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الـــعـــــــــــــــــــــــــــامـــل االهلــــــــــي
العنوان:القوة و اهلل -افكار حول امريكا ،اهلل ،و مسائل العالمتأليف  :مادلني اولبرايتعرض :نوح فيلدمانترجمة :فاروق السعديف مقـ ــدمــته لـكـتـ ــاب مـ ــادلـني اولـبـ ــرايـت
اجلـديـد املفـاجئ حـول الـدين والـسيـاسـة
اخلـارجيـة ،يكتـب بيل كلنـتون بـان وزيرته
ـخ ـ ـ ـ ــارج ــيـ ـ ـ ـ ــة اخ ــت ـ ـ ـ ــارت
ـس ـ ـ ـ ــاب ــق ـ ـ ـ ــة لـل ـ
ال ـ ـ ـ ـ
مـ ــوض ـ ــوعه ـ ــا"علـ ــى ال ـضـ ــد مـن ن ـص ـ ــائح
اصـدقـائهـا" .لـم يتم الـتطـرق الـى اسمـاء
اولـئك االصدقـاء ،ولكن من بـينهم زمالء
ســاع ــدوا اولبــرايـت علــى تعــزي ــز سيــاســة
امــريكــا اخل ــارجيــة خـالل سنــوات رئــاســة
كلنـتون -ورمبـا حتـى كلنـتون نفـسه .البد
ان يكـون خوفهم مـتعلقا بـالنقطـة االكثر
اهـ ـمـ ـي ـ ـ ــة-واالشـجـع -الـ ـت ــي ت ـ ـط ـ ـ ــرحـه ـ ـ ــا
اولبـرايـت هنــا :كمـا تـرى ،بـذلـت سيـاسـة
الـواليــات املتحـدة اخلــارجيــة كل اجلهـود
مـن اجل جت ــاهل الــديـن .بــالـن ـسـبــة الــى
اجلـيل اجل ــدي ــد مـن مـفك ــري ال ـسـي ــاس ــة
اخل ــارجـي ــة ال ــذيـن يجـب علـيهـم االن ان
يتعـاملوا مـع ارهاب اجلهـاديني ،يـبدو انه
مـن الـ ـسـخف بـ ــان قـ ــادة امـ ــريـكـ ــا كـ ــانـ ــوا
يتـظاهـرون بوعـي بان الـدين لم يكـن قوة
مهمة يف العالم .و لكن طبقا الولبرايت-
ومن الـصعب رؤيـة السـبب وراء مبـالغتهـا
حـول القضيـة -اصر فـريق كلنتـون بشكل
مخصوص ،وليس بشكل علني فقط ،من
ان ازمــة الـبلقــان ،الـنــزاع –االســرائـيلـي-
العربي و،نعـم ،تفجرات القـاعدة يف 1998
ل ــسفـ ــارتـي الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة يف شـ ــرق
افـريقيـا لم تكـن"حول الـدين" .اذا اخـذنا
بنـظــر االعـتبــار بــان املـشــاركـني يف جمـيع
تلك االحـداث قـد قـالـوا بـان صـراعــاتهم
كـ ــانـت بـ ــالــتحـ ــديـ ــد حـ ــول الـ ــديـن ،فـمـن
اجل ـ ــدي ـ ــر ان ي ـت ـ ـس ـ ــاءل امل ـ ــرء ك ـيـف بقــي
افضلنـا و اكثـرنا ملـعانـا ينكـرون بعـناد .ان
الـسـبب ،طـبقــا ملــا تقــولـه اولب ــرايت ،كــان
االرث "ال ــواقعـي" لل ـسـيــاســة اخلــارجـيــة-
وجهة النظر التي ترى افعال االمم ميكن
تــوقعهــا عن طــريق افتـراض انهــا ستـتبع
مـصاحلهـا على نحـو عقالني .لقـد لقنت

هذه النـظريـة ،التي هي" علـمانيـة بشكل
م ـطـلق" الـ ــدبلـ ــومـ ــاسـيــني علـ ــى جتـ ــاهل
اخلـط ــاب و احلـم ــاس ال ــديـنـي و الـبحـث
بـ ــدال مـن ذلـك عـن ال ـ ــدوافع املـ ــالـ ــوفـ ــة،
املـبـنـي ــة علــى املــصلحــة .تــرى اولـبــرايـت،
مب ـس ــاع ــدة ك ــاتـب خ ـطـبه ــا ال ـسـي ــاسـي ــة
العـتيــد بل ودورد ،بــان الـطــريق الــواقـعي
يجـب ان يـتـم تع ــديله عـن ط ــريق اقحــام
الــدور املـتع ــاظم بــاسـتمــرار ال ــذي يلعـبه
الـ ــديـن يف صــنع قـ ــرارات االمم واالفـ ــراد،
ل ـي ـ ــس يف اخل ـ ـ ــارج فحـ ـ ـس ــب بل ه ـنـ ـ ــا يف
الـواليــات املتحــدة ايضــا .و النـتيجــة هي
كتاب يعد مساهمة مهمة ملسألة الكيفية
التي يجـب ان يتم فيهـا تعديـل سياسـتنا
اخل ــارجيــة طـبقــا لـتن ــامي دور ال ــدين يف
كـ ـ ــاف ـ ـ ــة انح ـ ـ ــاء العـ ـ ــال ــم .ان تق ـي ـي ـمـ ـ ــات
اولبــرايت أرث سيـاستهـا تعــد اول مسـودة
دقيقـة صـريحــة للتــاريخ .انهـا علـى حق
من ان الــسيــاســة اخل ــارجيــة قــد اخـفت،
الــى حــد مــا ،املـصــالح الــديـنيــة لالمم ،و
لكـنهــا لـم تقــر بــالـسـبب ال ــرئيـس الــذي
جعل ال ــواقعـيــة تــؤدي الــى خ ــذالنهــا يف
مـواجهة االزمـات الدبلـوماسـية الـرئيـسة
يف الـتـ ــسعـيـنـيـ ــات .ولـكـن بـبـ ـسـ ــاطـ ــة ،ان
الواقعـية هي نظـرية حول سـلوك الدول.
ومـع ذلك ف ــان اهـم حت ــدي ــات ال ـسـي ــاس ــة
اخل ــارجيــة يف عهــد كلـنت ــون لم ت ــات من
دول بل مـن ع ــوامل غـي ــر حكــومـيــة مـثل
ش ـبـك ـ ـ ــة اس ـ ـ ــام ـ ـ ــة بــن الدن االره ـ ـ ــاب ـي ـ ـ ــة
وملـيـ ـشـيـ ــات يف دول مــنهـ ــارة او يف طـ ــور
االنهـيــار مـثل الـصــومــال .وحـتــى يــاســر
عـ ــرفـ ــات ،الـ ــذي كـلف ت ــصلـبـه يف القـمـ ــة
االس ــرائـيلـيـ ــة -الفل ـسـطـيـنـي ــة يف صـيف
 2000بكـامب ديفيـد ،اولبـرايـت و كلنتـون
مكـانـا دائمـا يف تـاريخ الـدبلـومـاسيـة ،لم
يكـن رئيـسـا لـدولـة مـتكـاملـة .ان هـذا له
اث ــر كـبـي ــر .فـ ــالق ــادة ب ــدون دول لـ ــديهـم
حـوافز تختلف كـثيرا عن تلـك التي لدى
الـرؤساء او امللـوك .ورغم ان املـستبـدين و

