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  وجهة نظر
  ليون هدار

  اإلمبريالية األميركية اجلديدة
  وأوروبا القديمة
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أن نقــاش الســـــــــــيــاســــــــــــة اخلــارجيــة يف الــدائرة األوســـــــــــع يهيمن عليــه  على الرغم من
دبلوماســـــــــــيون متقاعدون متوســـــــــــطو العمر وجنراالت وأســـــــــــاتذة جامعات مهووســـــــــــون 
ومســــتشــــارون مغرورون يظهرون بانتظام يف برامج املقابالت التلفزية، فإن الســــياســــة 

خر، تتمخض الشـــهرة والنجومية. وبين احلين واآل "صـــناعة"اخلارجية يف واشـــنطن هي 
معينة. ففي أواخر الثمانينات،  "صــــــــرعات"هذه الصــــــــناعة غير املألوفة عن موضــــــــات و

على ســـــــبيل املثال، مل يكن يف وســـــــع املرء التنقل يف أي حفل كوكتيل يف واشـــــــنطن من 
نشـــــــــــوء القوى العظمى "يف كتــاب بول كنيــدي  "انهيــار اإلمبريــاليــة"دون اإلشـــــــــــــارة إىل 

). وبعد ســـــقوط جدار برلين، كان يكفي  Fall of Great PowersThe Rise and( "وانهيارها
للحصــــــــول  -	هو عنوان كتاب لفرانســــــــيس فوكوياماو -	"نهاية التاريخ"أن يقول املرء 

على عضــــوية دائمة يف صــــفوف الثرثرة والهذر، ناهيك عن كل الطنين املســــموع مؤخراً 
) لصـــــــموئيل هنتنغتون كلما وقع عمل Clash of Civilizations( "صـــــــراع احلضـــــــارات"عن 

إرهابي قامت به جمموعة من اإلســــــــالميين املتطرفين. ودعونا طبعاً ال نغفل كل أنبياء 
وصــاحب كتاب  "نيويورك تايمز"العوملة، الذين يقودهم توماس فريدمان، من صــحيفة 

ر )، والذي ابتكThe Lexus and the Olive Tree( "ســــــــــيارة الليكســــــــــوس وشــــــــــجرة الزيتون"
  صناعة خاصة به.

  تغيُّر النموذج يف واشنطن
ــــــــــــ جديدة يف الســياســة اخلارجية. ومع تبني إدارة بوش  "صــرعة"		حان الوقت، إذاً، لـ

                                                            
)(  .زميل باحث يف دراسات السياسة اخلارجية يف مؤسسة كاتو بواشنطن العاصمة 
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الســـــتراتيجيا عاملية ثورية تقوم على احلفاظ على التفوق العســـــكري األميركي وتوجيه 
نفذت  -		ة إىل الدول واجملموعات املعاديةالضـــــــــــربات األحادية اجلانب واالســـــــــــتباقي

اجلديدة  "الصـــــــــــرعة"يبدو أن ال مفر من أن تكون  -		حلة األوىل منها فعالً يف العراقاملر
اجلديدة. بل يجري االحتفال بصـــعود اإلمبريالية األميركية  "اإلمبريالية األميركية"هي 

  يف األوساط األكاديمية واإلعالمية األميركية والبريطانية.
ة العاملية املهيمنة، ويجدر بنا االســـــــتفادة من وفحوى الرســـــــالة أننا أصـــــــبحنا القو

ية (االقتصاد "الصلبة"ذلك إىل أقصى حد. ويرى البعض أن لدى الواليات املتحدة القوة 
ســـــــــــي. أن. أن.، وأم. تي. يف.) إلقامة هذه 	(هوليود، والـــــــــــــــــــــــ "املرنة"والعســـــــــــكرية) والقوة 

ا واحلــال كــذلــك، فعلى األميركيين االســـــــــــتفــادة م ن هــذه القوة لفرض نظــام الهيمنــة. أمــّ
(إقرأ: الدائم) يف الشـــــــرق  "الطويل األمد"جديد يســـــــتند إىل احلضـــــــور العســـــــكري األميركي 

  األوسط ويف كل أنحاء العامل، على غرار الطريقة البريطانية يف القرن التاسع عشر.
بل إن هناك كتاباً يحتفي بهذه الروح اإلمبريالية األميركية اجلديدة. وقد أصــبحت 

 The Savage( "حروب الســالم الوحشــية: احلروب الصــغيرة وبروز القوة األميركية"ءة قرا

…Wars of Peace وهو كتاب يمتدح فضـــائل إرســـال القوات األميركية خلوض املعارك ،(
يف شـــتى أنحاء العامل وإقامة الســـالم األميركي العاملي، أمراً مطلوباً من كل من يحاول 

بوش. واكتسب مؤلفه ماكس بوت شهرة حقيقية يف وسائل  حتليل النهج العاملي إلدارة
  اإلعالم.

