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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء العراقي من الصحافة العاملية والتعرب املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي (

عودة النمور والتنانني

)

طـ ـبـق االصـل

بقلم :نيكوال بافيرنر
ترجمة  :زينب محمد
بعــد ستـة اعـوام علـى االزمـة العـنيفـة الـتي ضــربت
آسيــا والهـادي يف عـام  ،1997تـسـتعـد هــذه املنـطقـة
ال ـتــي مت ــثل  %60مــن االن ـتـ ـ ــاج وأك ـثـ ـ ــر مــن نـ ــصف
عمـليـات الـتبـادل الـدولـي مكـانـتهـا األولــى يف االقتـصـاد يف
القــرن الــواحــد والعـشــريـن وتب ــدو املنـطقــة كـمحــرك ع ــاملي
للـتنـميــة بـنم ــو متــوسـط مـن  %7.2منــذ عــام  1990مقــابل
 %3.4للواليات املتحدة االميركية و  %1.8الوربا.
امـا الصني ،وبسـبب منوهـا السنـوي البالغ  %8.5فـانها تـؤكد
نفـسهــا كمــركــز صنــاعي لـالقتـصــاد املـفتــوح .ومكــاسـبهــا يف
االنتـاج تـتقـدم بــواقع مـرتـني أكثــر من الــرواتب احلـقيـقيـة،
ولكن مـع ذلك فثمـة عدة نقـاط ضعف مـنها ،تـراكم الـديون
املـريبـة ،والفـقاعـة العـقاريـة ،وافالس القـطاع الـعام ،وبـحوث
الـتنـميــة غيــر الكــافيـة ،والهــروب الكـبيــر للعقــول ،بني ()25
الــى ( )30مـليــون عــاطـل عن الـعمـل يف املنــاطق احلـضــريــة،
وأكثــر منهــا يف املنـاطق الــريفيــة ،استـقطـاب الـتنـميـة حـول
املنــاطق الـسـاحـليــة ،والفـسـاد يـنخـر يف جـسـد الـدولـة ،امـا
اخلالف املـسـتمــر بني اسلـوب الـتنـميـة الــرأسمــاليـة ونـظـام
سياسـي شمولي فـانه اليزال يتـرسخ وسوف يتـرجم ذات يوم
بــأزم ــة شبـيهــة بــاالنـكم ــاش اليــاب ــاني أو بــاالنـكمــاش الــذي
اصـاب التنـانني يف عـام ( . )1997وتلمح الـيابـان ،بنـمو وصل
الى  %2عام  ،2003نهاية عقد مرعب لالنكماش.
وتـتطــور كل مكـونـات احلـاجــة بطـريقـة ايجــابيـة .فـاجلهـود
املبـذولـة لبحـوث التـنميــة تظل مـرتفعـة بنـسبـة ( )%2.9من
االنتاج اخلام.
واثمـر تـطهيــر القطـاع املصـريف ،فـاستفـادت بـورصـة طـوكيـو
 %45يف عـام واحــد ،وال يكمـن التهـديـد احلقـيقي يف الـديـون
العـامة الـبابغـة  %140من االنتـاج العاملـي اخلام الـذي ميوله
االدخار الداخلي أكثر مـا يكمن يف اعادة تقييم (الني) الذي
قد يحطم االنتعاش.
ومـن جانبهم فـان التنانني  /كـوريا اجلنـوبية  ،تـايوان ،هونغ
كونغ ،سنغـافورة ،والنمور  /ماليزيـا ،وتايلند جتاوزوا صدمة
عام  1997وبـدأوا مبباشـرة االصالحات بـاستثنـاء اندونيـسيا
والفـلبـني ،اللـتني خـضـعتـا لـضغـط العـصـابــات ذات النـزعـة
االنضمامية ارهاب اجلماعات اإلسالمية .
وبـالنـسبـة لهـذه الـدول ،فــان التنـافـس انتعـش بسـرعـة وكـان
من نـتيجـة تـوزان ايجـابي مبـستـوى  %4.1من اإلنتـاج اخلـام
االقليمي لـعام ( )2002وتعتبـر تايلنـد التي احتضـنت القمة
