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إف القضية األساسية في السياسة الدولية اليـو ىي سيطرة القطب األمريكي األوحد. إنيا أحد أىـ مبلمح اإلدارة األمريكية منذ قدـو 

انقبلب بوش عمى اتفاقية كيوتو لحماية  شؿ تايمز عمى ن. وقد عمقت صحيفة الفاينا1002جورج بوش إلى البيت األبيض في عاـ 
البيئة قائمة: "سياسة غير منظمة عمى المستوى المحمي، ومنيج منفرد في التصرؼ عمى المستوى العالمي: إنيا المؤشرات عمى أف 

 22سارع بعد الحكومة األمريكية ستكوف أكثر حكومة محافظة منذ الحرب العالمية الثانية." ال شؾ أف ىذا الميؿ يتزايد بشكؿ مت
سبتمبر، خاصة بعد اتجاه بوش لضرب العراؽ، بالطبع بموافقة توني بمير. كاف االحتفاؿ بالذكري األولي لبلعتداءت عمى واشنطف 

س ـ ليونيويورؾ مناسبة لنشر االستراتيجية االمنية الجديدة التي تبدأ بالتأكيد األتي:" تمتمؾ الواليات المتحدة اليـو قوة وتأثير في العال
ليما أي مثيؿ." وكاف ختاـ التقرير: "إف قواتنا كاسحة بما يكفي إلثناء المنافسيف المحتمميف عف بناء قوة عسكرية تتعدى أو تعادؿ 

 قوة الواليات المتحدة."

ذلؾ االعتراؼ الفج بأف الواليات المتحد تسعى لييمنة منفردة عمى العالـ عف طريؽ تفوقيا عسكريا جاء كخبر غير سار 
يف ابتمعوا الفكرة التي شاعت بعد انتياء الحرب الباردة والتي مفادىا أف العولمة سوؼ تكوف مصحوبة بإدارة عالمية لشؤوف لمذ

(. ولـ يدافع أحد عف ىذه الفكرة كما فعؿ بمير، الذي 3الكوف، بما يتجاوز قروف مف الصراعات بيف القوى الكبرى عمى السيادة)
( 4) 1002والتي أكد عمييا في مؤتمر حزب العماؿ في سبتمبر  2999ثناء حرب البمقاف في عاـ صاغ نظرية "المجتمع الدولي" أ

، تمؾ النظرية التي ال تتسؽ مع ما أعمنتو مستشارة األمف القومي األمريكي، كوندوليزا رايس، بأف سياسة الرئيس بوش ستنطمؽ مف 
 (5دولي وىمي.) المصالح الوطنية األمريكية الواقعية وليس مف مصالح مجتمع
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  تحهيم اإلمثزيانيح األمزيكيحتحهيم اإلمثزيانيح األمزيكيح

ما يثير السخرية حقا ىو كيؼ أصبحت تبريرات توني بمير األخبلقية تعمؿ كغطاء لمسياسة الفعمية لبوش وأعوانو. ولكف 
أحد أبعاد الصراع السؤاؿ األىـ ينصب عمى دوافع اتجاه الواليات المتحدة لمحرب؟ ُيعرؼ ادوارد لوتويؾ االستراتيجية الكبيرة بأنيا 

بيف الدوؿ "الذي يدور فيو الصراع العسكري عمى أرضية أوسع تتكوف مف السياسة المحمية، الدبموماسية الدولية والنشاط 
 (. إذف ما ىي االستراتيجية العظمى لمواليات المتحدة تحت قيادة بوش؟6االقتصادي")

و تعامميا مع الصراعات الدبموماسية والعسكرية بيف الدوؿ باعتبارىا إف أحد المبلمح اليامة لمنظرية الماركسية لئلمبريالية ى
أحد أبعاد عممية المنافسة التي تحرؾ الرأسمالية. وكما صاغيا نيكوالي بوخاريف خبلؿ الحرب العالمية األولى، تقوؿ نظرية 

اؿ أصبحت متطابقة. فمف ناحية أدت عممية االمبريالية أف المنافسة الجغرافية بيف الدوؿ والمنافسة االقتصادية بيف رؤوس األمو 
التقدـ العسكري إلى عدـ قدرة القوى العظمى عمى الصمود بدوف تطوير بناىا االقتصادية. ومف ناحية أخرى، أدت عممية تركز 

. لقد وعولمة رأس الماؿ إلى تحوؿ المنافسة بيف الشركات إلى صراع جيوستراتيجي تمجأ بمقتضاه الشركات إلى طمب دعـ دوليا
(. تقدـ ىذه النظرية 7) 2945و 2924امتزجت المنافسة االقتصادية بالمنافسة العسكرية في الحروب االمبريالية ما بيف عامي 