وزيرة اخلارجية السابقة ترى أننا ال ميكن ان نتجاهل دور الدين
يف السياسة اخلارجية.

الدميقـراطيني ال يتـصرفـون دوما
بـ ـنـف ـ ـ ــس ال ـ ــطـ ـ ـ ـ ــريـق ـ ـ ـ ــة ،اال ان اي
حكـومـة -رائعـة او مقـرفـة -بحـاجـة
ال ـ ـ ــى تـق ـ ـ ــدمي مـ ـت ـ ـطـلـ ـب ـ ـ ــات االم ــن
واخلـدمـات االســاسيـة لـكي حتــافظ
علـى سلـطتهـا .وهـذا مـا يفـسـر ملـاذا
ميكـن غالـبا الـتنبـؤ بسـلوك الـرؤساء
(الـ ــدائـمـني او غـيـ ــرهـم) عـن ط ـ ــريق
االسـتفـســار عـن االعمــال الـتي ميـكن
ان تخ ـ ـ ــدم وبـ ـ ـشــكل افـ ــضل مـ ـص ـ ـ ــالح
الــدولــة م ــدار البـحث .لـكن ه ــذا ليـس
صحـيحــا بــالنــسبــة حلــرب العـصــابــات،
املقاتلني من اجل احلرية او االرهابيني،
الــذين قــد يكــونــون يــركـضــون وراء حـلم
تغيير العالم .فبدون مجموعة املواطنني
الــذيـن يكــونــون مـســؤولني بــشكل مــا عن
سع ــادتهـم ،ف ــان القــادة غـي ــر احلكــومـيـني
يكـونـون احـرارا يف الـتصـرف وذلـك طبقـا
لقيم قد تتناقـض مع احلقيقة العملية-
وان بعض مـن تلك القيـم ستكـون دينيـة.
لـذلك فـان اولبـرايت علـى حق يف الـدعوة
الـ ــى تع ــزي ــز اخلـب ــرات ال ــديـنـي ــة يف وزارة
اخلارجية ،و لكنها بحاجة ايضا الى بذل

املـزيـد مـن االهتمـام بـالطـرق الـتي جتعل
الــسيــاســة اخل ــارجيــة للــواليــات املـتحــدة

ما الذي فعله اجملمع الصناعي العسكري الضخم و الترسانة النووية
ملكانة امريكا االخالقية؟
العنوان:بيت احلربتأليف  :جيمس كارولعرض :دانيل بنيامني-ترجمة :املدى

هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
اصـبحت امـريكـا سبـارطـة احلـديثـة؟
ـال ـ ـ ــرغ ــم م ــن انـه ــيـ ـ ـ ــار االحتـ ـ ـ ــاد
ف ـ ــب ـ ـ ـ ـ
ال ـس ــوفـيـتـي قـبـل عق ــد و نــصف مـن
الـ ــزمـ ــان ،اال ان الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
سـتــنفق م ــا يق ــارب  561ملـي ــار دوالر
هــذا العــام علــى الــدفــاع الــوطـنيـمن
النــاحيــة الفعـليــة ،اكثــر من اي عــام
خالل احلرب الباردة باستثناء ،1952
يف ذروة الـتحـضيــر للحــرب الكـوريـة.
هـل أصبـحنــا يف أعقــاب  ،9/11القــوة
الع ـظـم ــى الـتـي ت ـسـتـن ــد ال ــى مـب ــدأ
القنبلـة اوال و االسئلة الحقـا -القوة
الـتي تـشكل تهـديـدا للـسالم العــاملي،
وكـ ــم ـ ــا ـق ـ ــال ـغ ـ ــال ـبــيـ ـ ــة األورب ـيــني يف
اسـتطالع عـام 2003؟ فبـالنـسبـة الـى
جـيـمــس كــارول ،ان اجلــواب و بــأســى
يه ـ ــدف كـ ــت ـ ــابـه الق ـيــم "ب ـيــت
نع ــم .ـ
احلـرب" الـى شـرح اليـة هـذا الهبـوط
اللـولـبي و يبـني كيف ان مـا يـراه من
جنـون العظمة املهلكة و روح االنتقام
قـ ــد اصــبحـتـ ــا جـ ــزءاً ال يــتجـ ــزأ مـن
ال ــروح ال ــوطـنـي ــة .و ب ــالـن ـسـب ــة ال ــى
ال ـ ــذي ربح جـ ــائـ ــزة الـكـتـ ــاب
كـ ــارول ،ـ
الـوطـني يف عــام 1996عن مـذكــراته "
قــداس ام ــريكـي" ،ان القــوة املــركــزيــة
هي امر معـروف :ان منو الـنار البـرية
للمجمع الصناعي العسكري ،واعادة
التـركيز على السيـاسة اخلارجية من
ـدس ـ ـ ــات الـعـ ـ ـ ـسـك ـ ـ ــري ـ ـ ــة و
خـالل ال ــع ـ ـ ـ ـ
ـم ـ ـ ــاد الغ ـب ــي علـ ـ ــى االسـلحـ ـ ــة
االع ـتـ ـ
الـنــوويــة قــد قــاد ال ــى انهـي ــار اخالق

