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ســـــــــــراب امرباطوريــــــــــــــة
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ك ـ ــان روب ـ ــرت كـ ـ ــابالن اح ـ ــد الـقلــيلــني
ال ــذيـن لـم يـنـتـبهـم ال ــشعـ ــور بغـب ـط ــة
االنتصـار الذي صـاحب نـهايـة احلرب
البـاردة .ففي مقالـه املوسوم "الـفوضى
القــادمــة" الــذي نـش ــره يف شبــاط عــام
ال مخـتلفـ ًا
 ،1994حـدد كــابالن احـتمــا ً
متــام ـ ًا عـن ذلك الــذي تــوقـعه معـظـم
املـ ــراقـبـني اآلخـ ــريــن .لقـ ــد رأى عـ ــامل ـ ـ ًا
تـنهار فيـه دول أو تتآكل ،تـاركة سكـانها
يـتـ ــدافع ــون مــن اجل الــبق ــاء ،بـيـنـم ــا
س
تتصـرف الدول القوية عـلى نحو قا ٍ
ال يــرحـم من اجـل ضم ــان سيـطــرتهــا
عـل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر الـع ـ ـ ـ ــال ــم اآلخ ـ ـ ـ ــذة
بـالتضاؤل .كـتب كابالن انه يف العـديد
من الـدول ،ستكـثف النزاعـات الديـنية
واالثـنـي ـ ــة مـن ال ـص ـ ــراع عل ـ ــى امل ـ ــوارد
الـ ـط ـب ــيع ـي ـ ــة ،وان ال ـ ــدمي ـ ــاغ ـ ــوج ـيــني
الق ــوميـني ورسل االص ــوليــة الــديـنيــة
سيـستـولـون علـى الـسـلطـة ،معــرضني
للـخطـر مــا تبقــى من الـنظــام واالمن
يف املنظومة الدولية.
ان رؤي ــة كـ ــابالن لـلف ــوضـ ــى الق ــادم ــة
رفضت عـلى نـحو واسـع كونـها مـبالـغة
يف التـشاؤم ،مع ان نـذره املظلمـة كانت
اقـرب إلـى منـط االحــداث املتـصـاعـدة
منهـا إلى الرأي الـشائع حينهـا .مضى
كـابـالن يف تطـويـر حتـليله الــواقعي يف
مـجمـوعــة من الـكتـب النــاجمــة .ومن
احملـتمـل ان دراسته عـن النـزاع االثـني
يف جنـوب شـرق اوربــا (أشبـاح الـبلقـان
 )1993قــد اثــرت يف طــريقــة معــاجلــة
الــرئيـس كلـنتـون لـلصـراع يف الـبلقـان،
بـيـنـمـ ــا يف كـتـ ــابـه "نهـ ــايـ ــات االرض"،
ت ـص ــور كـ ــابالن ع ــامل ـ ـ ًا مفـككـ ـ ًا ي ـشــمل
القـفقـ ـ ــاس وأواس ــط آس ـي ـ ـ ــا مع ش ــبه
القارة الهندية ودول الهند الصينية.
يف كـت ـ ــابه "سـي ـ ــاس ـ ــات مح ـ ــارب :مل ـ ــاذا
تتـطلب القادة الـروح القبائليـة" ابتعد
كــابـالن عن الـتقــريــريــة وقــدم عــرض ـ ًا
قوي ًا لنظـرة واقعية للعالقات الدولية.
يقـوا ان الـسالم شـرط مــسبق لـلحيـاة
املـتحـضـرة ،لـكن مـن دون القــدرة علـى
نشر القوة فان السالم مهدد ،وبالتالي
احلـضــارة .مـن وجهــة نـظــري ،يعـتقــد
كـابالن واملفكـرون الـواقعيـون اآلخـرون
به ــذه العالقــة بـني ال ـسـالم وامكــانـيــة
اسـتخــدام القــوة لتـصبـح ميــزة دائمـة
للـشــؤون االنـس ــانيــة .مع ذلـك ،وعنــد
هـذه الـنقـطـة يـطـرح الـســؤال التــالي:
م ــن ذا الـ ـ ـ ــذي ميـلــك الـقـ ـ ـ ــدرة عـلـ ـ ـ ــى
استخدام القوة بفاعلية يف الصراعات
الدوليـة؟ يف "سياسات محارب" يجيب
كـابالن بـان الـواليــات املتحـدة وحـدهـا
متـتـلك ه ــذه الق ــدرة علــى ام ــريكــا ان
تقـبل ب ــان التــاريخ قــد مـنحهــا دورهــا
االميريالي:
"بـ ــالـ ــرغـم مــن تقـ ــالـيـ ــدن ـ ــا املعـ ــاديـ ــة
لالم ـبـ ـ ــريـ ـ ــال ـيـ ـ ــة ،وبـ ـ ــالـ ـ ــرغــم مــن ان
االمـبـ ــريـ ــالـيـ ــة فقـ ــدت شـ ــرعـيــتهـ ــا يف
الــنق ــاشـ ــات الع ــام ــة ،ف ــان الـ ــواقعـي ــة
االم ـبـ ـ ــريـ ـ ــال ـي ـ ـ ــة ته ـي ـم ــن اآلن علـ ـ ــى
سياستنا اخلارجية".