أفضؿ إطار لفيـ نزوع الواليات المتحدة نحو الحرب. ولكف قبؿ المضي قدما في التحميؿ يجب التأكيد عمى نقطة ىامة: عادة ما 
اإلمبريالية باختزاليا في مقولة أف الدوؿ اإلمبريالية تتحرؾ فقط بفعؿ عوامؿ اقتصادية. وىذا ما جعؿ  يقـو أنصار وأعداء نظرية

البعض يقوؿ أف الدافع الحقيقي وراء االعتداء الغربي عمى أفغانستاف ىو رغبة إدارة بوش المتحالفة مع شركات النفط في إقامة خط 
وال شؾ أف احتياطات الطاقة تمثؿ عامبل ميما وراء اىتماـ واشنطف بالمنطقة، ولكف (. 8أنابيب لنقؿ النفط والغاز مف وسط أسيا)

اختزاؿ الحرب في ىذه المنطقة إلى ىذا العامؿ االقتصادي ىو خطأ كبير. لقد اعتدت الواليات المتحدة عمى أفغانستاف أساسًا 
اقتراب الواليات المتحدة مف وسط أسيا ىو نتيجة  العتبارات سياسية مف أجؿ تأكيد ىيمنتيا بعد الحادي عشر مف سبتمبر. إف

لمحرب وليس الدافع األساسي ورائيا. ولكف مف ناحية أخرى مف الخطأ أيضًا اختزاؿ استراتيجية الواليات المتحدة في مجرد اعتبارات 
(. 9تخطيط إدارة بوش لمحرب)جيواستراتيجية. إف السيطرة عمى منابع النفط في الشرؽ األوسط كما سنرى الحقا ىو دافع ميـ وراء 

إف القوى العظمى، عمى مر التاريخ، تتحرؾ بفعؿ تشكيبلت معقدة مف الدوافع االقتصادية والجيواستراتيجية. ففي نياية القرف التاسع 
قرار ألمانيا  عشر بدأت الطبقة الحاكمة في بريطانيا تنظر إلى ألمانيا عمى أنيا تيديدا كبيرا لمصالحيا. وكاف ذلؾ في البداية بسبب

ببناء أسطوال بحريا ضخما وكاف ذلؾ تيديدا لتفوؽ البحرية البريطانية وأمف الببلد نفسيا، ولكف السيطرة عمى اإلمبراطورية وعمى 
 ( 20تدفؽ األرباح الناتجة عف االستثمار عبر البحار كاف لو نفس أىمية القوة البحرية البريطانية.)

ذلؾ القائد األيديولوجي، مدفوعًا بيدؼ طويؿ األجؿ لمسيطرة عمى أوراسيا لتأسيس أمة  ولنأخذ ىتمر مثاال آخر. فقد كاف
ألمانية ذات نقاء عنصري إال أف االعتبارات االقتصادية لعبت دورا فعاال في كؿ مف اإلستراتيجية العسكرية )فقرارات مثؿ بدء 

ستيبلء عمى ستالينجراد كانت كميا تحت تأثير الخوؼ مف النقص الحرب العالمية الثانية ومدىا إلى اإلتحاد السوفيتي ومحاولة اال
(. واليـو 22حتبلؿ روسيا كحؿ لمتناقضات اقتصادية موجودة في الرأسمالية األلمانية.)في المواد الخاـ( وأيضا في رؤية ىتمر ال

مف المنافسة االقتصادية والجيوسياسية أيضا مف الميـ أف نفيـ أف النظرية الماركسية لئلمبريالية تحمؿ األساليب إلى نسجت كؿ 
 معا تحت تأثير الرأسمالية وال تكتفي بأف تختزؿ أحدىما في اآلخر.
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  اإلصتزاتيجيح األمزيكيح تعد انحزب انثاردجاإلصتزاتيجيح األمزيكيح تعد انحزب انثاردج

بوش بالطبع إلى انتصارىا في الحرب الباردة. لقد أعطت ثورات  إدارةترجع أصوؿ القوة غير المسبوقة التي تستند عمييا 
الشرقية وسقوط االتحاد السوفييتي لمواليات المتحدة التفوؽ العسكري. كما أعطى أيضًا لمرأسمالية األمريكية منفذًا لممناطؽ أوروبا 

التي كانت مغمقة دونيا بسبب تقسيـ العالـ خبلؿ الحرب الباردة، خاصة منطقة وسط أسيا التي تحتوي عمى احتياطات نفطية كبيرة 
يجيًا عمى الحدود بيف مناطؽ النفوذ الروسية والصينية. ولكف انييار النظاـ الستاليني لـ يوقؼ التنافس بيف والتي تحتؿ موقعًا استرات

الدوؿ الكبرى. لقد قاؿ بعض الماركسييف، المذيف لـ يتأثروا بما قيؿ في زىو النصر حوؿ نياية العالـ وبداية قرف أمريكي جديد بعد 
المبني عمى ثنائية القطبية سوؼ يؤدي إلى مرحمة جديدة مف المنافسة الجيوسياسية وبالتالي إلى  الحرب الباردة، أف انتياء االستقرار