االقتصادية مثاالً على قوة التعديل .
ركـود بنـسبـة  %11يف عـام  ،1998مقـابل منـو بـواقع  %6.2عـام
2003.
وإذا ما استـأنفت آسيا منوها املفرط الذي حققته يف مطلع
الـتــسعـيـنـيــات وإذا مــا حتــولـت ب ـشـكل عـمـيق ،فــان اسـطــورة
الـنـم ــوذج اآلسـي ــوي س ــوف تعـيــش ،وت ــوشك ال ــديـن ــامـيكـي ــة
االقـليـميــة علــى اع ــداد االطالق الكــامل لـعمـليــات الـتبــادل
للــدول األكثـر تقـدم ـاً يف املنـطقــة واملتـوقع لعـام  2015.ومع
ذلك فـان نهضـة آسيـا املثيـرة للـدهشـة تظل حتت تـهديـدين
خطــرين كـبيــرين :علـى الـصعيــد اجليــوسيــاسي ،فــان آسيـا
حتتضن مصادر عـدم االستقرار والفوضـى يف القرن الواحد
والعـشـريـن :ومنهـا آثـار احلــرب البـاردة  /كـوريـا الـشمــاليـة ،
ت ــاي ــوان) مـ ــواجهـ ــات القـ ــوى االقلـيـمـي ــة الـن ــوويـ ــة  /الهـن ــد
وبـاكــستـان ./املـطــالبـة بــاألراضي والـبحـار /جـزر بـاراسـيل/
والـن ـض ــال مــن اجل االسـتـقالل ،وانـت ـش ــار أسـلح ــة ال ــدم ــار
الـشـامل  ،واالرهـاب (محـاولـة طـائفـة اوم يف مـيتـرو طــوكيـو
ع ــام  ،1995وسيـطــرة القــاعــدة علــى افغــانــستــان وج ــزء من
بـ ــاكـ ـسـتـ ــان -ي ـضـ ــاف الـ ــى ذلـك ال ـضـعف الـ ــداخلــي للـبـنـ ــى
االمبـريالية /الصني ،الهند /والـدول االجنبية /اندونيسيا/
الفـلبـني /التـي تعـمل فـيهــا اقـليــات وطـنيــة والـتي اصــابهــا
اإلرهاب بشكل منظـم .وعلى الصعيد االقـتصادي والنقدي،
هجـوم الـصني يف مجـال الـتبـادل الـدولـي بـ( )1.3مليــار من
املنتجني واملستهـلكني ميثل صدمة غير مـسبوقة ،جنم عنها
تـوتــرات كبــرى مع دول الــشمـال حـول الـوظــائف والعـمالت،
ويـدعـم العجــز التجــاري االميــركي ( )550الــى ( )600مليـار
دوالر) تنميـة الصـادرات الصينـية ،والفـائض ( 130مليـار هو
الفــائـض مع الــواليــات املـتح ــدة االمي ــركيــة وحــده ــا) اعيــد
استـثمــاره الــى عـمالت صـعبــة وال ــى سنــدات علــى اخل ــزينــة
االميــركيـة يف هـرم مـالـي ونقـدي خـطيــر .وتبــرز هنــا اربعـة
اسـتـنـتــاج ــات :أولهــا ان االزمــة اآلسـيــويــة اشــرت ازمــة منــو
بسيـطة وليس توقفاً عنيفاً ألسيـا ،وثانيها استمرار التنمية
سيعـتمد علـى القدرة علـى التحول مـن الرأسمـالية املـعطلة
ال ــى االخ ــذ ب ــاالعـتـب ــار املع ــايـي ــر الق ــان ــونـي ــة ،واحل ـس ــابـي ــة
واالجـتمــاعيـة بــشكل خـاص ،وثــالثـاً ان أســاس تنـميــة آسيـا
والـتغيـرات الــستـراتـيجيــة والتـوتــرات التجـاريــة والنقـديـة،
واخملاطـر السيـاسيـة واالجتمـاعيـة والصحـية صـارت حتدث
يف الصني ،ورابعاً ان فرنـسا ،التي يبقى وجودها يف آسيا اقل
بكـثـيــر مـن وجــود أملــانـيــا أو ايـطــالـيــا ،سـيـتــوجـب علـيهــا ان
تتدارك تأخرها بسرعة .