ليـس كــابالن وحــده مـن يحــاجج بــان

علـ ــى امـ ــريـكـ ــا ان تـتـبـنـ ــى م ـصـيـ ــرهـ ــا
االمبريالي ،ومع انهم قد ال يتحدثون
عـن امـب ــراط ــوري ــة ،فـ ــان الع ــدي ــد مـن
احملـافظـني اجلدد وبعـض الليبـراليني
قـدموا رؤيـة مماثـلة للـواليات املـتحدة
كضـامن أخيـر لالمن العـاملـي .لكن مـا
ميـي ــز ك ــابالن ه ــو ادع ــاؤه ب ــان املهـم ــة
االمـي ــري ــالـي ــة االمـ ــريكـي ــة تـنــتج مـن
حتل ـيـل واقع ــي للـعالق ـ ــات ال ـ ــدول ـي ـ ــة
املعـاصـرة ،ويـتسـاءل كـيف ان قطـاعـات
اجلـيش االمـريـكي املنـوط بهـا تطـبيق
هـ ــذه املهـم ــة ت ــدرك دوره ــا .يف كـتـ ــابه
"جنود االمبـريالية" ،يـكتب كابالن عن
رحالته للقـواعد االمـريكيـة يف اصقاع
االرض .لقــد متتع كـابالن بـدرجـة من
حق الـدخـول إلـى القـواعـد العـسكـريـة
االم ــريكـيــة الـتـي نــادر ًا مــا حـظـي بهــا
صحفي معـاصر .كانت النتيجة كتاب،
وان اعـ ـت ـ ـ ــراه بـعـ ــض ال ـ ـضـعـف ،إال انـه
مـثـي ــر للـتـفكـي ــر ومحـ ــرك للع ــواطف
ويتحـدى العـديـد من االفكـار املـسبقـة
حـ ـ ــول مـكـ ـ ــانـ ـ ــة اجل ـيـ ــش يف احل ـيـ ـ ــاة
االمريكية والعالم.
حت ـ ـ ـ ـ ــدث ك ـ ـ ـ ـ ــابـالن خـالل رحـالتـه مـع
الـ ـض ـبـ ـ ــاط مــن املـ ـ ــراتــب الـ ـ ــوسـ ـطـ ـ ــى
املـكـلفــني بعــملـيـ ــات خ ـطـ ــرة تـت ــطلـب
بـراعـة فـائقــة .يبـدو ان كـابالن مـولعـ ًا
بـشكل خـاص بـأولئك الـذيـن التقـاهم
يف الـ ـ ــوحـ ـ ــدات اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة" .وحـ ـ ــدات
صـغيــرة خفـيفــة وممـيتــة مـن اجلنــود
وامل ــارينــز" مبقــدورهـم العـمل بـســرعــة
ومـ ــرونـ ــة تـعجـ ــز عــنهـ ــا "فـ ــرق املـ ـشـ ــاة
الــديـنــاصــوري ــة القــادمــة مـن العـصــر
الصناعي".
بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة لـكـ ــابالن ،تـ ـشـكل وحـ ــدات
املغـ ــاويـ ــر اخلـ ــاصـ ــة الـتـ ــابعـ ــة لقـ ــوات
املــارينــز اآلن قلـب اجليـش االمـريـكي.
هـ ـ ــؤالء املقـ ـ ــاتل ـ ــون الــنخ ـب ـ ــة ،ال ـ ــذيــن
يعملون يف اخلـط االمامي يف "احلرب
علــى االرهــاب" يف العــدي ــد من الــدول
ال ـبـع ـي ـ ـ ــدة ج ـ ـ ــداً ،ي ـ ـ ــذك ـ ـ ــرون ك ـ ـ ــابـالن
بـاملـتطـوعني يف سالح الفـرسـان الـذين
قـاتلـوا قــوات الهنـود احلمـر الـســريعي
احل ــرك ــة وال ــذيـن ق ــاوم ــوا الـت ــوسع يف
الغــرب االم ــريكـي يف الـنـصف الـثــانـي
من القرن التاسع عشر:
كـم ـ ــا متج ـ ــد اشعـ ــار وروايـ ــات روديـ ــارد
ك ــبل ــنغ امل ــنع ـمـ ـ ــة بـ ـ ــاحل ـيـ ـ ــويـ ـ ــة ع ــمل
االمـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــة يف اخ ـض ـ ــاع قـب ـ ــائل
الـب ـشـت ــون عـن ــد احل ــدود ال ـشـم ــالـي ــة
الغ ــربيــة للـهنــد ،فــان احــد معــاصــري
ك ـبـل ـنـغ ،وه ـ ـ ــو الـف ـن ـ ـ ــان ف ـ ـ ــري ـ ـ ــدريـك
رمــنغـتـ ــون ،يف متـ ــاثـيـله الـبـ ــرونـ ــزيـ ــة
ولــوحــاته الــزيـتيــة ،كــان يفعل الــشيء
ذاته يف فتح براري الغرب االمريكي".
ه ــذه االش ــارة إلـ ــى الغ ــرب االمـ ــريكـي
ال مـن دون دالل ــة ،انه ــا
لـي ـسـت تفـصـي ً
الـتفـصـيل الــرئـيــس يف صــورة ك ــابالن
لالمـبـ ــراطـ ــوريـ ــة االمـ ــريـكـيـ ــة .يـكـتـب
كــابالن "كــانـت الالزمــة الـتي سـمعـتهــا
من القـوات االمـريـكيــة من كـولـومـبيـا
حـت ــى الفلـيـبـني ،مــرور ًا ب ــافغــان ـسـتــان

والع ــراق ،هـي :م ــرحـب ـ ـ ًا بك يف الـبل ــد
الـصحـيح ...ان احلــرب علــى االرهــاب
كـ ـ ــانــت بـحق حـ ـ ــرب ـ ـ ـ ًا حـ ـ ــول تـ ـط ـ ـ ــويع
احلدود".