(. بتحديد أكثر، واجيت الواليات المتحدة مصدريف محتمميف لممخاطر: 21.)2989مخاطر وعدـ استقرار أكثر مف مرحمة ما قبؿ 
ا والياباف المتاف كانتا خاضعتاف إلى قيادة الواليات المتحدة العسكرية األوؿ أتي مف داخؿ المعسكر الرأسمالي الغربي، أي مف ألماني

والسياسية طواؿ الحرب الباردة. إف تدىور المكانة االقتصادية األمريكية في مواجية ىاتيف الدولتيف كاف أحد العوامؿ الميمة وراء 
الياباف مف مقتضيات التوحد ضد الخطر المشترؾ (. وعندما تحررت ألمانيا و 23أزمة االقتصاد العالمي في أواخر الستينات)

المتمثؿ في الكتمة الشرقية، أصبح مف المتوقع أف تحاوؿ ىاتاف الدولتاف تدعيـ قوتيما الجيوسياسية وتيديد الييمنة األمريكية. لقد 
عمى االتحاد. ولكف الخطر قامت ألمانيا الموحدة بيندسة تفكيؾ االتحاد اليوغسبلفي وىو ما تناقض مع جيود بوش األب لئلبقاء 

األىـ أتى مف الياباف التي غزت سمعيا واستثماراتيا االقتصاد األمريكي حتى أف جورج فريدماف مف شركة ستراتفور الستشارات 
 األمف شارؾ في أوائؿ التسعينات في كتابة كتاب بعنواف "الحرب القادمة مع الياباف.

اليات المتحدة تضـ دوؿ مف خارج المعسكر الغربي. فروسيا بقيت دولة عظمى المجموعة الثانية لممنافسيف المحتمميف لمو 
برغـ إفقارىا والفوضى السياسية واالجتماعية التي تحكميا، فيي تمتمؾ آالؼ الرؤوس النووية  وتعـو فوؽ احتياطات نفطية كبيرة. 

صيف منذ أف تبنت ستالينية السوؽ في الثمانينات لكف الخطر األىـ يأتي مف الصيف. إف النمو االقتصادي السريع الذي حققتو ال
يعده البعض دليؿ عمى نجاح رأسمالية المشروع الحر، ولكف ىذا النمو أعطى لمصيف الموارد الكافية لصعود الصيف كقوة عسكرية 

ياباني في (. وفي الوقت الذي تراجع فيو التيديد االقتصادي ال24عظمى في أكثر مناطؽ العالـ عرضة لعدـ االستقرار.)
التسعينات، تبدو الصيف بوصفيا التيديد األساسي الذي يواجو الرأسمالية األمريكية في األجؿ الطويؿ. يقوؿ ، جوف ميرشمير، 

 المحمؿ االمريكي الشيير لمعبلقات الدولية:

الصيف بالواليات "لتمخيص ما سوؼ تصبح عميو الصيف القوية إذا ما استمر اقتصادىا في النمو السريع، يمكننا مقارنة 
ترليوف دوالر. إذا تساوى دخؿ الفرد في الصيف مع مثيمو في كوريا فإف الناتج القومي  7.9المتحدة. يبمغ الناتج القومي األمريكي 

%. أما إذا بمغ دخؿ الفرد في الصيف نصؼ مثيمو في الياباف 35لمصيف سوؼ يتفوؽ عمى الناتج القومي لمواليات المتحدة بحوالي 
لناتج القومي الصيني سوؼ يتعدى ضعؼ مثيمو األمريكي. مف الجدير بالذكر إف الناتج القومي لبلتحاد السوفييتي كاف يبمغ فإف ا

نصؼ الناتج القومي األمريكي خبلؿ الحرب الباردة. بإختصار، ىناؾ امكانية أف تصبح الصيف أقوى مف الواليات التحدة 
 (25ذاتيا.)

 ـ ميرشمير سيناريو متشائـ لشماؿ شرؽ أسيا بؿ ولمعالـ أيضًا: وبناء عمى ىذا االحتماؿ يقد 

"لف تصبح الصيف أغنى بكثير مف منافسييا األسيوييف، ولكف تفوقيا السكاني اليائؿ سيقدـ ليا الفرصة لبناء قوة عسكرية 
اؿ شرؽ أسيا أكثر خطورة مما ىي تتفوؽ عمى روسيا والياباف. وسيكوف عندىا الموارد لبناء ترسانة نووية ىائمة. ستصبح منطقة شم
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عميو اآلف. ستتجو الصيف لكي تصبح قوة مييمنة، كما كاف الحاؿ مع القوى المييمنة التي سبقتيا. وستحاوؿ كؿ القوى المنافسة 
 (26ليا، بما فييا الواليات المتحدة، أف تحتوييا حتى تحوؿ دوف توسعيا.)