بعد بضــــــعة أشــــــهر فقط من وقوع الهجمات  "حروب الســــــالم الوحشــــــية"نُشــــــر كتاب 
. ويعرض فيه بوت 2001أيلول/ســـــــــــبتمبر  11اإلرهابية على نيويورك وواشـــــــــــنطن يف 

الصـــــــــورة العامة لبروز القوة العســـــــــكرية األميركية ومبررات اســـــــــتخدامها يف البوســـــــــنة 
وكوســـــوفو وأفغانســـــتان والعراق، فضـــــالً عن دول أُخرى تشـــــكل جزءاً من حمور الشـــــر أو 
متعاطفة معه، بما فيها إيران. ويرى أن اجلمهور األميركي وقادته كانوا يف املاضـــــــــــي 

أن الدور العسكري األميركي هو القتال واالنتصار يف حروب كبيرة،  يركزون بشدة على
ســــاخنة وباردة، ضــــد التهديدات العاملية (أملانيا النازية واليابان اإلمبريالية وروســــيا 
الشـــــــــيوعية والصـــــــــين). غير أن على األميركيين يف عامل اليوم اإلقرار بوجوب ممارســـــــــة 

حها، مثل احلروب التي خاضـــــــــــتها ورب "حروب صـــــــــــغيرة"قوتهم العســـــــــــكرية يف خوض 
الواليات املتحدة يف القرنين التاســع عشــر والعشــرين يف هاييتي ونيكاراغوا واملكســيك 

  والفيليبين.
وهذه احلروب الصـــــغيرة، كما يصـــــفها بوت، ليســـــت مالئمة لالنتصـــــارات الســـــريعة 

ـــــبدالً من ذلك على عملية مطولة واالشتباكات العسكرية القصيرة، وإنما تنطوي  بناء "		لـ
تشــــــمل اســــــتخدام القوة العســــــكرية لتغيير ســــــياســــــة البلد واقتصــــــاده (مثل دعم  -	"األمة

اجملموعات الســــياســــية والعســــكرية احمللية املفضــــلة، ومقاتلة رجال حرب العصــــابات، 
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وتقديم املســــاعدة االقتصــــادية، واملســــاعدة بنشــــاط يف إنشــــاء املؤســــســــات الديمقراطية 
كثيراً ما ســــــــتقوم به إدارة بوش يف العراق يف األشــــــــهر أو الرأســــــــمالية). وهو أمر يشــــــــبه 

  األعوام املقبلة.
بــاختصــــــــــــار، ال تنطوي رؤيــة بوت على تــدخالت أميركيــة خــارجيــة قصـــــــــــيرة األمــد 
ومشــــــوشــــــة، مثل حروب إدارة كلينتون الصــــــغيرة يف الصــــــومال وهاييتي، بل إنه ينبري 

الفصــــل األخير من كتابه)، للدفاع بوضــــوح عن [فرض] الســــالم األميركي (وهذا عنوان 
أي أن على األميركيين أالّ  -		بمـــذهـــب بـــاولورفض مـــا أصـــــــــــبح يعرف منـــذ ذلـــك احلين 

يخوضـــــــــوا ســـــــــوى احلروب التي حتظى بدعم مهم من الرأي العام األميركي (بما يف ذلك 
واألهداف  "املصـــــلحة القومية"إعالن احلرب بواســـــطة الكونغرس) وتنطوي على قدر من 

ضــــــبط األمن "الواضــــــحة واســــــتراتيجيات اخلروج. ويرى بدالً من ذلك أن دور أميركا يف 
إنما ، و"املصلحة القومية"	س بالضرورة التصورات احملدودة لـيجب أالّ يعك "اإلمبريايل

يف أعقاب هزيمة العدو، وإنشـــــــــــاء  "بناء األمة"يجب أن يشـــــــــــمل الئحة طويلة من أهداف 
عســــكري أميركي طويل األمد. وســــوف يدار مثل هذا املشــــروع الطموح الشــــروط الحتالل 

للسالم األميركي يف معظمه من جانب الرئيس واجليش، وبتدخل حمدود من الكونغرس 
والرأي العـــــام. ويتوقع أن يرحـــــب معظم األمم غير األميركيـــــة يف العـــــامل بـــــاحلضـــــــــــور 

ار ســكان اجلزيرة الوهمية العســكري األميركي وفوائده الســياســية واالقتصــادية، على غر
، الذي عُرض يف ســتينات القرن العشــرين، إذ أعلنوا احلرب على "الفأر الذي زأَر"يف فيلم 

  الواليات املتحدة كي تغزوهم.

  احملافظون اجلدد
  واإلمبريالية اجلديدة

يعمــل بوت، الــذي أصـــــــــــبح من األنبيــاء البــارزين لإلمبريــاليــة اجلــديــدة، كــاتبــاً يف 
إىل جانب  -		وهي، "وول ســـــــــــتريت جورنال"ت االفتتاحية يف جريدة صـــــــــــفحات املقاال

معقل بارز من معاقل حركة  -	"أميركان إنتربرايز إنســـــــــــتيتيوت"و "ويكلي ســـــــــــتاندرد"
احملافظين اجلدد األميركيين التي يهلل أعضـــــــــاؤها للغزو األميركي للعراق، فضـــــــــالً عن 

حروب "يفكر يف العراق عندما كتب الدعم األميركي إلسرائيل. لقد كان بوت، يف الواقع، 
الذي عكس فيه الرؤية املشــــتركة التي يتقاســــمها زمالؤه احملافظون  "الســــالم الوحشــــية

اجلدد، وانتقد إدارة بوش األب لعدم مضـــــــــــيّها إىل النهاية يف حرب اخلليج األوىل ســـــــــــنة 
 . من غير املفـــــاجئ إذاً أن يكون بوت من أكثر الـــــداعمين املتحمســـــــــــين للهجوم1991