ان االقتــراح ب ــان هنــالـك تنــاظ ــر ًا بني
ح ـ ــروب الهـنـ ــود االمـ ــريـكـيـني والـ ــدور
الك ــونــي لل ــوالي ــات املــتح ــدة اآلن ه ــو
تنـاظــر الفت للـنظـر ،وكــذلك املقـارنـة
ب ــني تـلــك احل ـ ـ ـ ــروب وقـ ـي ـ ـ ـ ــام احل ـك ــم
البريطانـي يف الهند .يف كل من هاتني
احلـالـتني فـان التـشـابه إمــا ضعيف أو
غيـر موجـود .ان احلكم البـريطـاني يف
الهنـد خـاض العـديـد مـن الصـراعـات
الـ ــوحـ ـشـيـ ــة مـثـل محـ ــاصـ ــرة الـتـمـ ــرد
الهـن ــدي ال ــذي شـكل ته ــدي ــد ًا خـط ــر ًا
للحكم الـبريطـاني يف منتـصف القرن
التاسع عـشر ،واحلكم الـبريطـاني كان
يــوصـم دائـم ـ ًا ب ــالعـنـصــريــة .وان كــان
االمـر كـذلك ،فــانه خالل معـظم املـدة
االستعـماريـة كان مبقـدور القلـة فقط
من آالف الضبـاط البريطـانيني حكم
القـارة مـن دون استخـدام واسع املـدى
للقوة العـسكرية .ان الهـدف الرئيس
من احلكم البريطـاني يف الهند كان
استغالل مـوارد الهنـد .وطاملـا كانت
هـذه العملـية تـسيـر من دون اعـاقة
فـان الـسكـان احمللـيني وحـاكمـيهم
كـانــوا يتـركـون لــرغبـاتـهم .وعلـى
نح ــو مغــايــر ،كــان هــدف حــروب
الـهنـود االمــريكـيني هـو تـرحـيل
ال ـ ـ ـ ـ ـس ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــان االصـلـ ـ ـي ـ ــني ع ـ ــن
اراضيهم ،الذي اسفر يف بعض
احلـاالت عن تدميـر طريقتهم يف
احليـاة .إن كان هـذا يوصـف بأنـه ابادة
بشـريـة أم ال (كمـا ادعـى الـبعض) فـان
ال لـنـظ ــام
ه ــذه احل ــروب ك ــانـت احـتال ً
مـخـ ـتـلـف ع ــن ذلـك ال ـ ـ ــذي ف ـ ـ ــرضـ ـتـه
بـريطـانيـا علـى الهـند .ان املـقارنـة بني
االمبراطورية البريـطانية ودور امريكا
يف العـ ــالـم هـي اي ـضـ ـ ـ ًا مقـ ــارنـ ــة غـيـ ــر
دقيقـة .ان القـواعـد االمــريكيـة جتتـاز
العـ ــالـم ،وغـ ــالـب ـ ـ ًا مـ ــا تخـ ــدم اهـ ــداف ـ ـ ًا
مـشـابهـة يف طبـيعتهـا لـتلك االهـداف
الـتي سعـت اليهـا القـوى االسـتعمـاريـة
االوربـيـ ــة ،لكـن ال ــوالي ــات املـتح ــدة لـم
تتــورط يف حكم اسـتعمـاري مـن النـوع
الـ ــذي أقـ ــامــته بـ ــري ـطـ ــانـي ـ ــا والقـ ــوى
االورب ـي ـ ــة االخ ـ ــرى يف اغلــب م ـن ـ ــاطق
العــالـم .ان االمـبــراطــوريــات االوربـيــة
قـ ـ ــدمــت ال ـتـ ـ ــزامـ ـ ــات طـ ـ ــويلـ ـ ــة املـ ـ ــدى
للـمـن ــاطق الـتـي ضـمـتهــا الـيه ــا .لقــد
امضى االستعماريـون االوربيون اوقات ًا
كـثـيـ ــرة مـن حـي ـ ــاتهـم مــنغـمـ ـسـني يف
ثقـ ــافـ ــات الـ ــدول الـتـي اســتعـمـ ــروهـ ــا،
دارسـني لغ ــاته ــا ،م ـشـكلـني حت ــالف ــات
ثـ ـ ـ ــابـ ـتـ ـ ـ ــة مـع ح ـكـ ـ ـ ــامـهـ ـ ـ ــا احملـلـ ـي ــني.
وب ــاالض ــاف ــة إل ــى إخ ـض ــاع واسـتـغالل
مــستـعمــراتهـم فقــد حـكمــوا وعــاشــوا
فيها .تـورطت االمبراطـوريات االوربية
يف العــديــد مـن االعمــال الــوحــشيــة -
االملـ ـ ــان يف ج ـنـ ـ ــوب غـ ـ ــرب أف ـ ـ ــريق ـيـ ـ ــا،
وال ـبـلج ـيـك يف الـك ـ ــونغ ـ ــو ح ـيــث قــتل
ال ـكـ ـثـ ـي ـ ـ ـ ــرون يف ظ ـ ـ ـ ــروف ال تـقـل ع ــن
ظــروف العبـوديـة ،وكـان البــريطـانيـون
هـم من بــدأ اسـتخــدام القــوة اجلــويــة
ضـد الـسكـان املــدنيـني يف افغـانــستـان
والعــراق يف العـشــريـنــات ،علــى سـبـيل
املـثــال .االكـثــر مـن ذلك ،ف ــان وجهــات
الـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـ ــر الـ ـت ــي ش ـكـلـ ـتـهـ ـ ـ ــا الـ ـنـخ ــب
االســتعـم ــاري ــة االوربـيـ ــة للــبالد الـتـي
احتلتهـا كان يشـوبها مـزيج من الهوى
العنـصـري واالســاطيـر الـشــرقيــة .مع
ذلك فــان اطالع بعـض اولـئك احلكـام
االســتعـم ـ ــاريــني عل ـ ــى لغ ـ ــات وت ـ ــاريخ
املـستعمـرات وطبقـاتها احلـاكمـة جعل
من السيـطرة السيـاسية عليهـا ممكنة
إل ــى درج ــة مـ ــا ،وذلك م ــا يـتع ــدى أي
شـيء كــان ب ــأمك ــان الق ــوة العــسكــريــة
حتقيقه مبفردها.