ي عيد الرئيس كارتر، زبيجنيؼ برجينسكي، يتشكؾ في قدرة الصيف ولكف البعض األخر مثؿ مستشار األمف القومي ف 
( كما ىو الحاؿ في 27عمى تيديد الييمنة االمريكية، خاصة عندما ترتكز فكرة التيديد الصيني عمى "توقعات إحصائية ميكانيكية")

حفاظ عمى قيادتيا لمدوؿ الرأسمالية الغربية مريكية ىو التحميؿ ميرشمير. يعتقد برجينسكي أف التحدي الذي يواجو الطبقة الحاكمة األ
باإلضافة إلى بسط مدى ىذه القيادة لتشمؿ القوى الكبرى األخرى. إف النجاح الجيوسياسي األساسي إلدارة كمينتوف يتمثؿ في بسط 

دة بانتعاش كبير في عقد مريكية عمى أوراسيا. وكاف ذلؾ مييئًا بفعؿ المتغيرات االقتصادية. لقد حظيت الواليات المتحالييمنة األ
(، في الوقت الذي ركد فيو االقتصاد األلماني وفي الوقت أيضًا الذي عانت فيو الياباف مف أسوأ أزمة كساد تواجو 28التسعينات)

مة التي قاـ دولة رأسمالية كبيرة منذ الثبلثينات. لقد تأكد تفوؽ الواليات المتحدة االقتصادي بفعؿ المجوء إلى القوة العسكرية. إف الحم
 األوروبيساعدت عمى تأكيد تبعية االتحاد  2999وبشكؿ مكثؼ في عاـ  2995عمى صربيا في عاـ  األطمنطيبيا حمؼ 

 حتى في حؿ النزاعات التي تقع في فنائو الخمفي، في البمقاف.  األمريكيةلمواليات المتحدة واعتماد ىذا االتحاد عمى القوة العسكرية 

بثبلثة مياـ: أواًل قاـ بتدعيـ قيادة  2999الناتو في وسط وشرؽ أوروبا أثناء حرب البمقاف عاـ لقد اضطمع توسع حمؼ 
أمريكا ألوروبا الغربية ووسع مدى ىذه القيادة ناحية الشرؽ. ثانيًا قاـ بإضفاء المشروعية عمى اختراؽ المنطقة اليامة لوسط أسيا 

. ثالثًا سمح بإستراتيجية جديدة لتطويؽ روسيا التي يعتقد صناع القرار في وأعطى لحمؼ األطمنطي الرخصة لمقياـ بعمميات ىناؾ
(. االختبار األوؿ لحمؼ األطمنطي 29أمريكا أنيا ال تستطيع التحوؿ نحو نظاـ ديمقراطي واقتصاد غني وبالتالي يجب احتوائيا)

صغيرًا مف الجيش اليوغوسبلفي( كانت مجرد  ضد صربيا كاف مبيمًا في نتائجو، حيث أف حممة القصؼ الجوي )التي دمرت جانباً 
واحدة مف العوامؿ التي دفعت ميموسيفيتش لبلنسحاب. لقد كاف الرفض الروسي لدعمو والضغوط الروسية عميو لمتفاىـ عامبًل 

أجؿ تأكيد كانت مناسبة لترويج أيديولوجية التدخؿ االنساني، خاصة مف قبؿ بمير، مف  2999ميمًا. ولكف حرب البمقاف في عاـ 
حؽ "المجتمع الدولي" )الذي ىو الواليات المتحدة وحمفائيا األوروبييف( في اختراؽ السيادة القومية وشف حرب لفرض العقوبات عمى 

(. ومف ىذا المنطمؽ اتبعت إدارة كمينتوف استراتيجية جديدة متعددة الجوانب. وقد قاـ 10دولة مارقة تنتيؾ حقوؽ اإلنساف)
كاف الميندس األساسي لتوسيع حمؼ األطمنطي، بشرح دوافع ىذه االستراتيجية وقدميا باعتبارىا أحد مكونات برجينسكي، الذي 

توجو عاـ لتدعيـ الييمنة األمريكية اعتمادًا عمى سياسة "فرؽ تسد". يستخدـ برجينسكي بصراحة لغة الدوؿ اإلمبريالية لمدفاع عف 
خضاع المناف  سيف المحتمميف كألمانيا، روسيا، الصيف والياباف قائبل:بناء تحالفات مف أجؿ احتواء وا 

"مف مصمحة الواليات المتحدة أف تدعـ التعددية الجغرافية في أوراسيا في األجؿ القصير. وىذا يؤكد عمى أىمية دور 
 قـو بنفس التحدي.المناورات مف أجؿ الحيمولة دوف ظيور تحالؼ يتحدى بدوره السمطة األمريكية ناىيؾ عف احتماؿ ظيور دولة ت