  يف بغداد. "تغيير النظام"األميركي على العراق، الذي ينطوي على 
إن من الصـــعب فعالً، إن مل يكن من املتعذر، البحث يف برنامج اإلمبريالية اجلديدة 

من دون فهم الـــدور الـــذي قـــام بـــه  "حروب الســـــــــــالم الوحشـــــــــــيـــة"الـــذي يطرحـــه بوت يف 
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بوش بشكل عام، وسياسة الشرق  احملافظون اجلدد يف تطوير السياسة اخلارجية إلدارة
األوســـــــــــط بــالتحــديــد. فــاإلمبريــاليــة اجلــديــدة هي، بطريقــة مــا، نتــاج النظريــة احملــافظــة 
اجلديدة، كما طورها مفكرون يف واشـــــــــــنطن ونيويورك، ويف املمارســـــــــــة، كما نراها يف 
ســــياســــات فريق الســــياســــة اخلارجية للرئيس بوش، وخصــــوصــــاً البنتاغون. وقد أصــــبح 

زم القراءة ضـــــــــــمن هذه اجملموعة، وســـــــــــاعد يف وضـــــــــــع األســـــــــــاس الفكري كتاب بوت ال
لالستراتيجيا التي استجرت احلرب على العراق وللسياسة األميركية العدائية يف الشرق 

  األوسط.
أيلول/ســـــــــــبتمبر ومــــا تاله من حرب على اإلرهــــاب، بمــــا يف ذلــــك  11يف أعقــــاب 

احملــافظين اجلــدد، من أمثــال  النهوض إىل حمــاربــة العراق، تمكن مفكرون ينتمون إىل
وليم كريســـــتول وريتشـــــارد بيرل وبول وُلفوفيتز، الذين يشـــــغلون اليوم مناصـــــب قيادية 
يف الســـــــياســـــــة اخلارجية واألمن القومي يف إدارة الرئيس بوش، أو يهيمنون على معظم 
منافذ وســـائل اإلعالم واملؤســـســـات االســـتشـــارية التابعة للحزب اجلمهوري، من النجاح 

اعدة الدائرة االنتخابية اليمينية املســـــــــــيحية القوية) يف حمل الرئيس بوش على (بمســـــــــــ
تطبيق البرنـــــامج اإلمبريـــــايل اجلـــــديـــــد يف الشـــــــــــرق األوســـــــــــط. وأدى ذلـــــك إىل تطورين 
دراماتيكيين: غزو العراق، والتحالف مع القوى القومية املتطرفة يف إســــــــــرائيل؛ وهو ما 

  م السلطة الفلسطينية.وفر حلكومة شارون الضوء األخضر لتحطي
يبدو أن جورج دبليو بوش وبعض مســـــــتشـــــــاريه، وال ســـــــيما صـــــــناع الســـــــياســـــــة يف 
البنتاغون، تبنوا الكذبة الليكودية بأن أســـــامة بن الدن وصـــــدام حســـــين وياســـــر عرفات 
متحالفون ســـــياســـــياً وعســـــكرياً، وأن املقاومة الفلســـــطينية لالحتالل اإلســـــرائيلي ترتبط 

. ويفترض أن ارتباطاً مباشراً بال برنامج اإلسالمي الراديكايل، وبانتفاضة عاملية فعالً
هـــذه األخيرة هي القوة الـــدافعـــة وراء الهجمـــات اإلرهـــابيـــة على مركز التجـــارة العـــاملي 
والبنتاغون، وأنها نمت من الكراهية العميقة للمثل األميركية، وتلقى الدعم من األنظمة 

بغداد ودمشـــق، أو من الســـلطة الفلســـطينية. وهكذا القومية العربية مثل ذلك املوجود يف 
أيلول/ســـــــــــبتمبر بعد أقل من عام على بدء االنتفاضـــــــــــة الثانية،  11فإن وقوع هجمات 

 -	اص بها جتاه املشـــــكلة اإلســـــرائيليةعندما كانت إدارة بوش حتاول وضـــــع النهج اخل
، مثل إلدارةالفلســــــطينية وجتاه العراق، وفر الفرصــــــة الســــــياســــــية للمحافظين اجلدد يف ا

بول وُلفوفيتز نــــــائــــــب وزير الــــــدفــــــاع، وحللفــــــائهم يف الكونغرس ووســـــــــــــــــائــــــل اإلعالم 
واملؤســـــــــــســـــــــــات االســـــــــــتشـــــــــــارية، فتمكنوا يف أعقاب تلك الهجمات من ترويج برناجمهم 
بنجاح؛ وهو البرنامج الذي يرى يف الســــيطرة على العراق وحماية إســــرائيل العنصــــرين 

يمنة األميركية على الشــرق األوســط كوســيلة إلدامة املركزيين يف اســتراتيجيا فرض اله
  الوضعية األميركية أحادية القطب يف أنحاء العامل كافة.