امريكا.
يبتـدئ كـارول قـصته بـعمليـة جتـديـد
بـنــاء مـبـنــى الـبـنـتــاغــون علــى مــوقع
يسمى "قـاع جهنم" يف جهة فـرجينيا
من بوتـوماك ،يف  11ايلول 1941قبل
ـام ـ ــا مــن قــيـ ـ ــام ارهـ ـ ــاب ـيــي
س ـتــني ـع ـ ـ ـ
القـ ــاعـ ــدة ب ـضـ ــرب رحلـ ــة اخل ـطـ ــوط
اجلـويـة االمـريـكيــة رقم  77بـاملـبنـى.
ي ــؤط ــر ذيــنك الـي ــومـني مـن نه ــاي ــة
ال ـصــيف مــنحـنـي ــا ه ــاب ـط ــا يـبـت ــدأ
ب ـشـكل جــدي مبـطــالـبــة فــرانـكلـني
روزفيلت اعداء امريكا باالستسالم
غيـر املـشـروط يف احلــرب العــامليـة
الثـانيـة -وهـو النـداء الـذي يقـول
عـنه ك ــارول بـ ــانه اط ــال مـن أم ــد
احلـرب بعـدم تـركه مجـاال لـدول
احملـ ــور يف الــبحـث عـن الـ ــسالم.
ومـن نقطـة البـدايـة تلـك ،يتبع
الكتاب سـردا ميكن التكهن به:
قـصف مــدن العــدو يف احلــرب
العــامليــة الثــانيــة ،قــرار القــاء
الـقـ ــن ـ ـ ــابـل الــنـ ـ ـ ــووي ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى
الـيـ ــابـ ــان ،املـبـ ـ ــالغـ ــة املـ ــزمـنـ ــة
ال ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــوفـ ـيـ ـت ــي
االحت ـ ـ ـ ــاد ـ
ـ
ب ــق ـ ـ ـ ــدرات
الع ــسك ــري ــة ،ك ــارث ــة فـيـتـن ــام و اع ــادة
تـوتــرات القــوى العـظمــى اثنــاء عهـد
رونـالد ريغـان .و اخيرا ،هـنالك 9/11
؛ بــالنــسبــة الــى كــارول ،قــرار امــريكــا
بــالــرد علــى الهجــوم عن طــريق غــزو
افغـانـستـان و العـراق -بــدال من بـذل
"ج ــه ـ ـ ــود مـ ــن ـ ـس ــق ـ ـ ــة دولــي ـ ـ ــا لـف ـ ـ ــرض
الق ـ ــانـ ـ ــون"_ كـ ـ ــان ت ــنفــيـ ـ ــذا الوجه
ـ
االنــتقـ ــام و الـتـ ــدمـيـ ــر الـتــي متلـكـت
امريكـا اثناء احلـرب الباردة وطـريقة
"ملــوازنــة الـصــدمــة" .بخـصــوص ســرد
احـداث هـذه امللحمـة الشـعبيـة فـانهـا
متـثل قـص ــة شخـصـيــة جــدا -خـيـبــة
امل كـارول بالقـوة اجلويـة( التـي كان
فيهـا والده جنراال) ،تقدمه يف العمر
يف ع ــه ـ ـ ــد كـ ـي ـ ــن ـ ـ ــدي ،وعـ ـمـلـه كـقـ ـ ــس
كــاثــولـيكـي مـنــاهــض للحــرب اثـنــاء
فـتــرة فـيـتـنــام .رغـم ان اهــداف "بـيـت
احلرب" هي تدوين تنامي قوة خفية
كـبيرة ،اال ان كـارول يسـرد الكثـير عن
ق ـ ـص ـتـه مــن خـالل صـ ـ ـ ــور م ـ ـصـغ ـ ـ ــرة
للــشخـصـيــات االســاسـيــة .و مـن بـني
افضلهـا كـانت صـورة اجلنـرال ليـزلي
ـض ـ ـ ــابـ ــط ال ـ ـ ــذي ب ــن ـ ـ ــى
ـروف ـ ـ ــز ،الـ ـ ـ
ـك ـ ـ ـ ـ
الـبـنـتـ ــاغـ ــون و قـ ــام بـ ــادارة مـ ـشـ ــروع
مـانهـاتن ،و اجلنـرال كـورتـيس لـيمي،
رئـيــس هـيـئ ــة اركـ ــان الق ــوة اجل ــوي ــة
ال ــذي ك ــان ح ــريـص ــا و ب ـشـكل م ــروع
علـى اسـتخـدام الـسـالح النـووي .ويف
اجلانب االكثر بطولية هنالك هنري
سـتـم ـس ــون ،وزي ــر ال ــدف ــاع يف احل ــرب
الـعاملـية الـثانـية الـذي تكهن بـحدوث