في الفترة القادمة ) السنوات العشريف القادمة أو ما شابو( عمينا أف نعمؿ مقدما عمى إنشاء شركاء استراتيجييف قادريف، 
تحت قيادة الواليات المتحدة، عمى بناء نظاـ أمني في أوراسيا. وفي األجؿ الطويؿ يمكف بناء نظاـ كوني يعتمد عمى االشتراؾ في 

 (  12.)المسئولية

لكف يجب اإلشارة عمى أنو بالرغـ مف تأكيد برجينسكي عمى بناء تحالفات، فإف استراتيجية إدارة كمينتوف كانت بعيدة عف    
أف تكوف متعددة األطراؼ. إف توسيع حمؼ األطمنطي واالتحاد األوروبي كاف وسيمة لتأكيد الييمنة األمريكية في أوراسيا، وليس 

ألمريكية. وكما قاؿ أحد األمريكييف المحافظيف، إف لجوء كمينتوف ومستشاريو لممشاركة المتعددة لـ يكف إال بديبًل عف السيادة ا
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بأغراض نفعية: إف الواليات المتحدة تفضؿ التحرؾ المشترؾ إذا استطاعت، لكنيا قوية بما يكفي لمتحرؾ المنفرد إذا اقتضى 
 (11األمر.)

تحت غطاء حمؼ األطمنطي، دوف أي شرعية مف مجمس األمف.  2999مقاف في عاـ لقد شنت الواليات المتحدة حرب الب 
بمساعدة بريطانيا والكويت. وبررت مادليف  2998لقد تجاىمت الواليات المتحدة األمـ المتحدة حيف قصفت العراؽ في عاـ 

عراؽ بالقوؿ: إذا كاف يجب عمينا استخداـ اولبرايت، وزيرة خارجية كمينتوف المتواضعة القدرات والمغرورة في نفس الوقت، قصؼ ال
(. لقد كانت تمؾ التصريحات الدافع وراء 13القوة، فذلؾ ألننا أمريكا. إف قامتنا طويمة، وبالتالي فإننا نرى المستقبؿ بشكؿ أفضؿ.)

لـ بفعؿ تصرفاتيا تحذير صمويؿ ىانتنجتوف وىو الخادـ األميف لمدولة األمريكية: "الواليات المتحدة أصبحت وحيدة في العا
ير المنفردة... في الوقت الذي تديف فيو الواليات المتحدة دائمًا دواًل كثيرة باعتبارىا دوال مارقة، فإف الواليات المتحدة في نظر الكث

 (14مف البمداف ىي القوة العظمى المارقة.")
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  مذهة تىط: "انثأر انىقائي"مذهة تىط: "انثأر انىقائي"

ياج.. مذابح الحادي عشر مف سبتمبر اإلرىابية تمثؿ ما يسميو  العالـ اآلف أصبحت القوة الخارقة المتمردة في حالة ى
السياسي األمريكي ػ كالمرز جونسوف ػ "االنفجار العكسي". السياسات المستفزة التي كانت تمارسيا  قوة الواليات المتحدة اإلمبريالية 

(. ولكف ىجمات نيويورؾ وواشنطوف 15األبرياء )خاصة في الشرؽ األوسط تجني ثمنيا اآلف حياة آالؼ المدنييف األمريكييف 
أعطت إدارة بوش االبف فرصة أوسع بكثير مف تمؾ التي تمتعت بيا مف قبؿ لممارسة استراتيجيتيا العالمية التي كانت، في أسموب 

 ممارستيا ، أكثر أحادية مف سابقييا.

 1002سبتمبر  21حمؼ شماؿ األطمنطي. ففي وكاف ترفع اإلدارة األمريكية عف بناء تحالؼ واضحا في تعامميا مع 
وأعمف أف اليجـو  2949استحضر مجمس شماؿ األطمنطي ألوؿ مرة في تاريخو المادة الخامسة مف اتفاقية إنشاء حمؼ الناتو عاـ 

مجمس عمى الواليات المتحدة األمريكية ىو ىجـو عمى كؿ الدوؿ أعضاء الحمؼ. ووضع بوش ىذا اإلعبلف عف التضامف مع قرار 
األمف في جيبو إال أف البنتاجوف لـ يكمؼ نفسو عناء استخداـ الناتو في حربو ضد أفغانستاف. الناتو الذي كاف قبؿ عاميف أداة 
واشنطوف المفضمة في التدخؿ في البمقاف يعامؿ اآلف بنفس األسموب الذي اعتادت أمريكا أف تتعامؿ بو مع األمـ المتحدة 

ف القومي ثبلث فقرات فقط. وىذا االنحياز لمفعؿ األحادي يعكس في نفس الوقت مدى قسوة الكارثة فخصصت لو إستراتيجية األم
الرمزية التي تعرضت ليا القوة األمريكية في الحادي عشر مف سبتمبر. فبعد اليجمات التي تعرضت ليا عاصمتيا المالية ومركز 