أيلول/ســـــــــــبتمبر، ال يتعامل مع هذه  11ال شـــــــــــك يف أن كتاب بوت، الذي كُتب قبل 
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التطورات، لكنــه يســـــــــــتبقهــا. واإلمبريــاليــة اجلــديــدة الطموحــة التي يروجهــا ال تــدعو إىل 
ديمقراطي وفدرايل يف العراق فحســــــب، بل أيضــــــاً إىل إعادة رســــــم اخلريطة  إنشــــــاء نظام

الســــــياســــــية للشــــــرق األوســــــط بأكمله. ويشــــــتمل ذلك على التخلص من النظام البعثي يف 
إضـــــــــــافة إىل اســـــــــــتمرار الوجود  -		يف إيران، والوهابيين يف الرياض دمشـــــــــــق، واملاليل

لوسطى وأجزاء أُخرى من هالل عدم العسكري األميركي يف أفغانستان والبلقان وآسيا ا
االستقرار الذي يمتد من البلقان إىل حدود الصين. ويقضي الهدف الرئيسي لإلمبريالية 
اجلديدة بإنشـــــاء ســـــلســـــلة من احملميات التي يســـــيطر عليها اجليش األميركي يف الشـــــرق 

ه ذاألوســـــــــــط وأطرافه بطريقة تخدم املصـــــــــــالح األميركية واإلســـــــــــرائيلية يف املنطقة. وه
أي أن ما هو جيد إلســرائيل جيد  -		املصــالح متطابقة وفقاً للعقيدة اإلمبريالية اجلديدة

ألميركا، والعكس بالعكس. لقد تعامل املفكرون اإلمبرياليون اجلدد مع أي تشـــــــــكيك يف 
هذه العقيدة على أنه يتجاوز اخلطاب املســـــموح به، وســـــعوا على الفور، عن طريق الغمز، 

  ."معادون للسامية"شككين بأنهم لوصم مثل هؤالء امل
وقد كتب عامل الســياســة يف جامعة هارفرد، ســتانلي هوفمان، بشــكل مقنع يف هذا 

  اخلصوص:
هناك اآلن جمموعة فضــــــــــفاضــــــــــة من أصــــــــــدقاء إســــــــــرائيل، الذين يؤمنون بتطابق "

املصــــــــــالح بين الدولة اليهودية والواليات املتحدة، تقول إنهما ديمقراطيتان حماطتان 
داء، وكلتــاهمــا جمبرة على االعتمــاد على القوة العســـــــــــكريــة للبقــاء... وينظر هؤالء بــاألعــ

احملافظون اجلدد إىل الســياســة اخلارجية من خالل عدســة شــاغل وحيد مهيمن: هل هي 
، مل يكتســــــب 1948يف مصــــــلحة إســــــرائيل أم ضــــــدها؟ ومنذ إنشــــــاء هذه الدولة يف ســــــنة 

ارجية، لكنهم اآلن مســـتقرون بشـــكل مريح جداً هؤالء املفكرون نفوذاً قوياً يف وزارة اخل
يف وزارة الدفاع حول استراتيجيين من أمثال بول وُلفوفيتز وريتشارد بيرل ودوغالس 

  "فيث.
أحد العناصـــــــــــر التي تزيد يف جاذبية شـــــــــــن حرب مبكرة "ويتابع هوفمان قائالً إن 

على العراق بالنســــبة إىل هؤالء الصــــقور يف إدارة بوش، هو أن هذه احلرب ســــتؤجل حل 
ومن منظور هؤالء    "املشــــــــكلة الفلســــــــطينية وتزيد يف صــــــــعوبة وضــــــــع حل حمايد لها.

 صـــــــــــالحالصـــــــــــقور، أصـــــــــــبحت مســـــــــــلّمة احملافظين اجلدد، التي تفترض التطابق بين امل
األميركية واإلســرائيلية، أقوى وأكثر أهمية. فما هو ملصــلحة أميركا اإلمبريالية صــالح 
إلســـــــــــرائيل الكبرى، والعكس بالعكس. ومن ثم جاء رأي بعض احملافظين اجلدد يف أن 
حتدي املشـــــروع اإلمبريايل اجلديد يف الشـــــرق األوســـــط، بدءاً بغزو العراق، ليس أكثر من 

                                                            
)(  Security Strategy and the -The High and the Mighty: Bush’s National"Stanley Hoffman, 

)., 13, no. 24 (2003The American Prospect "New American Hubris, 
 /www.prospect.orgمتوفرة على اإلنترنت يف املوقع:  
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  ادية إلسرائيل، إذا مل تكن املعادية للسامية.انعكاس للمواقف املع

  االنقسام الثقايف
  األميركي -	األوروبي

ليس من املفــاجئ أن يقود املنظرون األيــديولوجيون للمحــافظين اجلــدد، مثــل وليم 
، منــــــذ بروز االحتــــــاد "األوروبيين"كريســـــــــــتول وروبرت كــــــاغــــــان، الهجوم الفكري على 

ا، كالعب جغرايف سياسي مركزي مصمم على حتدي األوروبي، وال سيما فرنسا وأملاني
ســــــــــياســــــــــة إدارة بوش بإقامة ســــــــــالم أميركي. فاألوروبيون بمعارضــــــــــتهم الهجوم على 

الفلســـــــــطينية، متهمون  -		ية اإلســـــــــرائيليةالعراق، ودعوتهم إىل نهج حمايد جتاه القضـــــــــ
 لو أن بأنهم ال يضــمرون مشــاعر معادية ألميركا فحســب، بل معادية لليهود أيضــاً، كما

خطاً مســــــتقيماً يربط أملانيا النازية وفرنســــــا فيشــــــي بموقفي فرنســــــا وأملانيا احلاليين 
املعارضين لسياسة إدارة بوش يف العراق وملشروع حكومة شارون االستيطاين. وهكذا 