عن :مجلة لوبوان

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

ما بعد املحافظني اجلدد ..امريكا عىل مفرتق طرق
بينما نقترب من الذكرى
الثالثة الندالع حرب
العراق ،ال يبدو ان التاريخ
سيتعاطف مع التدخل او األفكار التي
شجعت على القيام بتلك احلرب .فأكثر
من أية مجموعة اخرى ،كان
احملافظون اجلدد من داخل وخارج
إدارة بوش هم من كانوا يدفعون
باجتاه نشر الدميقراطية يف العراق و
الشرق االوسط..

و يع ـ ـ ــود له ــم الفـ ـضـل علـ ـ ــى
نـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــاق واسـع(او يـالم ـ ـ ـ ـ ــون)
بكــونهـم األصــوات احلــاسـمــة
يف الــت ـ ــشج ـيـع علـ ـ ــى تغ ـيــيـ ـ ــر
النـظــام يف الع ــراق ،و مع ذلك
فـان أجندتهـم املثاليـة ستكون،
خـالل األشـه ـ ـ ـ ـ ــر و ال ـ ـ ـ ـس ـ ـنـ ــني
الـقـ ـ ـ ــادمـ ـ ـ ــة ،اك ــثـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــة
للـمخــاطــر .و لــو تــوجـب علــى
الـواليات املتحـدة التراجع عن
امل ــس ـ ــرح العـ ــاملــي ،بعـ ــد حـ ــرب
العـراق ،فــسيكـون ذلك مـأسـاة
كبيـرة ،الن قـوة و نفـوذ امـريكـا
كـ ـ ـ ـ ــانـ ــت عـ ـ ـ ـ ــامـالً حـ ـ ـ ـ ــاسـ ــمـ ـ ـ ـ ــا
للـمحافظـة على نظـام منفتح
دميقـ ــراطـي يف جـمـيـع أنحـ ــاء
العـ ـ ــالــم .ال تـك ـمــن م ـ ـشــكلـ ـ ــة
أجـن ــدة احمل ــافـظـني اجل ــدد يف
غ ـ ــايـ ـ ــاتهـ ـ ــا ،بل يف وس ـ ــائـله ـ ــا
الع ــسك ــري ــة الـتـي حت ــاول مـن
خـاللـهـ ـ ـ ــا بـلـ ـ ـ ــوغـهـ ـ ـ ــا .ان مـ ـ ـ ــا
حتتـاجه الـسيـاسـة اخلــارجيـة
االمـ ــريكـي ــة ه ــو لـيــس الع ــودة
الـ ــى الـ ــواقعـيـ ــة ال ـضــيقـ ــة ،بل
صيــاغــة " و لـس ــونيــة واقـعيــة"
ال ـتــي تخـلق ان ـ ــسج ـ ــام ـ ــا بــني
الـوسائل و الغايـات .كيف تأتى
للـمحــافــظني اجلــدد الــذهــاب
الـ ــى ذلـك املـ ــدى الـ ــذي يهـ ــدد
بنسـف اهدافهم ذاتـها؟ و كيف
قــررت مـجمــوعــة متـتلك مـثل
هـ ــذه اخلـلفـيـ ــة بـ ــان "الـ ـسـبـب
وراء" ظهـور االرهــاب يتجـسـد
يف نقــص ال ـ ــدميق ـ ــراطـي ـ ــة يف
الـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــرق االوسـ ـ ــط ،و ب ـ ـ ـ ـ ــان
الواليات املـتحدة كانت متتلك
احلكمـة و القـدرة علـى إصالح
ه ـ ــذه امل ـ ـشــكل ـ ــة ،و بـ ـ ــان عل ـ ــى
الـدميقـراطيـة ان تـأتي عـاجال
و ب ــدون الـم الـ ــى الع ــراق؟ م ــا
كـان ميكن للمحـافظني اجلدد
ان يـلعــب ـ ــوا ه ـ ــذا ال ـ ــدور ل ـ ــوال
الـطريقـة الغريـبة الـتي انتهت
بهـ ـ ــا احلـ ـ ــرب الــب ـ ـ ــاردة .فقـ ـ ــد
حـددت الـطــريقــة التـي انتـهت
بها تلك احلرب طريقة تفكير
مـ ـ ــس ـ ـ ــان ـ ـ ــدي ح ـ ـ ــرب الـع ـ ـ ــراق
بطـريقتـني :االولى ،يـبدو انـها
قد خلقـت توقعا من ان جميع
الـن ـظـم االسـتـبـ ــداديـ ــة كـ ــانـت