احلقـيقيــة هي ان امــريكـا تـفتقـر إلـى
اغلــب امل ـم ـي ـ ــزات ال ـتــي جتعـله ـ ــا ق ـ ــوة
امبريـالية .ان الواليـات املتحدة لها يف
العديد مـن البالد درجات متبـاينة من
التــأثيـر  -بـعض هــذا التــأثيـر ميـارس
بالتهديد باستخدام القوة ،لكن اغلبه
مي ـ ـ ـ ــارس مب ـ ـ ـ ــزيـج م ــن الـعـق ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ــات
االقتـصاديـة والتـرغيب .انهـا ال حتكم
اي ًا من هذه البالد ومتتلك القليل من
الـسيـطرة الـسيـاسيـة عليهـا .مالحـظ ًا
ان "االمـبــراطــوريــة االم ــريكـيــة بــرزت

اخير ًا علـى نحو ضمني اكـثر منه على
نحــو واضح وجلي" ،يـشيـر كـابالن إلـى
ان "ام ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــة ام ـ ــريـك ـ ــا مــن دون
مـ ـســتعـمـ ــرات" ثـم مي ـضــي ملقـ ــارنــتهـ ــا
باالمبراطوريتني الرومانية والفارسية
مع ذلك فـان عالقات امـريكا مع اغلب
الـدول الـتي لهــا فيهـا قـوات مـتمـركـزة
هي ليسـت عالقات طويلـة  -االمد من
الطراز الذي رعاه الرومان والفرس.
ان الـوجود االمـريكي مـشروط بـتحول
منـط املصالح االمريـكية واالحتماالت
امل ـسـتقـبلـي ــة لل ـسـي ــاس ــة االمـ ــريكـي ــة.
عـن ــدم ــا ي ــرى أي ام ــريكـي ان الـت ــورط
الع ـ ـسـك ـ ــري ص ـ ــار وش ـيـكـ ـ ـ ًا ج ـ ــد ًا أو ال
يحـظ ــى ب ــال ــشعـبـي ــة فـمـن االرجح ان
يـنــتهـي الـتـ ــورط علـ ــى نحـ ــو مف ــاجـئ
وخـط ــر .بنــا ًء علــى هــذه احلقـيقــة ،أو
نتـيجــة لهــذه احلقـيقــة والـتي اخــذت
كـب ــديه ــة يف كل مـن واشـنـطـن وال ــدول
املعنـية ،فـان التـحالـفات طـويلـة االمد
مع الـطـبق ــات احل ــاكـم ــة احمللـي ــة مـن
النـوع الـذي مكـن االمبـراطـوريــات من
البقاء لقـرون يف املاضي ،هي حتالفات
غير ممكنة.
ان عــدم وجــود أي التــزام طــويل املــدى
جت ـ ـ ــاه ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي متـ ـتـلـك فـ ـيـه ـ ـ ــا
ال ــوالي ــات املـتح ــدة ق ــواع ــد ع ــسك ــري ــة
ينعكس يف اجليش .من مقومات رواية
كـ ـ ــابالن عــن "ج ـن ـ ــود االم ـب ـ ــري ـ ــال ـي ـ ــة"
االمـ ــريكـي ــة ،احـتف ــالـيـته ب ــوطـنـيـتهـم
االمريكـية غـير املـرتبكـة .يكتـب كابالن
"ان عنـاصـر القـوات االمــريكيـة الــذين
قابـلتهم يـرون انفـسهم بـانهـم ينتـمون
إلــى بلــد واحــد ومـجتـمع واح ــد :ذلك
هو الواليات املتحدة".
لــم يخ ـط ـ ــر ب ـب ـ ــال ك ـ ــابالن ب ـ ــان ه ـ ــذه
احلـقـ ـيـق ـ ـ ـ ــة تـ ـتـع ـ ـ ـ ــارض مـع املـهـ ـم ـ ـ ـ ــة
االمبـريـاليـة التـي يعتقـد ان الـواليـات
املــتحـ ــدة قـ ــد شـ ــرعــت بهـ ــا .ان هـ ــذيـن
االم ـ ـ ــري ــن يخ ـتـلف ـ ـ ــات ع ـنـ ـ ـ ــد نق ـ ـ ــاط
حــاسمـة .ان االنـتمـاء الــوطنـي املتقـد
لـدى اجليش االمـريكي والـذي يحدده
هــو ويحـتفـي به ال يــشجع أي اهـتمــام
ثابت لدى اجملتمعات االخرى.
يكتب كابالن عن القـوات االمريكية يف
افـغانستان" :مع بضعة استثناءات فان
ضـبـ ــاط اخملـ ــابـ ــرات امل ـضـ ــادة الـ ــذيـن
الـتقـيـتهـم بـ ــالك ــاد يـتح ــدثـ ــون اللغ ــة
احمللـيـ ــة" .يف احل ـ ــرب العـ ــاملـي ـ ــة علـ ــى
االرهــاب التـي تعـتمــد علــى مخــابــرات
جـي ـ ــدة ،ف ـ ــان االفــتق ـ ــار إل ـ ــى امله ـ ــارات
اللغوية قد يعد عجز ًا خطراً.