 "ويكلي ســـــــــــتاندرد"و "نيويورك بوســـــــــــت"فإن املنافذ اإلعالمية احملافظة اجلديدة، مثل 
 من دون ذكر -		"وول ستريت جورنال"صفحة االفتتاحية جلريدة وال "ناشيونال رفيو"و

وروبا تســـــيء إىل ســـــمعة حمور توفر متنفســـــاً النتقادات مضـــــادة أل -	تلفزة فوكس نيوز
فــاع، دونــالــد برلين ودول أُخرى متنوعــة تنتمي إىل مــا أشـــــــــــــار إليــه وزير الــد -		بــاريس

ــــــــــــ الصــغار "و "حمور ابن عرس"أنه وما يصــوَّر على  "أوروبا القديمة"	رامســفيلد، مؤخراً بـ
. فــاألوروبيون، كمــا يراهم بوت وكــاغــان وغيرهمــا من احملــافظين اجلــدد، "األوروبيون

ليســـــــوا أكثر من اســـــــترضـــــــائيين وطفيليين وكارهين لألميركيين ومعادين للســـــــامية، ال 
يخشــــون الوقوف يف وجه صــــدام حســــين فحســــب، بل إنهم مصــــممون أيضــــاً على إنشــــاء 

تهدف إىل حتدي القيم األميركية واإلضـــــــــــرار باملصــــــــــــالح األميركية. وقد كتلة أوروبية 
اب االفتتــاحيــات يف  قرود "إىل الفرنســـــــــــيين بــأنهم  "نــاشـــــــــــيونــال رفيو"أشـــــــــــــار أحــد كتــّ

  "مستسلمة آكلة للجبن.
عن اجلنة والقوة: أميركا يف مقابل أوروبا يف النظام "ويحاول كاغان، يف كتابه 

)، جتاوز اجلدال عبر األطلســـي بشـــأن الشـــرق se and PowerOf Paradi…( "العاملي اجلديد
األوســـط، وتقديم تفســـير عام للتوترات احلالية بين األميركيين واألوروبيين. وهو يتبنى 
مصــــــطلحات وضــــــعها معلّم االعتماد على النفس، جون غراي، لوصــــــف االختالفات بين 

 "واألوروبيين من الزهرة. األميركيين متحدرون من املريخ"الرجال والنســــــاء، ويعلن أن 
واألوروبيون، كما يراهم كاغان وزمالؤه يف حركة احملافظين اجلدد، ليســـــــــــوا أكثر من 
ذكور خمصــــــيّين وعاجزين وخمنثين، يف حين أن األميركيين رجال حقيقيون يتميزون 
بالفحولة والصــــــــالبة، وجاهزون للقتال دفاعاً عن النســــــــاء ضــــــــد البرابرة الواقفين على 

  الباب.
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ها كاغان لوصـــــــــف االنقســـــــــام ولو اســـــــــتبعد املرء الصـــــــــور اجلنســـــــــية التي اســـــــــتخدم
نهاية "األوروبي، لكان من غير املبالغة القول، كما قال كوبكان يف كتاب  -		األميركي

احلقبة األميركية: ســــــــــياســــــــــة الواليات املتحدة اخلارجية والســــــــــياســــــــــة اجلغرافية للقرن 
)، إن األميركيين واألوروبيين  American EraThe End of the…( "احلـــــادي والعشـــــــــــرين

املعـــاصـــــــــــرين يبـــدون أنهم يقيمون ويعملون يف عـــاملين ثقـــافيين منفصـــــــــــلين، ولعلهم 
د ما بع"يحلمون أحالماً خمتلفة. ووفقاً لكوبكان، يعيش األوروبيون اليوم يف فضــــــــــــاء 

 م الكنيسة إالّ يفوشديد العلمانية، حيث نادراً ما يلوّح أحدهم بعلم وطني وال تُؤَ "قومي
املناســـــــــــبات اخلاصـــــــــــة. أمّا األميركيون، يف املقابل، فإنهم ال يزالون وطنيين، وال يزال 

 11يف طور الصـــــــــــعود منذ  "االســـــــــــتثنائية األميركية"اإلحســـــــــــاس بالقومية األميركية و
من  %90. ووفقــــاً الســـــــــــتطالعــــات رأي حــــديثــــة، يعبّر أكثر من 2001أيلول/ســـــــــــبتمبر 
فخر لكونهم مواطنين يف الواليــات املتحــدة. وأصـــــــــــبح التلويح بــالعلم األميركيين عن ال

  جداً، وخصوصاً يف أوساط املتعلمين جيداً وأعضاء الطبقة العليا. "دارجاً"
وبصــــورة عامة، يشــــعر األميركيون بأن الهجمات اإلرهابية غيّرت كل شــــيء وأنهم 

رهاب يف املاضـــــــــــي، غير اآلن يف حالة حرب، يف حين أن األوروبيين، الذين خبروا اإل
راغبين يف قبول هذا املنطق. كما أن املشـــــــــــاعر القومية يف أوســـــــــــاط كثير من قطاعات 
اجملتمع األميركي تبدو متشـــــــابكة مع املعتقدات الدينية القوية. وقد خلص مســـــــح القيم 

 "يةتقليد"العاملية، الذي أجرته جامعة ميتشــــيغن مؤخراً، إىل أن اجملتمع األميركي أكثر 
(عندما يقاس بمســـــــــــتوى االلتزام بالدين والعائلة والبلد) من أي بلد أوروبي غربي  جداً

باستثناء إيرلندا، وكل دول أوروبا الوسطى والشرقية. وال يفسر ذلك السببَ الذي يجعل 
األميركيين يلوّحون بالعلم ويؤمون الكنيســـة أكثر من األوروبيين فحســـب، بل إنه يفســـر 

األميركيين أكثر من األوروبيين إىل معارضـــة اإلجهاض ودعم أيضـــاً الســـبب الذي يدعو 
  احلد من التسلح وعقوبة اإلعدام.