سبـاق تـسلح نـووي مـدمــراذا لم يـتم
وضـع االسلحة النوويـة حتت سيطرة
دولـي ــة ،و ،مـن املـمــتع اي ـض ــا ،روب ــرت
مـاكـنمـارا ،وزيـر الـدفـاع ،الـذي كـثيـرا
مــا تعــرض للــذم يف مــرحلــة فيـتنــام،
والـذي ،حـسب مـا يـذكـر كـارول ،ادرك
يف وقـتها بـان "سبـاق التسلـح قد قلل
مــن ـم ـ ـســتـ ـ ــوى االمــن ،و ل ــم يعـ ـ ــززه،
ـب ـ ــال ـن ـ ـسـ ــب ـ ــة الـ ـ ــى كل مــن ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة و االحتاد السوفيتي".
من خالل تـلك الشـخصيـات ،يلـتقط
كـارول الالعقالنيـة التي كـانت جتري
احل ـ ــرب الـ ــب ـ ــاردة عــنـ ـ ــدم ـ ــا ك ـ ــانــت
يف ـ
االسـلحـ ــة املـ ــرعـبـ ــة تـتـكـ ــدس بـ ـشـكل
م ـ ــت ـ ـ ــواصـل .ويـكـ ـت ــب ع ــن شـالل م ــن
االخطـاء ،تـضخم لـيصـبح "نيـاغـارا"
ثقــافيــة .و خـالل فتــرة تــوازن القــوى
الـع ـ ـظ ـ ــم ـ ـ ــى ،ي ـكـ ـت ــب كـ ـ ـ ــارول" ،بـق ــي
البـنتـاغـون غـرفـة مـاكنـة ،يـولـد تيـارا
يـصـب ب ـشـكل عـنـي ــد ب ــاجت ــاه ح ــاف ــة
الهـاوية" .ولـكن ان كان "بـيت احلرب"
جـي ــدا يف س ــرده الكـث ــر اوجه احل ــرب
الـباردة رهـبة ،اال انـه فشل يف وضعـها
ـاقه ـ ـ ــا .اضـ ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى ذلـك،
يف سـ ــي ـ ـ ـ ـ
سـيـت ـسـ ــاءل الكـثـي ــر مـن الق ــراء عـن
وجهــة الـنـظــر املـســاملــة اســاســا الـتـي
يـضيفـها الـى عمله .انه يـركز اسـاسا
علـى االسلـحة الـنوويـة ومن الـواضح
ـب ـ ــانـه ال يع ــتقـ ـ ــد بـ ـ ــال ـ ــردع الــن ـ ــووي.
وضـمنــا ،يتخـذ"بـيت احلـرب" مـوقفـا
يـرى بان استخـدام التهديـد هو عمل
ال اخالقـي -الضـربـة النـوويـة -الـذي
يرى بـانه عمل شـرير بعـمق .ان هذه
املغ ــال ـط ــة ق ــد اغ ــاضــت الكـثـي ــر مـن
الــستــراتيجـيني اجلــادين ،خـصـوصـا
يف ال ـثـ ــم ـ ــان ـي ـنـ ــي ـ ــات .ولـكــن الـك ـثــي ـ ــر
يعتقدون ايضـا بان التهديد هو ثمن
ميكـن احتمــاله للنـزاع املتـوتــر ولكنه
بــارد .بــالــرغم مـن النــداءات البــاردة،
فـعل الـ ــردع فعـله -كـ ـسـبـت واشـن ـطـن
الـ ــوقـت جلـعل االحتـ ــاد الـ ـسـ ــوفـيـتـي
ال ـ ـشـ ــي ـ ــوعــي ي ـنـفج ـ ــر مــن الـ ـ ــداخل.
وبــالنـسبـة الـى كـارول ،ان جنــاح تلك
الطـريقــة تبـدو اقل اهـميـة مـن شبح
اخلـ ــوف الـ ــذي خـيــم عل ـ ــى بالده .ان
هـذا الـطمـوح ،قــد اصبح مـتنـاثـرا يف
جـزئه الـثانـي ،حيث غـالبـا ما تـتغلب
نـوايا كارول عليه .فعلى سبيل املثال،
ـتق ـ ــد الـ ـ ــرئـي ــس ج ـ ــورج ب ـ ــوش
انه يـنـ ـ
لفـ ـشـله يف الـ ــرد بـ ـشـكـل مالئــم علـ ــى
سقوط جـدار برلني و لضيـاع "فرصة
تقـيـيـم ـه ـ ــذا الـنــص ـ ــر اجمل ـ ــرد ل ـ ــروح
ـال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة و لـ ــرفــض اجلـن ــس
الـبـ ـشـ ــري لـلعـنـف " .انه اعـمـ ــى عـن
الـ ــدور احلكـيـم الـ ــذي لعـبه ب ــوش يف
انه ـ ــاء الـ ــن ـ ـ ــزاع الغـ ـ ــربــي-الـ ــشـ ـ ــرقــي
ـ
والنكاره الـذات بعدم الـظهور مبـظهر
املـنـت ـص ــر ال ــذي ق ــد ي ــذل مـ ــوسك ــو.
واخ ــي ـ ــرا ،لــم يفـعل ك ـ ــارول خـي ـ ــرا يف
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تـ ـشـ ــرك لـي ــس احلـكـ ــوم ـ ــات فحـ ـســب بل
احل ــرك ــات واجملـم ــوع ــات الـتـي يـ ــشكـله ــا
النـاس العـاديـون الــذين حتــركهم حـزمـة
كـ ـ ـ ــامـلـ ـ ـ ــة م ــن املـعـ ـتـقـ ـ ـ ــدات والـعـ ـ ـ ــواطـف
االنـســانيـة .وبـالـطبع ،فـان دور الــدين يف
السياسـة اخلارجية ال يتـوقف عند حافة
امليـاه .ففي دميقراطـيتنا ذاتهـا ،غالبـا ما
تلعـب االلتــزامــات الــديـنيــة لـلمــواطـنني
دورا رئـيسيـا يف حتديـد افضلـياتهـم حول
الكـيفـي ــة الـتـي يـنـبغـي فـيهـ ــا لل ــوالي ــات
املتحـدة ان تتـصرف يف العـالم .و سيـكون
من الصعـب ان نشـرح ،علـى سبيل املـثال،
عالق ــات امـ ــريكـ ــا املق ــرب ــة مـن اس ــرائـيل
بــدون االشــارة علــى االقل ال ــى االرتبــاط
القـوي بـاالرض املقـدســة التي يـشعـر بهـا
الكثـير من املـسيحيني و الـيهود .وعنـدما
يتعلق االمر بتاثيـر الدين على السياسة
االم ــريكـي ــة ،تـتـبـن ــى اولـب ــرايـت م ــوقف ــا
معقـ ــدا بعـض ال ـشـيء .فهـي ح ــريـص ــة
علـ ــى تـ ـشـكــيل ق ـضـيـ ــة مـ ـشـتـ ــرك ـ ــة مع
اصحـ ـ ــاب االجن ــيل ـيـكـ ـ ــان ـيــني الـ ـ ــذيــن
يهـتمــون كـثيــرا بــاملـســائل االنـس ــانيــة
اليج ـ ــاد ق ـ ــوة دولـي ـ ــة مهـمــته ـ ــا مــنع
االبـ ــادة اجلـمـ ــاعـيـ ــة وحتـت اشـ ــراف
االمم املتحـدة (.كم مـن االجنيلـيني
سيقبلون بهـذه اخلطة مازال االمر
غـي ــر مع ــروف) .وهـي تـتجـنـب عـن
عمـد توجـيه النقـد الى الـسيـاسة
اخلـارجيـة الدارة بوش بـاعتبـارها
مـ ـ ــدفـ ـ ــوعـ ـ ــة دي ـن ـيـ ـ ــا ،رغ ــم انهـ ـ ــا
ت ـسـت ــشه ــد ب ــاخ ــريـن يــتهـم ــون
الـبـيـت االبـيــض بـ ــانه"اله ــوتـي
وقح" و " تـبـ ـشـيـ ــري خ ـطـيـ ــر".
كمــا انهــا تتـقبل بـان " الــدين
يـج ــب ان يـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ــذ بـ ـن ـ ـظـ ـ ـ ــر
االعـتـب ـ ــار" مـن قـبـل الق ـ ــادة
الذين ،مثل البقيـة املتبقية
منـا ،يكـونـون بـشكل حـتمي
متــاثــريـن مبعـتقــدهـم عنــدمــا يـختــارون
ط ـ ــريق ـ ــا للـت ـص ـ ــرف .ويف نف ــس الـ ــوقـت،
تتـبنى اولـبرايت نـظامـاً الهوتـياً شكـوكياً
الـذي طبقـا له ينـبغي عليـنا ان نـتسـامح