العالـ الدولة األمريكية وىي تياجـ بنفسيا وليس وىي تطمب النجدة  قيادتيا العسكرية عمى مرأى مف العالـ كمو كاف يجب أف يرى
مف البوليس الدولي. لقد انتيكت القوة األمريكية وقوة األمريكية ىي التي يجب أف تنتقـ. وكاف رؤساء األركاف في البنتاجوف عمى 

. ولكف منذ سقوط كابوؿ في نوفمبر 2999اـ أي حاؿ قد أعمنوا عف نفاذ صبرىـ مف خطوات الناتو البطيئة أثناء حرب البمقاف ع
بات مف الواضح أف إدارة بوش تستغؿ الحرب ضد اإلرىاب لتبرير استراتيجية سياسية أكثر عنفا وىي استخداـ القوة  1002

رب العسكرية لمقضاء عمى بعض التيديدات وتخويؼ الباقيف كميـ. الخطوة األولى كانت مف خبلؿ التوسع الجوىري في أىداؼ الح
 .1001يناير  19والذي ظير في خطاب بوش يـو 

مؤكدا أف "حربنا ضد اإلرىاب مازالت في بدايتيا" أعمف بوش أنو باإلضافة إلى اليجـو المباشر عمى شبكات اإلرىاب "فإف 
ة الدمار الشامؿ" ىدفنا األساسي ىو منع األنظمة التي تساعد اإلرىاب عف تيديد الواليات المتحدة أو أصدقاءىا أو حمفاءىا بأسمح

(. وبعد ذلؾ وسع جوف بولتوف نائب وزير الدولة الشبكة واصفا ليبيا 16وحدد إيراف والعراؽ وكوريا الشمالية "كمحاور لمشر" )
(. لكف األبعاد الكاممة 17وسوريا وكوبا بأنيـ دوؿ داعمة لئلرىاب تمتمؾ أسمحة دمار شامؿ أو لدييا القدرة عمى امتبلكيا)

اإلدارة األمريكية لـ تتضح تماما إال بعد أف أعمف بوش ما وصفتو "الفينانشياؿ تايمز" بأنو مذىب جديد تماما "لمتحرؾ  الستراتيجية
 ( الذي قاؿ فيو:18) 1001يونيو  2الوقائي" وذلؾ في خطاب وست بوينت في 

الردع ومحاصرة القوة.. في بعض " لفترة طويمة مف القرف الماضي أعتمد الدفاع األمريكي عمى مذىب الحرب الباردة .. 
الحاالت ما تزاؿ ىذه االستراتيجيات صالحة لمتنفيذ إال أف التيديدات الجديدة تتطمب أيضا تفكيرا جديدا. الردع )وىو التوعد بثأر 

القوة ليس قاسي ضد الدوؿ( ال يعني شيئا في التعامؿ مع شبكات إرىابية خفية ليست ليا دولة أو مواطنيف تريد حمايتيـ. وحصار 
ممكنا حيف نتعامؿ مع دكتاتورييف موتوريف لدييـ أسمحة دمار شامؿ قادريف عمى توصيميا بالصواريخ إلينا أو عمى توفيرىا لحمفائيـ 

 مف اإلرىابييف. 
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ال نستطيع أف نحمي أمريكا وأصدقائيا بتمني األفضؿ.. ال نستطيع أف نثؽ في كممات الطغاة الذيف يوقعوف بكؿ خشوع 
يات واضحة ثـ يخرقونيا بشكؿ تمقائي. لو انتظرنا حتى تتجسد التيديدات أمامنا تماما سنكوف قد انتظرنا أكثر مف البلـز اتفاق

 )تصفيؽ( 

قوات الدفاع الموجودة لمحفاظ عمى األمف الداخمي وقوات الدفاع المضادة الصواريخ ىما جزءا مف أمف أقوى.. أنيما 
نفوز في حربنا ضد اإلرىاب بالدفاع. عمينا أف نأخذ المعركة إلى أرض العدو.. أف نفسد خططو  أولويات جوىرية ألمريكا لكننا لف

ونواجو أسوأ التيديدات قبؿ أف تظير. )تصفيؽ(.. في العالـ الذي دخمناه الطريؽ الوحيد لؤلماف ىو طريؽ الفعؿ والتحرؾ.. وىذه 
 األمة سوؼ تتحرؾ. )تصفيؽ("

ر الوقائي" ػ كما يصفو ػ أحد مسئولي اإلدارة األمريكية ػ يظير واضحا في خطة األمف "مذىب بوش" القائـ عمى "الثأ
القومي: "في حيف ستسعى الواليات المتحدة األمريكية باستمرار لمحصوؿ عمى تأييد المجتمع الدولي فإننا لف نتردد في التحرؾ 

 (.30يجمات وقائية" )وحدنا، لو لـز األمر، لممارسة حقنا في الدفاع عف النفس والقياـ ب