ر أيضـــــــــــاً ســـــــــــبب احتقار  وهذه االختالفات الثقافية، وفقاً لكوبكان، يمكن أن تفســـــــــــِّ
ج جور "راعي البقر"كثيرين من األوروبيين، وخصـــــــوصـــــــاً يف أوســـــــاط الطبقات املثقفة، 

لوالية تكســـــــــاس احملافظة جداً، والذي يجســـــــــد قيم أميركا  دبليو بوش، احلاكم الســـــــــابق
ر ســــــــــبب حب األوروبيين أنفســــــــــهم لســــــــــلف بوش، بيل  األكثر وطنية وتقليدية. كما تفســــــــــِّ
كلينتون، املراوغ والفاســق جنســياً والليبرايل ســياســياً، الذي درس يف إنكلترا وتنقل يف 

  ودولة الرفاه السويدية. "تماعيةالرأسمالية االج"		وبا، وأعجب بالنموذج األملاين لـأور
وبينمـــا ينبري كـــاغـــان وغيره من احملـــافظين اجلـــدد جللـــد الثقـــافـــة الســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة 
األوروبيــة بــاعتبــارهــا رجعيــة ومتــدهورة، وتعكس االنهيــار التــاريخي للقــارة، يصـــــــــــفّق 
كوبكان للميزة الديمقراطية االجتماعية واملســـــــــــاملة لألوروبيين، ويتنبأ بأن تنتج هذه 

ات الثقافية الســـــــــياســـــــــية عبر األطلســـــــــي انقســـــــــاماً رئيســـــــــياً يف الغرب بين أميركا التوتر
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  وأوروبا ليس مغايراً لالنقسام القديم بين روما وبيزنطة.

  السياسي -	العامل اجلغرايف
ليس ثمــة شــــــــــــك يف أن التوترات القــائمــة بين األميركيين واألوروبيين تعكس، كمــا 

ن منظورين خمتلفين)، قيمـاً ثقـافيـة عميقـة يرى كـاغـان وكوبكـان على الســـــــــــواء (وإن م
اجلذور. لكن إن طبّق املرء حتليالً يســــتند أكثر إىل الواقعية الســــياســــية، فإنه يمكن النظر 
إىل هذه التوترات على أنها تعكس اختالفات جدية بشـــأن قضـــايا الســـياســـات احلقيقية، 

اق جتاه إسرائيل والعروال سيما فيما يتعلق بالشرق األوسط عامة، وبالسياسة املتبعة 
(كمــا يرغــب كــاغــان)  "رجولــة"خــاصــــــــــــة. وبعبــارة أُخرى، حتى لو كــان األوروبيون أكثر 

وكــان األميركيون أكثر تقــدميــة من النــاحيتين االجتمــاعيــة والســـــــــــيــاســـــــــــيــة (كمــا يــأمــل 
كوبكان)، فإن اخلالفات األميركية واألوروبية بشــأن الشــرق األوســط لن تختفي، إذ إنها 

  استراتيجية ملموسة.تعكس مصالح 
إن الشــرق األوســط بالنســبة إىل األوروبيين هو ما تمثله املكســيك وأميركا الوســطى 
بــــالنســـــــــــبــــة إىل األميركيين: أي بــــاحتهم االســـــــــــتراتيجيــــة اخللفيــــة. ويعتمــــد األوروبيون 
بالتأكيد على نفط الشــرق األوســط أكثر كثيراً من اعتماد األميركيين عليه، ولديهم جوال 

اشــــــــطة من املســــــــلمين املهاجرين. فليس من املفاجئ إذاً أن يكون لألوروبيين كبيرة ون
يتعلق األمر  مصـــــلحة يف مســـــايرة اخملاوف الســـــياســـــية للمســـــلمين، وخصـــــوصـــــاً عندما

الفلســـــــــطيني. ومن ثم شـــــــــعر األوروبيون بالقلق من أن تؤدي  -		بالصـــــــــراع اإلســـــــــرائيلي
العرب، ووجهوا انتقادات إىل  احلرب على العراق إىل ظهور مشــــــــاعر مضــــــــادة للغرب بين

انحياز واشـــــــــــنطن إىل إســـــــــــرائيل الذي يعكس النفوذ الســـــــــــياســـــــــــي الذي تتمتع به اجلالية 
اليهودية األميركية. وتعكس اســـــــــتطالعات الرأي يف أوروبا الغربية تعاطف الرأي العام 

  السائد مع حمنة الفلسطينيين.
ليوم بينما يحاول أن يتحدى إن املعضـــلة الرئيســـية التي تواجه االحتاد األوروبي ا

الســــــــياســــــــة األميركية يف العراق وإســــــــرائيل/فلســــــــطين، كما يشــــــــير كاغان وكوبكان يف 
كتــــابيهمــــا، هي أن أعضـــــــــــــــاء االحتــــاد األوروبي يفتقرون إىل املوارد الــــدبلومــــاســـــــــــيــــة 
والعســـكرية لعرض القوة األوروبية يف الشـــرق األوســـط أو على املســـرح العاملي. ونتيجة 