مـع وجه ـ ــات الـن ـظ ـ ــر ال ـ ــديـنـي ـ ــة للـن ـ ــاس
االخ ــريــن النه ــا ق ــد تـتـبـني يف الـتـحلــيل
االخيـر بـانهــا صحيحـة .وهي تقـدم نصـا
مقـتبـســا من كلـنتـون كــدليل صحـة لهـذه
املقــاربــة ":نعـم يف ان تقــول ب ــانك تعـتقــد
بــصح ــة ديــنك ،وحـت ــى اكـثـ ــر صح ــة مـن
املعـتق ــدات االخـ ــرى ،ولكـن ه ــذا ال يعـنـي
بـ ــانك متـتـلك ن ـسـب ــة م ــائ ــة ب ــامل ــائ ــة مـن
احلـق ـيـق ـ ـ ــة يف ه ـ ـ ــذه احل ـي ـ ـ ــاة" .ان ه ـ ـ ــذه
العقيـدة احملتـرسة مغـرية -وهـي ما ميـيز
االم ــريك ــان .ولكـنهــا ال حتـظــى مبــوافقــة
جـمـيع املــؤمـنـني ،الــذيـن يعـتق ــد الكـثـيــر
مــنهـم ب ــان االجنـيـل او الق ــرآن يـت ـضـمـن
احلقـيقــة بــاكـمله ــا .يف دميقــراطـيــة مــا،
تبلغ نـسبـة اصـوات املـؤمـنني نفـس نـسبـة
اص ــوات املـت ـشـككــني تق ــريـب ــا .وان قـب ــول
مسـالـة ان يلعب الــدين دورا يف سيــاستنـا
اخلـارجيـة هي يف ان نـقر بـان تلـك االمور
احلقـيقيـة ،وليـس فقط الـطمـوحـات ذات
الـنـ ــوايـ ــا احلـ ـسـنـ ــة ،سـتـكـ ــون مـ ــؤثـ ــرة .ان
احلـقيقـة املـؤملـة حـول الـدميقــراطيــة هي
ان ال ـسـي ــاس ــات الـتـي نـنـتـهجه ــا ســتك ــون
بصورة عامة نتاج املساومة ،وليس نتيجة
قــرار منـطقـي .لقـد حــاولت الـواقـعيـة ان
حتل ه ـ ــذه امل ـ ـشــكل ـ ــة عــن طـ ـ ــريق تـعل ـيــم
الــدبلــومــاسـيني جتــاهـل املثـل و الت ــركيــز
على املصالح طويلـة االمد .واليوم ،تشير
بـوصلتنـا اخللقيـة الى ان الـواقعيـة بدون
قـيـم ال تـكفــي .و لكـن ح ــامل ــا نق ــوم بفـتح
اجملال للقـيم ،لن يكـون مبقدورنـا التـأكد
مـن ان سيـاســاتنــا ستكـون مـتمـاسكـة مبـا
يكفي لتصيب النجاح.
نــوح فـيلــد مــان ،بــروفـي ـس ــور القــانــون يف
جـ ـ ــامع ـ ــة ن ـي ـ ــوي ـ ــورك وزمــيل يف مـجلـ ــس
الـعالقـ ـ ــات اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة ،و هـ ـ ــو مـ ـ ــؤلف "
منقـسمـون بـواسطـة اهلل :مـشكلـة كنـيسـة
ال ــدول ــة يف امـ ــريك ــا -وم ــا يـنـبغـي العـمل
بـشانهـا" و" ما نـدين به للعـراق :احلرب و
االخالق يف بناء االمة".