جوفـاء و بانهـا ستـنهار بـدفعة
صغـيــرة مـن اخلــارج .ي ـســاعــد
هذا يف تفسير فشل إدارة بوش
يف التخـطيـط بـشـكل منــاسب
للـتـمـ ــرد ال ـ ــذي ظهـ ــر .و كـ ــان
يــب ـ ــدو أن م ــس ـ ــان ـ ــدي احل ـ ــرب
يعـتقــدون بــان الــدميق ــراطيــة
هـي احل ــال ــة الــتلق ــائـي ــة الـتـي
عــادت إلـيه ــا اجملتـمعــات حــال
حـ ـ ـ ــدوث تـغ ــيـ ـ ـ ــر يف الـ ـنـ ــظـ ـ ـ ــام
املـت ــسلــط ،ب ــدال مــن ان تك ــون
عـمليـة طـويلـة األمـد من بنـاء
املـ ـ ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــات واالصـالح .ان
ن ـظـ ــريـ ــة احملـ ــاف ـظـني اجلـ ــدد،
كــرمــز سيــاسي ومنـط تفـكيــر،
ق ــد تـط ــور ال ــى شـيء لـم اع ــد
ق ــادرا عل ــى دعــمه .لق ــد أس ــاء
مسـانـدو االدارة و احملــافظـون
اجلـ ــدد فهـم ال ـطـ ــريقـ ــة الـتـي
ســيـ ـ ــرد ف ــيه ـ ـ ــا العـ ـ ــال ــم علـ ـ ــى
اس ــتخـ ـ ــدام امـ ـ ــريـكـ ـ ــا لـلقـ ـ ــوة.
وبـالـطبع ،فـان احلــرب البـاردة
كــانت مـتخمـة بــاألمثلـة حـيث
قـ ـ ــامــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
ب ـ ـ ـ ــال ــت ـ ــص ـ ـ ـ ــرف أوال وم ــن ث ــم

حـاولـت البحـث عن الـشــرعيـة
وعن دعـم حلفـائهـا بعـد وقـوع
احل ــدث .ولكـن يف خالل فـتــرة
مـا بعد احلـرب الباردة ،تـغيرت
الـ ـسـيـ ــاسـ ــة الـ ــدولـيـ ــة ب ـطـ ــرق
جعلت مـن ممارسـة هذا الـنوع
من القـوة يشكل مشكلـة كبيرة
يف عــي ـ ـ ــون احلـلـف ـ ـ ــاء .ف ـبـع ـ ـ ــد
انهـيـ ــار االحتـ ــاد الـ ـسـ ــوفـيـتـي،
اشــار احملــافـظــون اجلــدد بــان
الـواليــات املتحــدة ستـستخـدم
هـامـش القـوة الـذي تـتمـتع به
لف ـ ــرض ن ـ ــوع مــن "اله ـي ـمــن ـ ــة
الــرحـيـمــة" علــى بقـيــة اجــزاء
العــالـم ،و حل املـشــاكالت مـثل
ال ـ ــدول امل ـ ــارق ـ ــة الـتـي حت ـ ــاول
احلـص ــول علـ ــى أسلح ــة دم ــار
شـامل .ان فكـرة كـون الـواليـات
املتحـدة متـسلطـة اكثـر رحمـة
لـي ـسـت فك ــرة سخـيف ــة ،و لكـن
ك ــان هـن ــالـك عالم ــات مـن ــذرة
ت ـ ـ ـش ــي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــى ان األم ـ ـ ـ ــور يف
عالقــات ام ــريكــا ب ــالعــالـم قــد
تغــيـ ـ ــرت ق ــبل ح ـ ـ ــرب العـ ـ ــراق
بفــتـ ـ ــرة ط ـ ـ ــويلـ ـ ــة .ان حـ ـ ــالـ ـ ــة
الالتوازن يف القوة الـدولية قد
تـتـن ــام ــى بـ ـشـكل كـبـيـ ــر .لق ــد
جت ـ ــاوزت ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة
بقــيـ ـ ــة الع ـ ــال ــم عل ـ ــى ج ـم ــيع
املـقـ ـ ـ ــاي ــيـ ـ ــس و ب ـ ـ ـش ـكـل غ ــيـ ـ ـ ــر
مـسبـوق .و هنـالك سـبب آخـر
وراء رف ــض العـ ــالــم الهـيـمـنـ ــة
االمـ ــريـكـيـ ــة اخلـيـ ــري ـ ــة .ففـي
املقـام االول ،كان االمـر يسـتند
علــى فكــرة كــون امــريكــا قــادرة
علـ ـ ــى اس ــتخـ ـ ــدام ق ـ ـ ــوتهـ ـ ــا يف
ح ـ ـ ـ ـ ــاالت ح ـ ـيـ ــث ال ي ـ ـت ـ ـم ـكـ ــن
اآلخـرون النهـا اكثــر استقـامـة
مـ ــن ال ـ ـبـلـ ـ ـ ـ ـ ــدان االخـ ـ ـ ـ ـ ــرى .و
املــشكلـة االخــرى مع الـهيـمنـة
االمـ ــريـكـيـ ــة اخلـيـ ــريـ ــة كـ ــانـت
محليـة .فبالـرغم من ان اغلب
االمـريكـان يريـدون ان يقـوموا
مبـا هـو ضـروري جلعل عـمليـة