ة يف القــدرات العســـــــــــكريــة بين جــانبي األطلســـــــــــي، تبقى أوروبــا قزمــاً من تنــامي الفجو
الناحيتين االستراتيجية والسياسية قياساً بالواليات املتحدة، حتى وإن برزت كعمالق 
اقتصـــــــــــــادي. وهــذا مــا أدى إىل اإلحبــاطــات األوروبيــة، بينمــا كــانــت فرنســـــــــــــا وأملــانيــا 

لعراق، وكي تمارس مزيداً من تضـــــــــغطان على واشـــــــــنطن كي ال تذهب إىل احلرب ضـــــــــد ا
الضـــــغط على إســـــرائيل. لكن األوروبيين، من منظور واشـــــنطن، يريدون أن يحصـــــلوا على 
كعكتهم، وأن يأكلوها أيضــاً، يف حين يحجمون عن تخصــيص شــريحة أكبر من ناجتهم 
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  القومي اإلجمايل للدفاع، ويطالبون بدور دبلوماسي أكبر يف الشرق األوسط.
الرغبة من جانب األوروبيين يف تخصيص مزيد من املوارد إلعادة إن االفتقار إىل 

هيكلة قواتهم الدفاعية بطريقة تتيح لهم اتخاذ مواقف عســـــــــــكرية أكثر حزماً، يعزز ما 
يرى كاغان وغيره من احملافظين اجلدد أنه االعتقاد األميركي أن األوروبيين أصـــــبحوا 

رادة القتــال دفــاعــاً عن مصـــــــــــــاحلهم، ضـــــــــــعفــاء فعالً، وعــديمي األهميــة، ومفتقرين إىل إ
وميالين إىل اســــــــــترضــــــــــاء املعتدين من أمثال صــــــــــدام حســــــــــين. وبالنظر إىل تراجع قوة 
األوروبيين العـــامليـــة، يبـــدو أن الطريقـــة الوحيـــدة التي تمنحهم أي تـــأثير يف الشـــــــــــؤون 

  العاملية هي من خالل األمم املتحدة وغيرها من املؤسسات متعددة األطراف.
رفض كوبكان الصـــــــــــورة األميركية عن أوروبا بأنها قوة ســـــــــــابقة، غنية مع ذلك، ي

قبلة ملبالتاريخ لكن مســــــتقبلها فقير، ويتنبأ بأن االحتاد األوروبي ســــــيبرز يف األعوام ا
عســـــكرية رئيســـــية، فضـــــالً عن كونه نموذجاً بديالً من  -		كقوة اقتصـــــادية ودبلوماســـــية

دة يف الشــــــرق األوســــــط وغيره من األماكن. الرأســــــمالية قادراً على حتدي الواليات املتح
غير أن كثيراً من حتليله يف هذا الصــدد غير مقنع، إذ ليس هناك أي دالئل ملموســة على 
أن االحتاد األوروبي يتخذ خطوات جادة للتغلب على ضـــــــــــعفه العســـــــــــكري إزاء الواليات 

تيجة تدين املتحدة. كما أن األوروبيين يواجهون مشـــــــــــكلة قاعدة ديموغرافية متأكلة ن
معــدالت املواليــد ومقــاومــة الهجرة. ويف هــذه األثنــاء، ينمو تعــداد الســـــــــــكــان األميركيين 
طوال الوقــت، إذ ينجــب األميركيون أطفــاالً أكثر من األوروبيين، ويفتحون أبوابهم أمــام 

 مزيد من املهاجرين، ومعظمهم ال يأتي من أوروبا وإنما من آسيا وأميركا الالتينية.

ي أن األمة األميركية، ذات الوالءات الســــــــلفية ألوروبا بشــــــــكل رئيســــــــي، والنتيجة ه
آخــذة يف التغيُّر بفعــل تــدفق املهــاجرين من أميركــا الالتينيــة وآســـــــــــيــا وارتفــاع معــدالت 
املواليد بينهم. ويتنبأ بعض احملللين بأن السكان املتحدرين من أصول أوروبية سوف 

من ســـــــــــكان الواليات املتحدة،  %50ل من يمثلون يف النصـــــــــــف الثاين من هذا القرن أق
وبأن أميركا ســـــــــــوف تصـــــــــــبح أقل أوروبية وأكثر توجهاً نحو أميركا الالتينية واحمليط 

  الهادئ.

  فرص اإلمبراطورية
  األميركية اجلديدة

وتوجهــــــاً نحو احمليط الهــــــادئ ملتزمــــــة  "التينيــــــة"لكن هــــــل تبقى أميركــــــا األكثر 
ة يف الشـــــرق األوســـــط؟ ثمة أدلة قليلة تدعم الفكرة احملافظة على اإلمبراطورية األميركي

العامة يف أن األميركيين املعاصـــــــــــرين ســـــــــــيكونون راغبين يف دعم مشـــــــــــروع الســـــــــــالم 
األميركي الطموح واملكلف، الــــذي يقترحــــه بوت وغيره من احملــــافظين اجلــــدد. بــــل إن 

ىل ســتناداً إاألميركيين، خالفاً ألطروحة بوت، كانوا تقليدياً مســتعدين خلوض احلروب ا
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قواعد ما يســـمّى مذهب باول، الذي يفترض وجود خطر واضـــح وحاضـــر، ووجود حاجة 
إىل الـــدفـــاع عن املصــــــــــــــالح القوميـــة وإىل اســـــــــــتراتيجيـــا خروج. إنهم يريـــدون أن تكون 