يعــتق ــد كـ ــابالن ان ه ــذه الـعلـ ــة ميكـن
معـ ــاجلــتهـ ــا بـ ــالـتـ ــدريـب والــتجـنـيـ ــد

اجليـدين
ـ
 ،لكـنهــا تتــسق مع مــواقـف وسيــاســات
متأصلـة يف اجليش االمريـكي .لنأخذ
بنظـر االعتبـار مبـدأ "حمـاية الـقوات"
ال ــذي يجعل مـن تخـفيـض اخلـســائــر
االمــريـكيــة هــدف ـ ًا بــالغ االهـميــة .قــد
تكون هذه سياسـة ميكن فهمها مقابل
خـلفية اخلـسائـر االمريكـية يف فيـتنام
والصومال .لكن انعكـاسها على الدول
الـتي تنخـرط فيـها الـقوات االمـريكـية
يف ح ــرب مخ ــاب ــراتـي ــة مـض ــادة ه ــو ان
السكـان كمجمـوع ينظـر إليهم كـأعداد
محتـملني ،كمـا قـد يالحظ يف العـراق
اآلن.
هـنـ ــالـك فـ ــرق كـبـيـ ــر بــني دور القـ ــوات
االمريكـية اليـوم ودور القوات املـسلحة
االوربيـة يف العهـد االستعـماري .كـانت
االمبـريالـية االوربـية ممـارسة يف بـناء
ال ـ ــدول ـ ــة وع ـ ــادة م ـ ــا ع ــمل ــت الق ـ ــوات
املــسلحــة للقــوى االستـعمــاريــة ضـمن
خطـوط ارشـاديــة مصـاغــة لتـتفق مع
االهــداف ال ـسـيــاسـيــة ط ــويلــة االمــد.
ب ـ ـ ــالـعـك ـ ــس مــن ذلـك ،ف ـ ـ ــان الـق ـ ـ ــوات
االمــريكيـة تـنظـر إلـى نفـسهـا ،ويـنظـر
إليهـا اآلخـرون ،كقـوات "عـابـرة" غـالبـ ًا
مــا تـتـصــرف دومنــا اهــداف سـيــاسـيــة
مح ــددة جـي ــداً .يح ــدثـن ــا ك ــابالن عـن
احد افـراد احلرس الـوطني االمـريكي
يف افغــانــستــان وهــو يـصف املــدة الـتي
يقـضـيهــا يف اخلــدمــة "علـيك ان تــرى
االمـاكـن التـي لم يـزرهـا الـسيــاح قط،
نحـن هنــا مثـل سيـاح لـكن بــاسلحـة".
ان االع ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ه ـ ـ ـ ـ ـ ــو ان الـق ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
االمـ ــريـكـيـ ــة مـكـلف ـ ــة مبهـمـ ــة واحـ ــدة
فحـسب ،وعنـدمـا تـتم املهمـة فبـأمكـان
القوات االنتقال أو العودة إلى الديار.
لكـن احـتــواء االره ــاب  -املفـت ــرض انه
من صـميـم االنتـشـار الـدولـي للجيـش
االمـ ــريكـي الـي ــوم  -يـتــطلـب مـب ــادرات
سـي ــاسـي ــة واقـت ـص ــادي ــة ت ـطـبـق عل ــى
م ـ ــدي ـ ــات طـ ـ ــويل ـ ــة ب ـ ــاالض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى
االش ـت ـبـ ـ ــاك الع ـ ـسـك ـ ــري احل ـ ــالــي .ان
الـت ــدخـل الع ــسك ــري ال ــذي ق ــامـت به
الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة وحـلفـ ـ ــاؤهـ ـ ــا يف
افغــان ـسـتــان ك ــان يهــدف إلــى تــدمـيــر
نـظــام ط ــالبــان وهــذا مــا مت حتقـيقه؛
لكن قوات طالبان اعيد جتميعها منذ
ذلك احلـني ،والنخبـة العسـكريـة التي
يـصفهـا كـابالن "بـالـوحـدات الـصغيـرة
اخلفـيف ــة املـمـيـتـ ــة" جنحـت فقــط يف
انهــاك قــوى طــالـبــان ال أعــاقـتهــا .ان
الــصعـ ــوبـ ــات الـتــي واجهــتهـ ــا القـ ــوات
االمــريكيـة يف العـراق لـم تتـأت من أي
افـتق ــار للق ــوة أو للقــدرة الـنــاري ــة ،بل

متــأتيــة من حــالــة انعــدام ثقــة اغـلب
ال ــسك ــان وح ــال ــة الف ــوض ــى الـتـي
تسود اغلـب مناطق البالد .ان
الـتغلـب علــى ه ــذه العقـبــات -
عل ــى افـت ــراض ان ه ــذا ال ـشـيء
عملـي وضروري  -يتـطلب عمالً
قد ميتـد لعقود واجيـال .هنالك
القليل من الدول اليوم ذات قدرة
عـل ـ ـ ـ ـ ــى حت ـ ـمـل ال ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــزام كـه ـ ـ ـ ـ ــذا،
والــواليــات املـتح ــدة يعــوزهــا هــذا
االل ـتـ ـ ــزام علـ ـ ــى نحـ ـ ــو جلــي ح ـيــث
يتعمق الشعور بنفاد الصبر بـ "بناء
 الدولة".اآلن ،ومــن دون اش ـت ـب ـ ــاك ع ـ ـسـك ـ ــري
قائم ال ميكـن ان يكون هنالك أي نوع
مـن "امـبــراطــوريــة ام ــريكـي ــة" فكـيف
تكـون هنالك "امبريـالية" يف ظل عدم
وجود "امبرياليني"؟.