كانت ما  2992والعراؽ ىو أوؿ اختبار ليذا المذىب. فالسياسة األمريكية في الشرؽ األوسط بعد حرب الخميج عاـ 
نستطيع أف نطمؽ عميو "سياسة الحصار المزدوج" وىي سياسة تيدؼ إلى عزؿ إيراف والعراؽ. وفي حالة العراؽ كاف اليدؼ مف 

ت الجوية ىي إبقاء نظاـ صداـ حسيف البعثي ضعيفا وفي حالة دفاع عف النفس. ومع نياية التسعينات الحصار االقتصادي والغارا
كانت ىذه السياسة قد بدأت تنيار دبموماسيا حيث بدأ كؿ مف أعضاء مجمس األمف الدائميف خاصة فرنسا وروسيا وكذلؾ الدوؿ 

صادية والدبموماسية مع العراؽ. ولتحقيؽ عزؿ العراؽ اضطرت أمريكا العربية في إبداء رغبة متزايدة تجاه تقوية العبلقات االقت
 (32وبريطانيا وبشكؿ متزايد أف تقوما بتحركات فردية، وذلؾ تحديدا عف طريؽ زيادة حدة حممة القذؼ الجوي. )

 1000نت حتى عاـ كوندوليتزا رايس )التي كانت وقتيا أستاذا في ستاندفورد وتقدـ استشاراتيا لحممة بوش االنتخابية( كا
 تدعو الستمرار ىذه السياسة. وقد كتب عف "الدوؿ المتمردة" مثؿ العراؽ وكوريا الشمالية قائمة:

"ىذه األنظمة تعيش في الوقت الضائع وليذا يجب أال نشعر بالقمؽ تجاىيـ، بؿ عمى العكس، يجب أف يكوف خط الدفاع 
امتمكوا أسمحة دمار شامؿ فإنيا لف تكوف قابمة لبلستخداـ ألنيـ لو حاولوا األوؿ ضدىا ىو بياف واضح وتقميدي رادع.. لو أنيـ 
( وعندما وجيت رايس بيذه المبلحظات قالت مازحة: "األكاديميوف 31استخداميا سيتسببوف في محو ببلدىـ عف الوجود" )

 (.33يستطيعوف كتابة أي شئ" ثـ ذّكرت بإنذار الحادي عشر مف سبتمبر المحزنة. )

بقى ىذا الجدؿ غير مقنع عمى اإلطبلؽ. فأسموب الدمج الذي يستخدمو بوش وبمير باستمرار بيف أنظمة مثؿ نظاـ ولكف ي
سبتمبر  22صداـ حسيف وبيف تنظيـ القاعدة اإلرىابي يتجاىؿ حقيقة أنو لـ يتـ اإلعبلف عف دليؿ واحد جاد يربط العراؽ بأحداث 

ليغير حقيقة أف أي دولة تقـو بيجـو نووي أو كمائي أو بيولوجي عمى الواليات ولـ يحدث أي شئ منذ الحادي عشر مف سبتمبر 
المتحدة إنما تقـو باالنتحار. وبالطبع فإف التركيز عمى أسمحة الدمار الشامؿ يتجاىؿ كؿ مف الترسانة النووية الضخمة التي تممكيا 

 ة في ببلد يربطيا تحالؼ قوى مع أمريكا مثؿ إسرائيؿ وباكستاف.الواليات المتحدة وباقي القوى الكبرى وكذلؾ تطوير األسمحة النووي

 أننا نحتاج لكي نفيـ "مذىب بوش" أف نمقي نظرة قريبة عمى إدارة بوش نفسيا
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: انيمين انجمهىري يضيطز عم : انيمين انجمهىري يضيطز عم االتناالتنتىط تىط 

  اندفحاندفح

جية النظر تمؾ عف نفسيا عبر دارة بوش اإلبف في البداية إلى تقديـ نفسيا بوصفيا استمرارا إلدارة أبيو. وتعبر و إاتجيت 
الزعـ المنتشر بأف الحرب المخططة ضد العراؽ ىي بمثابة تسوية ألىداؼ عائمية قديمة. غير أف مثؿ ىذه التأويبلت تعد خاطئة 

 (. فبالرغـ مف أف الكثير مف كبار الشخصيات في اإلدارة األمريكية الحالية قد خدموا في إدارة بوش األب خبلؿ34بشكؿ جوىري )
إال أنو  -مثؿ نائب الرئيس ديؾ تشيني ووزير الخارجية كوليف باوؿ ووزير الدفاع دونالد رامسفيمد– 2993إلى  2989الفترة مف 

في المرحمة  2989إلى  2982مف الناحية األيديولوجية فأف بوش اإلبف يرتد إلى حقبة الرئيس رونالد ريجاف الذي تولى الحكـ مف
ممخابرات المركزية لفقد كاف ريجاف ىو الذي وسـ االتحاد السوفيتي ب "إمبراطورية الشر"، وخوؿ  األخيرة مف الحرب الباردة.