إع ــادة أعمــار العــراق نــاجحــة،
إال ان مــا أعقـب الغ ــزو لم يــزد
شهـيـ ــة ال ــشعــب علـ ــى القـيـ ــام
ب ـ ــامل ـ ــزي ـ ــد مــن االس ـت ـثــم ـ ــارات
املـكـلفـ ـ ــة .ان االمـ ـ ــريـكـ ـ ــان ،يف
االصـل ،لـ ــي ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ــوا شـعـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
اســتعـم ــاريـ ـاً .و اخـي ــرا ،ك ــانـت
الهيمنـة اخليرية تـفترض بان
الهـيمنـة لـم تكن حـسنـة النيـة
فـقـ ــط بـل كـف ـ ـ ــوءة .ول ــم يـك ــن
الكـثيـر مـن النقــد الصـادر من
األورب ـيــني و اآلخـ ـ ــريــن حـ ـ ــول
غ ـ ــزو الع ـ ــراق مـ ـس ـتــن ـ ــدا ال ـ ــى
قضـية معياريـة يف ان الواليات
املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة ل ــم حت ـ ـصـل عـلـ ـ ـ ــى
تخ ــويل مــن مجلــس األمـن ،و
لـكــن عل ـ ــى أس ـ ــاس االعــتق ـ ــاد
بـانها لم تقـدم سببا كـافيا ولم
تكـن تعــرف مــا كــانـت تقــوم به
يف مـح ـ ـ ـ ـ ــاول ـ ـتـه ـ ـ ـ ـ ــا لـ ــنـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــر
الـدميقراطـية يف العـراق .لقد
كـان النقاد ،لـسوء احلظ ،ذوي
ب ـصـي ـ ــرة .ان س ـ ــوء الــتق ـ ــدي ـ ــر
األهــم ق ـ ــد ك ـ ــان املــبـ ـ ــالغ ـ ــة يف
تقـديــر التهـديـد الـذي يـواجه
الـواليــات املتحــدة من االسالم
الراديكـالي .رغم ان االحتـمال
املشـؤوم حـول وجـود إرهــابيني
م ـ ــزوديــن ب ـ ــأسـلح ـ ــة ال ـ ــدم ـ ــار
الـشامل قد عـبر عن نفسه ،إال
ان املـ ــدافعـني عـن احلـ ــرب قـ ــد
خلطوا هذا مع التهديد الذي
كـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـش ـكـلـه الـعـ ـ ـ ــراق و مـع
مـشكلة الـدولة املـارقة /انـتشار
األسلحــة الـنــوويــة .واالن مبــا
انه يـبدو ان حلـظة احملـافظني
اجلدد قـد فاتت ،فـان الواليات
املــتحـ ــدة بحـ ــاجـ ــة الـ ــى إعـ ــادة
تقـييـم سيــاسـتهــا اخل ــارجيــة.
أوال ،نحـن بح ــاج ــة ال ــى إزال ــة
الصفة العسكرية ملا كنا نطلق
علــيه احلـ ــرب الـ ــدولـيـ ــة علـ ــى
االرهاب و الـتحول الـى وسائل
سيــاسيــة اخــرى .فـنحـن نقــوم