  حروبهم مدمرة وقصيرة، ويريدون العودة إىل الوطن.
التي يذكرها بوت يف اجلوار االســـــــــــتراتيجي أو  "احلروب الصـــــــــــغيرة"لقد وقع بعض 

الباحة اخللفية للواليات املتحدة (املكســــــــيك)، أو دفاعاً عن أرواح األميركيين وأمالكهم 
(ثورة املالكمين)، ومل تنطو على تكاليف باهظة. وشـــــــــــهدت اإلدارات األميركية التي مل 

 ريا وفيتنام) هبوطاً يفتتمســـــــــــك بهذه القواعد يف تدخالتها العســـــــــــكرية (الفيليبين وكو
  دعم الرأي العام.

ديثة أن حلفاء أميركا إضـــــافة إىل ذلك، تفترض التدخالت العســـــكرية األميركية احل
راغبون  -	أو األســـتراليين يف تيمور الشـــرقيةمثل األوروبيين يف البلقان  -		العســـكريين
القوة اجلويـــة  ، حيـــث تقـــدّم الواليـــات املتحـــدة يف الغـــالـــب"بتقســـــــــــيم العمـــل"يف االلتزام 

واالســـتخبارات العســـكرية والدعم التكتيكي (وبعض القوات األرضـــية يف املرحلة األوىل 
من احلرب)، ويقــدّم احللفــاء القوات الالزمــة حلفظ األمن يف احملميــة، فضـــــــــــالً عن الــدعم 

  املايل (على سبيل املثال، من السعوديين واليابانيين يف أثناء حرب اخلليج األوىل).
ن العقبة الرئيســـــــــــية الثانية أمام اإلمبراطورية األميركية الدائمة: ما الذي هنا تكم

يحـــدث عنـــدمـــا يرفض احللفـــاء التزام هـــذه القواعـــد للعبـــة التـــدخليـــة، املفيـــدة للواليـــات 
املتحدة بفضــــل تفوقها النســــبي يف التكنولوجيا؟ وماذا يحدث عندما يكون على القوات 

والقتال، كما يف العراق (وإيران؟ وســورية؟). ربما  األميركية القيام بمهمات حفظ األمن
يحتم ذلـــك على األميركيين، يف مرحلـــة مـــا، إعـــادة التجنيـــد اإلجبـــاري واختبـــار رغبـــة 
األميركيين يف اخلــدمــة العســـــــــــكريــة بمثــابــة إمبريــاليين جــدد. كمــا أن التكــاليف املــاليــة 

طورية األميركية، يمكن للحفاظ على احملميات، يف العراق ويف أنحاء أُخرى من اإلمبرا
أن تؤدي إىل تصـــــــــــــاعــد العجز وإضـــــــــــعــاف الــدوالر األميركي يف حين يكســـــــــــــب االحتــاد 

  األوروبي والصين مزيداً من القدرة االقتصادية.
لذا ربما ال يكون هناك حاجة إىل القلق بشــــــــــــأن اإلمبريالية األميركية اجلديدة يف 

ارجية األُخرى يف املاضـــي، إىل الســـياســـة اخل "صـــرعات"النهاية. فهي تشـــير، على غرار 
بعض االجتاهات احلقيقية يف العالقات الدولية. نعم، لقد كان كنيدي حمقاً يف اإلشارة 
إىل تكــاليف االمتــداد اإلمبريــايل. نعم، كمــا يرى فوكويــامــا، لقــد انتهــت احلرب األهليــة 

ة الثقافاأليديولوجية يف الغرب بســـــــــــقوط الشـــــــــــيوعية. نعم، لقد أدرك هنتنغتون أهمية 
عندما رأى أنها ســــــــــتصــــــــــبح متغيِّراً مهماً يف الصــــــــــراعات العاملية املقبلة. نعم، لقد وفّر 
فريدمان وغيره من أنبياء العوملة بعض التحليل القيّم بشــــــــــــأن دور العوملة يف تعديل 

  التصورات التقليدية للقوة الدولية.
على بعض  وعلى غرار ذلـــك يف هـــذه الكتـــب احلـــديثـــة، يســـــــــــلط بوت فعالً الضـــــــــــوء
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الضــــــغوط التي ســــــتواجهها الواليات املتحدة، باعتبارها املهيمنة احلالية، عند توســــــيع 
دورها الدويل، بينما يشــــــير كاغان وكوبكان إىل بعض نواحي االنقســــــام عبر األطلســــــي 

  املثيرة لالهتمام.
مع ذلك، كان لصراعات السياسة اخلارجية ونماذجها كثير من العيوب يف الغالب 

وعلى صـــــناع الســـــياســـــة التعامل معها بالتشـــــكيك الذي تســـــتحقه. لقد أدى التمدد األعم، 
اإلمبريايل األميركي والســـوفياتي إىل نتائج خمتلفة تماماً؛ ومل يضـــع انهيار الشـــيوعية 
حداً للصـــــــــــراعات األيديولوجية؛ والثقافة هي العامل الوحيد بين كثير من العوامل التي 

بـل حتى الـدول التي يوجـد فيهـا مكـدونـالـد يمكن أن تفســـــــــــر ســـــــــــلوك الالعبين الـدوليين. 
 تتحارب.
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