وعـ ــد عـنـ ــوانـه الفـ ــرعـي بـتـ ــوضــيح "
النهـوض الكـارثي" للـقوة االمـريكـية،
وهـي الكـلمــات الـتي اسـتخلـصـت من
خـط ــاب اي ــزنـبـي ــرك ال ــوداعـي ،ال ــذي
حـذر فـيه من منـو "اجملمع الـصنـاعي
العسكري " .عندمـا يفكر املرء بذلك
اجملــمع ،هـل حقـ ــا ان تـنـ ــامــي القـ ــوة
االمريكـية كان كارثـيا؟ من غير شك،
ب ــالـن ـسـب ــة ال ــى الـبل ــدان"الـث ــان ــوي ــة"
للح ــرب الب ــاردة -فيـتنــام ،كـمبــوديــا،
السلفـادور والهنـداروس ،اذا ما ذكـرنا
ال ـبـعـ ــض م ـن ــه ـ ـ ــا فـقـ ــط -ك ـ ـ ــان ذلـك
صحـيح ــا .لق ــد اعـط ــى ك ــارول ع ــدد
ـائ ـ ـ ــر  21مـلــي ـ ـ ــون يف ح ـ ـ ــروب
ـس ـ ـ ـ ـ
اخل ـ ـ ـ
ـ
الـتفويـض يف احلرب الـباردة .و حـتى
لو كان الرقم اصغر بكثير ،فان االمر
سيكـون مـرعبـا؛ ففي الـوقت الـذي ال
تـكون فـيه الواليـات املتحـدة مسـؤولة
عــن كـل تلـك اخلـ ــسـ ـ ــائ ـ ــر ،ف ـ ــان ذلـك
ـال ـ ــرقــم الـ ــضخــم ي ـبــني ب ـ ــان خ ــط ـ ــر
تهميـش كل شيء وحتويلـه الى هدف
مفـ ــرد لـ ــدحـ ــر العـ ــدو -وهـ ــو الـ ــدرس
ـال ـ ــذي ي ـ ـس ـتـحق االســت ـ ــذك ـ ــار وســط
خطـاب االدارة احلـالي حـول "احلـرب
الـط ــويلــة" ضــد االره ــاب االسالمـي.
ومع ذلـك ،فــبعـ ــد احلـ ـ ــرب العـ ــاملـيـ ــة
الـ ــث ـ ـ ــانـ ــي ـ ـ ــة ،لــم يـعـ ـ ـ ــان الـع ـ ـ ــالــم مــن
النزاعات التي اودت بحياة  80مليون
انـســان بني  1914و 1945.لقــد بقـيت
اورب ـ ـ ــا ال ــغ ـ ـ ــرب ــيـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ــرة واصـ ـبـح ــت
ـ
مـزدهـرة ،وخـرجـت دول وسط و شـرق
اوربـ ــا مـن االسـ ــر الـ ـسـ ــوفـيـتـي و هـي
مـ ــؤيـ ــدة بقـ ــوة المـ ــريـكـ ــا .و يف نف ــس
الـ ــوقـت ،جتـ ــذرت الـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة يف
الـك ـثــيـ ـ ــر م ــن دول الق ـ ــارة األوربــي ـ ــة
اخ ـ ــرى مــن العـ ـ ــالــم .ك ـ ــانــت
واج ـ ــزاء ـ
ـ
احل ـ ــرب الـ ــب ـ ــاردة ج ـمــيلـ ـ ــة و لـكــنه ـ ــا
ـ
ب ــالت ــاكي ــد ليــست مــاســاة" .هل نـحن
حـيـ ــوانـ ــات؟" هـكـ ــذا سـ ــال ونـ ـسـتـ ــون
ت ـش ــرشل امل ــرتع ــد بع ــد االطالع علــى
الـدمـار الــذي احلقه احللفـاء بـاملـدن
االملــانـي ــة .انه ال ـســؤال الــذي يـنـبغـي
علـى اجلمهور ان يطـرحه على نفسه
ب ــانـتـظ ــام .تـبـني ال ـسـنـ ــوات القلـيل ــة
املـاضيـة بــان شيئـا مـا قـد سـار بـشكل
منحـرف يف الطـريقـة التي تـستـخدم
فيها امريكا لقوتها ،رغم انه من غير
ال ـ ــواضح كــم مــن ذلــك يع ـ ــد رد فـعل
ـ
ل ـصـ ــدمـ ــة  9/11و كـم مــنه مــتجـ ــذر
بعمق ،و الـى اي مدى نـحن مسـاقون
بـ"نياغـارا" البنتـاغون و الـى اي مدى
مـ ـسـ ــاقـ ــون بـ ـ ــالعـنـ ــاصـ ــر االخـ ــرى يف
ثقــافـتـنــا .بــالـن ـسـبــة لـتحلـيل مقـنع
ح ــول م ــا ح ــدث ،سـيـت ــوجــب علـيـن ــا
ـظ ـ ــار جلهـ ـ ــد اف ــضل مــن "ب ـيــت
االن ـتـ ـ
احلرب".

