتلفة؟

ال��ق��وات الأمريكية �إىل ال��ع��راق ع��ام  ،٢٠٠٣لكن من
دون ا�ستخدام و�سائل منا�سبة لتحقيق هذه النيات
احل�سنة.
ويف ال��ف�����ص��ل ال��ث��ام��ن وع��ن��وان��ه «حت����والت ال��ق��وى يف
القرن الواحد والع�شرين» يرى امل�ؤلف �أن م�ستوى
الرئي�س ال��راب��ع والأرب��ع�ين للواليات املتحدة ب��اراك
�أوب���ام���ا ( )٢٠١٧-٢٠٠٩الأخ�ل�اق���ي ك���ان ج��ي��داً على
امل�ستوى ال�شخ�صي والعملي ،حيث كان فرتة حكمه
تتمتع مب�ستوى عالٍ من النزاهة ،بالرغم من امللفات
ال�شائكة التي ورث��ه��ا م��ن �سلفه بو�ش االب���ن ،كملف
العراق و�أفغان�ستان و�إيران وكوريا ال�شمالية.
�أم��ا بالن�سبة لدونالد ترامب ،فهو وفقاً لناي مثال
ل��ل��ق��ائ��د ال�����ذي ال ي���ك�ت�رث لأه��م��ي��ة ال��ب��ع��د ال��ق��ي��م��ي
والأخالقي يف �سيا�سته الداخلية �أو اخلارجية ،وما
يرتتب على ذلك من عواقب وخيمة� ،إال �أن ناي يرى --------------------------------
ب�أننا يف حاجة �إىل �أن مير وقت �أطول لتقدمي تقومي •الكتاب“ :هل القيم ذات شأن؟
�أكرث مو�ضوعية لفرتتي �أوباما وترامب.
الرؤساء والسياسة الخارجية
واخ��ت��ت��م امل����ؤل���ف ك��ت��اب��ه ب��ال��ف�����ص��ل ال��ت��ا���س��ع وامل��ع��ن��ون األمريكية من روزفلت إلى ترامب”.
ب��ـ«ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة واخل����ي����ارات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة» -• ،المؤلف :جوزيف ناي.
وامل��ت�����ض��م��ن ت���ق���ومي���اً �أخ�ل�اق���ي���اً ����ش���ام� ً
ل�ا ل��ل�����س��ي��ا���س��ة • -الناشر :أكسفورد يونيفرستي برس،
اخل���ارج���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة م��ن��ذ ع��ه��د روزف����ل����ت �إىل .٢٠٢٠
�إدارة ت��رام��ب ،حم���او ً
ال ر�صد �صعود وه��ب��وط القيم • -عدد الصفحات ٢٥٤ :صفحة.
والأخ�ل�اق يف ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة
* أكاديمي أردني
الأمريكية ،بالإ�ضافة �إىل التحديات التي تواجهها
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