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مب ـ ـ ــواجه ـ ـ ــة ح ـ ـ ــروب م ــض ـ ـ ــادة
للتمـرد يف افغانستان و العراق
و ض ـ ـ ــد ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة اجلـه ـ ـ ــاديــني
ال ــدوليـني ،وهي احلــروب الـتي
نحـن بح ــاج ــة ال ــى االنـتـص ــار
ف ــيهـ ـ ــا .و لـكــن "احلـ ـ ــرب" هــي
الكـنــايــة اخلــاطـئ ــة للـمعــركــة
األوسع .فمـواجهـة اجلهــاديني
حتــت ـ ـ ــاج لــي ـ ــس ال ـ ـ ــى ح ـمـل ـ ـ ــة
عــسكــري ــة و لكـن الــى تـنــافــس
سـي ــاسـي عل ــى قل ــوب و عق ــول
امل ــسلـمـني االعـتـي ــاديــني عل ــى
امـت ــداد الع ــالـم .فكـم ــا ت ـشـي ــر
األح ــداث األخـي ــرة يف ف ــرن ـس ــا
والدمنارك ،سـتكون اوربا مركز
ال ــص ـ ــراع .حتــت ـ ــاج ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحـدة ان تــأتي بـشيء افـضل
مـ ــن "حتـ ـ ـ ـ ــالـف املـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــديـ ــن"
إلضف ـ ـ ــاء ال ـ ــش ـ ـ ــرعــي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى
تـعـ ـ ـ ـ ــامـالتـهـ ـ ـ ـ ــا مـع الـ ـبـلـ ـ ـ ـ ــدان
االخرى .ان العـالم يفتقـر الى
مــؤسـس ــات دوليــة فعــالــة ملـنح
الـ ــشـ ـ ــرعــي ـ ـ ــة علـ ـ ــى االعــمـ ـ ــال
اجلمعيـة .وان نقد احملـافظني
لألمم املــتحـ ــدة مقــنع كـثـي ــرا:
فـفي حني تكون مفـيدة لبعض
عـمليـات حـفظ الــسالم و بنـاء
االمم ،اال انه ـ ـ ــا تف ــتقـ ـ ــر الـ ـ ــى
الـ ـشـ ــرعـيـ ــة الـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة و
ال ـكـفـ ـ ـ ـ ــاءة يف ال ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــامـل مـع
املـواضـيع األمنيــة اخلطيـرة .و
ان احلل هـ ــو يف نـ ـشـ ــر " عـ ــالـم
تعـددي" قــائم علـى مـؤسـسـات
دولـيـ ــة مـت ـ ــداخلـ ــة و أحـيـ ــانـ ــا
مـتنـافـسـة يـتم تـنظـيمهـا علـى
اسـس إقـليـمي ــة او وظيـفيــة .و
املسـاحة األخيـرة التي بحـاجة
ال ــى إع ــادة تـفكـي ــر هــي مك ــان
نـ ـ ــشـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ــراط ــيـ ـ ـ ــة يف
الـسيـاسـة اخلـارجيـة للـواليـات
املتحدة .ان أسوأ ارث من حرب