عن:الواشنطن بوست

العنوان:من بني املدن امليتة.تأليف  :أي سي غرايلنغ.*عرض:ديفيد سيزاراني.
لل ـطـ ــائـ ــرات وخلـ ــدمـ ــات
-ترجمة :هاجر العاني.

ت ُـعـت َـبـَ ــر حملـة القـصف ضـد الـرايخ
ال ـث ـ ــالــث ،ال ـتــي ش ــنهـ ـ ــا سالح اجل ـ ــو
امللكي البـريطاني بني عامي –1942
 ،1945كجـرميـة حـرب لـدى العـديـد
من األملان ،فعندمـا زارت امللكة أملانيا
يف تـ ـش ــريـن الـث ــانــي  2004 /واجهـت
مـطــالب بــاعتــذار رسـمي ،وطـبق ـاً ملــا
ذكــره الفـيلـس ــوف أي سي غــرايـليـنغ
فـأن تصـرفـاً ينـم عن األسف العـميق
كهـ ــذا ميــثل إجـ ــراء فـ ــات أوانه مـنـ ــذ
عه ـ ــد بعـي ـ ــد ،ويعـتـبـ ــر غ ـ ــرايلـيــنغ "
قـصف املـن ــاطق " الــذي وظـفه سالح
اجل ـ ــو امللـكـي الـبـ ــري ـطـ ــانـي كـ " قــتل
جـمـ ــاعـي مــتعـم ـ ــد للـمـ ــدنـيـني " ،اذ
يحــاجج بــأنـه حتــى ضـمن " احلــرب
الـعادلـة " تتـكررأفـعال فـظيعـة كثـيرة
ف ـ ـ ــأن الـق ـ ـصـف أفـ ـ ـشـل كـل اخ ـت ـب ـ ـ ــار
أخـالق ــي ،ول ــم ي ـك ــن ضـ ـ ـ ــروري ـ ـ ـ ـاً وال
مـن ــاسـب ـ ـاً للغ ــاي ــة املـتـمـثل ــة يف دح ــر
النازيـة ،لم ينفع االمر ،وهذا الفشل
له ع ِـبـَـر اليوم.
ونظـراً لثقته ،يعـالج غرايلـينغ أقوى
البــراهني علــى حملـة القـصف ،فقـد
أصـر كـبيـر مـارشـاالت القـوة اجلـويـة
الـسيـر آرثـر هـاريـس علـى أن قـاذفـات
القنــابل لم تـسـتطع ضـرب األهـداف
بــدقــة دون تـكبـّ ــد خـســائــر مفــرطــة،
ومع ذلـك يـك ـ ــرر غ ـ ــرايل ـيــنغ تـك ـ ــراراً
م ـ ـضـجـ ـ ـ ــراً بـ ـ ـ ــأن الـقـ ـ ـ ــوة اجلـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة
األمــريـكيــة اسـتخــدمت قـصف ـاً بــالغ
الـ ــدقـ ــة وط ـ ـوَّ رت طـ ــائـ ــرات مقـ ــاتلـ ــة
بعـيــدة املــدى حلـمــاي ــة املغـيــريـن ،يف
حـ ــني أرادت لـ ـ ـ ـسـالح اجلـ ـ ـ ـ ــو املـل ـكـ ــي
الـب ــري ـط ــانـي أن يـتــمكـن مـن ض ــرب
األهداف" التي تتطلب دقة بالغة ".
وأكـثــر الـبــراهـني الق ـســريــة لـص ــالح
هجوم قـيادة قـاذفات القـنابـل هو أنه
عــطل املـ ــوارد الع ــسك ــري ــة األمل ــانـي ــة
وأضـر بــاإلنتـاج الـصنــاعي ،فقـد أمـر
هــتل ــر امل ـصـ ــانع األمل ــانـي ــة بــتح ــوي ــر
الـطـائــرات املقــاتلــة ملقـاومـة قـاذفـات
القنابـل مفضالً ذلك على الطائرات
الـتـي كــان ب ــأمك ــانهــا إنــزال اخلــراب
بـجيــوش احللفــاء ،أي  10000مــدفع
ممـ ـتـ ـ ـ ــاز عـ ـيـ ـ ـ ــار  88مـل ــم ثـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـيـ ـ ـ ــة
االســتخـ ــدام م ـض ـ ــادة لل ـطـ ــائـ ــرات/
مـض ــادة للــدبــابــات كــانـت م ـشـت ـرِكــة
دفـ ــاع ـ ـاً عـن ال ـ ــرايخ ،كـمـ ــا خ ـصــص
ملـيـ ــون أملـ ــانـي ملـ ــدفعـيـ ــات م ـضـ ــادة