ان املـشكلــة تتــوضح علـى نحـو صـارخ
يف العــراق .لقـد بـات مـألـوفـاً ان ادارة
ب ــوش لــم تكـن متـتـلك خ ـطـ ــة للــبالد
بعـد الغـزو ،وان العـديـد ممـن انتقـدوا
اداء االدارة يف احلـ ـ ـ ــرب فـعـلـ ـ ـ ــوا ذلــك
اميانـاً منهم بان االعـداد االفضل كان
قــد يــؤدي إلــى جن ــاح سيــاســة تغـييــر
الـنـظــام .لـيــس هـن ــالك مـن شك بــان
احلـرب قـد شـنت دومنـا تــروٍ منــاسب،
لكـن مـن املــشكــوك فـيه ان كــانـت ايــة
درج ــة مـن الـتخ ـطـيــط سـت ــؤدي إل ــى
تـزويد الـقوات االمـريكـية مبـا ميكنـها
من التغلب على فوضـى عراق ما بعد
ص ـ ــدام .ب ـي ـن ـم ـ ــا اض ـ ــافــت االخـ ـط ـ ــاء
اجلـسـام يف الـسيـاسـة ،مـثل التـسـريح
الفــوري للـجيــش الع ــراقي ،إلــى هــذه
الـصعــوبــات فــان امل ـشـكلــة االســاسـيــة
جنمت عن هشاشة الدولة وعدم قدرة
قـوات االحتالل االمريـكية علـى ابقاء
أي شيء يف مكانه الصحيح.
يف البـدء عـرفـت البالد بـاسم "مـا بني
الـنه ــريـن" عـن ــدم ــا ج ــرى جتـمـيـعه ــا
ب ـطـ ــريق ــة خ ــرق ــاء مـن قــبل احل ــاكـم
امل ــدنـي الـب ــريـط ــانـي مـن مقـ ــاطع ــات
االمبــراطــوريــة العـثمــانيــة وتــأسيـس
مملكــة هــاشـميــة يف العــام  ،1921كــان
الع ـ ـ ــراق دائ ـمـ ـ ـ ـاً دول ـ ـ ــة م ـ ـ ــرك ـبـ ـ ـ ــة مع
انق ـس ــام ــات داخلـي ــة عـمـيق ــة .نـظ ــام
صـدام حسني  -العلمـاني وفق الطراز
الغ ــربـي وال ــدكـت ــاتـ ــور وفق الـنـم ــوذج
الـ ـس ـت ـ ــال ـي ـنــي والهــتل ـ ــري االمل ـ ــانــي -
استـطاع االبـقاء علـى متاسـك العراق
بيـنمــا مــارس اضـطهــاداً قــاسي ـاً علــى
الـشـيعــة واالكــراد وآخ ــرين .ان ازاحــة
الـن ـظ ــام ح ــرر ه ــذه اجلـم ــاع ــات ،ويف
الــوفت نفـسه تـركت الـدولـة العـراقيـة
دومنــا سلـطــة أو شــرعـيــة .واكـتــشفـت
القوات االمريكية بانها دمرت طغياناً
لتخلق دولة فاشلة.
كـان رد ادارة بـوش هــو اطالق بـرنــامج
"ال ـ ـ ــدمـق ـ ـ ــرط ـ ـ ــة" ،لـكــن مــن ال ـ ـ ــوهــم
االعـتقــاد بــان ال ــدميقــراطـي ــة جتلـب
االسـ ـتـق ـ ـ ـ ــرار .عـ ـن ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــا تـ ـنـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــر
الــدميقــراطيــة يف بالد حتــوي سكـانـاً
تعتـريـهم الفـرقـة العـميقــة منــذ زمن
بعـي ـ ــد ،ف ـ ــان الـنـتــيج ـ ــة تـك ـ ــون دول ـ ــة
مـت ـشـظـي ــة .ان الع ــراق مق ـسـم لـيــس
فقـط بــالعــداوات االثـنيــة  -الــديـنيــة
الـت ـ ــاريخـي ـ ــة بل اي ـض ـ ـاً بـ ــاالدعـ ــاءات
املتنافـسة بشأن احتيـاطاته النفطية.
يف ظـل ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ت ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــون
الــدميق ــراطيــة اللـيب ــراليــة مـشــروع ـاً
طـوبـاويـاً .قــد يكـون بــاالمكـان ارسـاء
دميقراطية من نـوع ما ،لكنها ستكون
دميق ــراطـيـ ــة اسالمـيـ ــة وفق ال ـط ــراز
االيرانـي ونسخـة من حلم جـان جاك
روسو غير الليبرالي.
مقابل هـذه اخللفية ،فـان احلرب بني
اجملتـمعات املـتنافـرة ال ميكن تفـاديها
عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ـ ـاً ،ويف ال ـ ـ ـ ــواقـع ان عـ ـمـلـ ـي ـ ـ ـ ــة
االنـحـالل ق ـ ـ ــد ب ـ ـ ــدأت كـ ـم ـ ـ ــا يـ ـب ـ ـ ــدو.