العراق قد يـكون رد فعل سلبي
م ـضـ ــاد للــمح ــاف ـظـني اجل ــدد
يـ ــزاوج بـني حتـ ــول ح ـ ــاد نحـ ــو
الع ــزلـ ــة مع سـي ــاسـ ــة واقعـي ــة
مـتـ ـشـ ــائـمـ ــة تــبعـ ــد الـ ــواليـ ــات
املــتحـ ــدة عـن األصـ ــدقـ ــاء مـن
امل ـ ـس ـتــب ـ ــديــن .ان ال ـ ـســي ـ ــاس ـ ــة
الولـسونية التي تعـير اهتماما
لـكــيفـي ـ ــة تع ـ ــامل احلـك ـ ــام مع
مــواطـنـيهـم هـي لهــذا الـسـبـب
صحيحة ،و لكنهـا بحاجة الى
ان تك ــون عل ــى إطالع مـن قـبل
نــوع معـني من الــواقـعيــة الـتي
كـانت مفقـودة مـن تفكيـر إدارة
بــوش يف فتــرتهــا االولــى و من
حـلف ـ ـ ــائهـ ـ ــا مــن احملـ ـ ــافـ ـظــني
اجلـدد .ان نشـر الدميـقراطـية
و ال ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــديـ ــث يف الـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــرق
االوسط ال ميثل حال بالنسبة
لـلـجـهـ ـ ـ ـ ــاديـ ــني االسـالم ـ ـيـ ــني.
فالـراديكالـية االسالمـية تنـشأ
م ــن نقـ ــص يف اله ـ ــوي ـ ــة ال ـتــي
تـ ــصـ ـ ـ ــاح ــب االنـ ـتـقـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــى
اجملتـمع املعـاصــر التعـددي .و
ان املــزيــد مـن ال ــدميقــراطـيــة
سـيعـنـي املــزيــد مـن الـتغــريـب،
الـراديكـاليـة و االرهـاب .و لكن
املزيـد من املـشاركـة السـياسـية
مـ ـ ــن ق ـ ـ ـبــل اجملـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االسالمـي ــة ه ــو أمـ ــر محـتـمل
احل ـ ـ ــدوث مـهــم ـ ـ ــا ع ـمـلــن ـ ـ ــا ،و
ســتك ــون الـط ــريق ــة ال ــوحـي ــدة
التي ميكن لسموم الراديكالية
االسالميـة ان تـأخــذ مجـراهـا
من خالل املـؤسسـة السـياسـية
للجـاليات االسالميـة .لقد مر
الـ ـ ــوقــت الـ ـ ــذي ي ـت ـمـكــن ف ــيه
األص ـ ــدق ـ ــاء امل ـ ـس ـتــب ـ ــدون مــن
ال ـ ـس ـي ــط ـ ـ ــرة علـ ـ ــى ال ـ ـسـكـ ـ ــان
الــسلـبـيـني .ك ــانـت إدارة ب ــوش
ت ـب ــتعـ ـ ــد عــن ارث مـ ـ ــرحل ــتهـ ـ ــا
االولى ،كـما بـرهنت علـى ذلك
الـط ــريق ــة مـتع ــددة اجل ــوانـب
الـتـي اتـبعـته ــا جت ــاه الـب ــرامج
النــوويــة االي ــرانيــة و الكــوريــة
الـ ـ ـ ـشـ ــمـ ـ ـ ـ ــالـ ــيـ ـ ـ ـ ــة .و ل ـكـ ــن ارث
السياسـة اخلارجية يف املرحلة
االولـ ـ ــى و مـ ــسـ ـ ــان ـ ـ ــديهـ ـ ــا مــن
احمل ــافـظـني اجل ــدد ق ــد ك ــانـت
عل ــى درج ــة مـن االسـتقـط ــاب
الـ ـ ــى درجـ ـ ــة أنه س ـيـكـ ـ ــون مــن
الـصـعب إجـراء حــوار منـطـقي
حـول كـيفيــة قيـام مـوازنــة بني
القيم االمـريكية و مـصاحلها.
ان م ـ ـ ــا نحــت ـ ـ ــاجه هــي أفـكـ ـ ــار
جـ ــديـ ــدة حـ ــول كــيفـيـ ــة قـيـ ــام
امــريكــا بـطــرح للعــالـم -أفكــار
حتـافظ على إميان احملافظني
اجل ـ ـ ــدد يف ع ـ ـ ــامل ــي ـ ـ ــة حـق ـ ـ ــوق
اإلنسان ،و لكن بدون اوهامهم
حول فعـاليـة القوة االمـريكـية
و ه ـي ـم ـن ــتهـ ـ ــا ل ـتـحق ـيـق تلـك
الغايات.

عن :الغارديان