ال ـطـ ــوارئ ،وكـ ــانـت قـ ــوة
عـمل ضخـمــة مـطلــوبــة
لـلت ــرتيـب عقـب الغــارات
وإلصــالح ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التحـتيـة املـتضـررة ،وبال
ريـب لم يف ِــد هـذا االمـر
يف تقصير أمد احلرب ؟
ويـقـ ـ ـ ــول غـ ـ ـ ــرايـلـ ـيـ ـنـغ ان
االمــر ليـس كــذلك ،فهــو
يـ ـ ـدّعــي أن نف ــس امل ـ ــوارد
كان سيتم حتويلها لو أن
البــريـطــانـيني كــانــوا قــد
قصفـوا أهـدافـاً صنـاعيـة
أو قـصفـوا مـواقع الـوقـود
او وس ـ ــائل الــنقـل ،وعلـ ــى
كل حـ ــال شفـيـت أملـ ــانـيـ ــا
بـسرعة مـذهلة ،وقد ازداد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواقــع االنـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج
يف ـ
الـصـن ــاعـي ط ــوال حـمل ــة
القـصف ،فقــد انهــار هــذا
االن ـت ـ ـ ــاج فـقـ ــط بـع ـ ـ ــد أن
اس ــتهـ ـ ــدف االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــون الـ ـ ــوقـ ـ ــود
والـ ـنـقـل ،ول ــه ـ ـ ـ ــذه االس ــب ـ ـ ـ ــاب ي ـ ـ ـ ــرى
غ ــرايلـيـنغ الـ  800000امل ــانـي ال ــذيـن
قـَـتلـوا يف الغـارات اجلـويـة كـضحـايـا
حلملة ال انسانية وال اخالقية.
ولـيـت االم ــر كـ ــان به ــذه ال ــسه ــول ــة،
فلدى غرايلينغ إدراك مزعزع للبيئة
العـسكـريـة األوسع ،وكمـا يعتـرف أنه
يف م ـن ـتـ ــصف عـ ـ ــام  1943اك ـت ـ ــشفــت
القــوة اجلــويــة االمــريـكيــة أنه كـلمــا
كانـت االهداف أكـثر دقـة كان الـدفاع
أكثـر فــاعليــة ،وعقب تـكب ّــد خـسـائـر
جسيمة من الغارات النهارية " بالغة
الـدقـة " فقـد كفــوا ولم يعــاودوا نقل
الـطـائــرات املقــاتلـة املــرافقـة طــويلـة
املدى وذلك مطـلع عام  ،1944ولو أن
سالح اجلــو املـلكـي الـبــريـطــانـي كــان
قــد نحــى نفـس املـنحــى لكــان سقـط
بـالكـاد طن مـن القنـابل علـى أملـانيـا
خـالل تلك احلــرب العـصـيبــة ولكــان
هـتل ــر قـ ــد متكـن مـن حت ــويل امل ــوارد
اخلــطيــرة الــى جـبهــات الـقتــال مـثل
كـ ــورسـك وسـ ــالـيـ ــرنـ ــو ،حـيــث تعـلـّـق
انتصار احللفاء بخيط واه.
ولــدى غ ــرايلـيـنـغ فكــرة ضـئـيلــة عـن
م ــدى تـ ــوازن الق ــوات املـتـن ــاف ِـ ـس ــة أو
مـ ـ ـ ــدى تـ ـ ـ ــوسـ ـيـع االملـ ـ ـ ــان ملـ ـ ـ ــوارده ــم
لـتـحقــيق الـتـكـ ــافـ ــؤ ،وب ــصف ـ ــة رومل
قـائداً لـدفاعـات النورمـاندي كـان قد
ح ـ ــاجج لـكل طـن اسـمـنـت وكـتـيـبـ ــة
عمل لبناء اجلدار االطلسي ،ولو أنه
كـان قـد استـلم الكـونكـريت الـذي مت

صــبه يف أب ـ ــراج املـ ـ ــدفع ـي ـ ــة امل ـض ـ ــادة
للـطــائــرات دفــاعـ ـاً عن ب ــرلني لــرمبــا
ك ــانـت ح ـصـيل ــة هـب ــوط ال ـط ــائ ــرات
ستصبح مروعة للغاية.
وثـم ــة محــاولــة بــريـطــانـيــة واحــدة
للفرار من رأس اجلسر الساحلي**
قد أوقفتها ببساطة  4مدافع عيار 8
ملـم زود به ــا مـالك الق ــوة اجل ــوي ــة،
ولـو كـان االملـان قـادرين علـى تطـويق
السواحل بـ  500أخرى مزودة بشباب
مــتع ـصـبـني لـكـ ــانـت احلـ ــرب انــتهـت
بشكل مختلف بال ريب.
ويعلن غرايـلينغ بصوت عـال حقيقة
ازديـ ــاد الـنـتـ ــاج ال ـصـنـ ــاعـي االملـ ــانـي
ب ــرغـم القـصـف ولكـنه ك ــان سـي ــزداد
أكثـر أيـضـاً لـو لـم يتـم اجبــار البـرت
سـبيـر علـى تفــريق املصــانع واالنتـاج
عبـر مـواقع كـثيـرة ،ممــا زاد من عـدم
الكفــاءة ،وكــان ايحــاؤه بــأنه مت تــرك
هـ ــاري ــس مبفـ ــرده لـتـ ــدمـيـ ــر الـكـنـ ــوز
الثقافية االملـانية مستـنداً الى أوهى
دلـيل غيـر أن غـرايـلينـغ كتب تـفنيـداً
جريئـاً تشكل قـراءته متـعة أكثـر مما
هو دراسة موضـوعية ،وهو يـَـظهـِـر أن
التــاريخ العــسكــري هــو عـمل أخـطــر
من أن ي ـُـترَك لفالسفة اخالقيني.
*ديـفيد سـيزاراني  :بـروفسـور االبحاث
يف ال ـتـ ـ ــاريخ يف ال ـ ــروي ـ ــال ه ـ ــول ـ ــوي يف
جامعة لندن ،هو مؤلف كتاب
" ايخمان :حياته وجرائمه ".