اجلـمــاعــات االصــولـيــة بــدت وك ــأنهــا
ضـمـنـت سـي ــرطـتهـ ــا عل ــى قـط ــاع ــات
رئـي ـس ــة مـن م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة مـثل
الـشـرطـة واالمـن ،وبعض املـدن واقعـة
حتت سيطـرة امليليشيـات املسلحة .يف
ظل ه ــذه ال ـظ ــروف ف ــان بـن ــاء ق ــوات
ع ـ ــراق ـي ـ ــة ب ـ ــامـكـ ـ ــانهـ ـ ــا ان حتل مـحل
القــوات االمــريـكي ــة والبــريـط ــانيــة يف
احـتــواء حــركــة الـتـمــرد  -ال ــذي يعــد
اســاس ـاً السـتــراتـيجـيــة اخلــروج لــدى

اصدارات جديدة

أمريكا عىل خطأ أم عىل صواب؟ ترشيح الوطنية األمريكية
تأليف :اناتول ليفنيالناشر:جامعة اكسفوردترجمـــة :املدىيف هــذا الـكتــاب يـحلل املــؤلف الــطبـيع ــة املعقــدة
للــوطنيـة األمــريكيـة واأليـديـولـوجيـة األمــريكيـة
من أجل مسـاعدة األمـريكيني وغيـرهم علـى فهم
االفـت ــراضـ ــات الال واعـي ــة الـتـي تـن ــزع إل ــى س ــوق
الــسيــاســة اخل ــارجيــة األمــريـكيــة ،خــاصــة فـيمــا
يـتعلق بــردة الفعل األمـريـكيـة لـهجمـات احلـادي

عـ ـ ـش ـ ـ ــر م ــن أيل ـ ـ ــول.يـ ـ ـش ـ ـ ــرح ل ــيفــني م ـ ـ ــا وصـفه
بـ"العقيـدة األمـريكيـة" أي الـوطنيـة املـدنيـة التي
تـشـجع علــى قـيـم إيجــابـيــة مـثل الــدميقــراطـيــة
واحلـرية وحكـم القانـون ،ويقول إن هـذه العقـيدة
هي أفضل مـا تستطيع الـواليات املتـحدة تقدميه
للعـالـم ،لكن هـذه القـيم ال تقـتصـر علـى أمـريكـا
وحـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا ،ل ـك ــن امل ـ ـ ـش ـكـلـ ـ ـ ــة ت ـكـ ـم ــن يف أن تـعـلـق
األمـريكـيني بـاإلميـان بهـذه القـيم هـو تعـلق غيـر
عــادي .وبــالتــالي فــإن التــركيــز علــى هــذه القـيم
سيحـرفهــا عن مـسـارهـا مـثل انحـراف الكـثيــرين
ممـن يـتـم ــسكــون بــاإلمي ــان عل ــى نحــو ع ــاطفـي.
وبــالنـتيجـة فـإن هـذه "الـعقيـدة" قــد تطـورت إلـى

نـزعات (مـسيحـانيه) قـادت إلى الـشوفـينيـة وإلى
االحتقـار العـدواني جتـاه الذيـن ال يؤمـنون بـهذه
القيم مبثل حماستهم.
يقول املـؤلف أن الكثـيرين يـتساءلـون ملاذا أمـريكا
مـكـ ــروهـ ــة يف العـ ــالـم ومـ ــاذا ميـكـن عـمـله حـيـ ــال
ذلك؟ ،لكـن سؤاالً كهـذا ال ميكـن اإلجابـة عنه إال
مبـستــوى معني مـن النقـد الــذاتي الـذي ال يقـوم
به األمــريـكيــون اآلن .املــشكلــة أن الـســؤال يـطــرح
ضمـن سيــاق افتـراضـات بـأن امـريكــا ال متلك إال
"اخلالص" ل ــتقـ ـ ــدمه إلـ ـ ــى العـ ـ ــالــم ،وبـ ـ ــأن هـ ـ ــذا
"اخلالص" ســيخـتـ ــاره اآلخـ ــرون إن تـ ــوفـ ــرت لهـم
الفرصة.

إن "العقـي ــدة" األم ــريكـي ــة هـي عقـي ــدة إيج ــابـي ــة
وتف ــاؤلي ــة حتــى وإن نــزعـت نح ــو "االقتـصــاديــة"
والــتفـ ــوق" لـكـن مـ ــا ي ـصـفه لــيفـني بـ ــالـ ــوطـنـيـ ــة
اجل ــاك ـس ــونـيـ ــة فهـي ب ــاألس ــاس وطـنـيـ ــة سلـبـي ــة
وت ـش ــاؤمـي ــة وبـ ــأنه ــا نـت ــاج امل ــرارة وال ــسل ــوكـي ــات
الدفـاعيـة التـي خلقت يف اجلنـوب األمريكـي بعد
احلــرب األهليـة األمـريـكيـة مع أن جـذورهـا تعـود
إلـى أبعـد من ذلك .وهـذه الــوطنيـة اجلـاكسـونيـة
تع ــد ال ـسـم ــة امل ــرك ــزي ــة عـن ــد احمل ــافـظـني اجل ــدد
وال ـي ـمــني املـ ـ ـس ــيحــي ال ـ ـ ــذي يقـ ـ ــول أن الـ ـ ــشعــب
األمـ ــريـكــي بحـ ــاجـ ــة إلـ ــى أن يعـ ــود إلـ ــى "األمـ ــة"
وليستعيد نظاماً اجتماعياً قدمياً أكثر نقاءً.

االدارة االمريكية  -يعتبر مستحيالً.
بعض مـنتقـدي االدارة يـرون بـان هـذا
الــوضع نـاشـيء عن الفــشل االولي يف
نشر قـوات كافية .رالف بـيترز ،ضابط
اخملابـرات السـابق واملشهـور ككـاتب يف
القـ ـض ـ ــاي ـ ــا ال ـ ـس ـت ـ ــراتــيج ـيـ ـ ــة ،يل ـ ــوم
"مـوظفي الـبنتـاغـون الـذين يـطيعـون
االوامــر دون تفـكيـر" والــذين "رفـضـوا
تخصيص قوات كافية القامة احتالل
مقنع يف جميع انحاء العراق".
ان وجه ــة ك ــابـالن يف مهـم ــة امـ ــريك ــا
االمـب ــري ــالـي ــة لـي ـســت اقل تفـككـ ـاً .ان
كـ ـ ــابالن قـ ـ ــارئ م ــتح ـمـ ــس جلـ ـ ــوزيف
كـونـراد  -فقــد كتب مقـدمـة حمـاسيـة
ل ـطــبع ــة ألثـنـتـني مـن اع ـظـم رواي ــات
كـونراد  -ويـشاطـر كونـراد بصـيرته يف
هشاشة السلـطة االمبريالية .لكنه ال
يــظه ــر اي ــة دالل ــة عل ــى فهـم ك ــون ــراد
لـدنـاءة ووحـشيـة قـوة كهـذه .بـالنـسبـة
لكـابالن ،تعـد االمبـراطـوريـة مغـامـرة
كبيـرة وبأن االرتداد عـنها يعتبـر جبناً
وضـيق افق .يف مقـدمــة كتــابه Injun
Countryيصرح:
"ان تكـون امريكيـاً يف العقد االول من
الق ـ ــرن احلـ ـ ــادي والع ـ ـش ـ ــريــن هــي ان
تـكـ ــون حـ ــاضـ ــراً يف حل ـظـ ــة ع ـظـيـمـ ــة
س ـ ــريعـ ــة الـ ــزوال ،حل ـظـ ــة حـتـ ــى وان
طـالت لعقـود عديـدة اخرى فـانهـا لن
ت ـشـكل س ــوى ومـض ــة خ ــاطف ــة وسـط
م ـسـيـ ــرة الهـيـمـن ــات ال ـطـ ــويل ــة الـتـي
عـملت على تهـدئة منـاطق واسعة من
الكون".
ان كــابالن ،بـكتــابـته بهــذا املــزاج ،يعــد
كـاتب رثـاء رومانـسي عن امـبراطـورية
ام ــريكـي ــة ي ـشـك يف انه ــا وصلـت إل ــى
مـرحلــة نضـوجهـا .انه يـؤبـن التقـوى
البــسيـطـة والــرغبــة "غيـر الـطمـوحـة
الـتي متــوت" يف "جنــود االمبـريــاليـة"
ويـ ــؤنــب بقـ ـسـ ــوة "ال ـطــبقـ ــات االكـثـ ــر
ازدهــاراً" يف ام ــريكــا الـتي يــرى بــانهــا
تعـمـل علـ ــى "تـلفـيـق نخـبـ ــة كـ ــونـيـ ــة
كـوزموبوليتانيـة" ويعنف بقسوة ايضاً
الــصحــافــة والـتلفــزيــون لـتــوجـيههــا
االنتقـاد للجيـش .لم يخطـر يف باله،
كما يبدو ،ان كان للصحافة حتفظات
بشأن استغالل القوات االمريكية فأن
ذلك يعــود إلــى ان الـصحــافيـني علــى
ادراك بـ ــاالنفج ــارات الـتـي اح ــدثـته ــا
هذه القوات يف اغلب مناطق العالم.
بعـ ــد كل هـ ــذا ،فلـيــس الــصح ــافـي ــون
وحــدهـم من لــديـهم الــشكــوك بـشــأن
الـط ــريقــة الـتـي تـنـت ـش ــر به ــا القــوات
االمـ ــريكـي ــة .يـب ــدو ان هـنـ ــالك قـلقـ ـاً
خـطراً حـول حكـمة شـن حرب الـعراق
يف بعض االقسـام الرئيـسة باحلـكومة
االم ـ ـ ـ ــري ـكـ ـي ـ ـ ـ ــة ،م ــن ضـ ـمـ ـنـه ـ ـ ـ ــا وزارة
اخلـارجيـة ووكالـة اخملابـرات املركـزية،
ولـي ــس اقـله ــا كـب ــار املـ ـس ــؤولـني غـي ــر
العسكريني يف وزارة الدفاع.
يــدرك كــابالن ان احلــرب الــصن ــاعيــة
قـ ــدميـ ــة ال ـطـ ــراز هـي إلـ ــى درجـ ــة مـ ــا
عتيقـة وبـاليـة لكـنه يتعـامـى عن هـذا
املـتــطلـب ال ـسـيــاسـي .ألكـثــر مـن مــرة
يح ــدد مع م ــوافق ــة واضحــة ل ــوجهــة
نـظ ــر اجلـن ــرال االمـ ــريكـي املـتق ــاع ــد
الـذي اخبره بـان "احملافـظة عـلى امن
العـ ــالــم تعـنـي انـتـ ــاج مـنــتج ومـن ثـم
اطالقه سائباً" مع ذلك ،ان مت اطالق
القــوات االمــريـكيــة علــى نحــو ســائب
دومنا تـوجيه فـان افرادهـا لن يعلـموا
مـ ــاذا يعـنـي مـ ــا يفـعل ــون أو مل ــاذا .ق ــد
ينـتصـرون يف معـركـة ويتعـرضـون إلـى
خسـائـر جـسيمــة ،لكنهـم لن يحققـوا
شـيئ ـاً ســوى عــداوة الــسكــان املــدنـيني
ال ــذيـن ب ــددت حـيـ ــاتهـم ومـ ــدنهـم .ان
العـمليـات العـسكـريـة الـتي تـدار علـى
هذا االساس ستكون عبارة عن هزمية
ذاتية ،كما يف العراق.
ان وصف كــابـالن للقــوات األمــريـكيــة
وهـي تق ــاتل ه ــو وصف ك ــريه ومـن ــافٍ
للعـقل؛ لكـن حتــى لــو كــان الـتنــاظــر
ش ــرعـيـ ـاً فـ ــانه ق ــاص ــر عـن اقـتـن ــاص
ح ـمـ ـ ــاقـ ـ ــة "احل ـ ـ ــرب العـ ـ ــامل ـي ـ ـ ــة علـ ـ ــى
اإلرهـاب" ،حـيث القـوات غيـر املـوجهـة
ت ـن ـت ـ ـش ـ ــر م ــن اجل خ ـ ــدم ـ ــة أه ـ ــداف
سياسية غير محددة وطوباوية.
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