والبنتاجوف دعـ الحركات اليمينية التي تقـو بحرب عصابات ضد النظـ الوطنية في العالـ الثالث مثؿ نيكاراجوا وأنجوال وأفغانستاف 
(. فقد لخص ىنري كسينجر بإعجاب ساخر 35الخطأ في الحرب الباردة )التي اعتبرتيا الواليات المتحدة تقؼ عمى الجانب 

 السياسة الخارجية لريجاف كما يمي:

"أف لغة ويمسوف التي تحمؽ عاليا دعما لمحرية والديمقراطية قد تخمرت بواسطة واقعية ميكيافيمية...أف مبدأ ريجاف وصؿ 
ة كانت ستحظى بقبوؿ ريشيميو" )وقد ثبت أف أحد المنتفعيف مف ىذه إلى تبني استراتيجية مساعدة "عدو العدو" وىي استراتيجي

ذلؾ –بتصميـ أسموبو الشخصي عمى ذلؾ الخاص بريجاف  بشكؿ واضح(. وقاـ بوش اإلبف 36االستراتيجية كاف أسامة بف الدف( )
)مف وجية نظر اليميف  الشعبي العظيـ في قدرتو عمى التواصؿ والذي ركز عمى فعؿ الصواب فيما يتعمؽ بالشئوف الكبرى

الريجانية. أما بوش األب فقد كاف نتاجا لمؤسسة  تودارتو كاف يعرؼ بسياسإلف المحور المركزي فإاألمريكي(. واألىـ مف ذلؾ 
واسع يرتكز  ائتبلؼأف ليجة سياستو الخارجية قد وضعيا وزير الخارجية جيمس بيكر، الذي أنشأ بحرص  أيالساحؿ الشرقي: 
س األمف لشف الحرب األخيرة ضد العراؽ، والذي ضمف إلسرائيؿ قرض قيمتو عشرة مميارات دوالر إلجبار الجناح عمى سمطة مجم

(. أما تشيني، الذي كاف 37اليميني بزعامة اسحاؽ شامير عمى بالمشاركة مع منظمة التحرير الفمسطينية في مؤتمر مدريد لمسبلـ )
، سربت إلى صحيفة 2991فقد كاف آنذاؾ عنصرا معزوال نسبيا. وفي مارس  يشغؿ منصب وزير الدفاع في إدارة بوش األب،

نيويورؾ تايمز وثيقة دفاعية إرشادية صادرة عف البنتاجوف، وكانت قوة  الدفع األساسية فييا ىي توقع استراتيجية األمف القومي 
يديدا مف نفس الخطر الذي كاف يمثمو االتحاد لبوش اإلبف: "أف ىدفنا األوؿ ىو منع اعادة ظيور منافس جديد... أف ذلؾ يمثؿ ت

(. وكاف بوؿ وولفويتز، 38السوفيتي سابقا. يجب أف تركز استراتيجيتنا اآلف عمى منع انبثاؽ أي منافس كوني مستقبمي كامف" )
س فيتزجيرالد، فأف و فرانسيتالتي تبرأت منيا إدارة بوش األولى. وحسب ما  ذكر  الوثيقةنائب رامسفيمد حاليا، ىو أحد كتاب ىذه 

رامسفيمد نفسو كاف معمـ تشيني في واشنطف وصديقة لثبلثيف عاما. وعندما كاف رامسفيمد يشغؿ منصب رئيس األركاف ثـ وزير 
(، فقد قاـ بسحب إدارة فورد بحدة نحو اليميف وأحبط مساعي كسينجر وزير 2977-2974الدفاع في عيد الرئيس جيرالد فورد )

(. واآلف، يكوف تشيني ورامسفيمد 39" بشأف تخفيض الترسانة النووية لمقوتيف  العظمييف )1معاىدة "سولت الخارجية الستكماؿ
وولفويتز القمب بالنسبة لمجموعة مف مثقفي اليميف الجميورييف التي تتولى وضع أجندة إدارة بوش، وتضـ كوندوليزا رايس بمجمس 

ة لمشئوف الدولية وضبط التسمح، وريتشارد بيرؿ "أمير الظبلـ" اليميني األسطوري األمف القومي، وجوف بولتوف نائب وزير  الخارجي
طرح فيتزجيرالد: "ما كاف في وضع توكما  .في عيد ريجاف والذي يشغؿ حاليا منصب رئيس مجمس سياسة الدفاع االستشاري

. أف كوليف باوؿ رئيس ىيئة األركاف المشتركة (40األقمية في إدارة بوش األولى أصبح في وضع األغمبية في إدارو بوش الثانية" )
، ىو الذي أصبح معزوال اآلف عندما يطرح إقامة تحالؼ.اكتسب طرح باوؿ 2992في إدارة بوش األب وميندس حرب الخميج لعاـ 

ندة ىؤالء؟ أف فما ىي أج الداعـ لفكرة أحادية القوة..سبتمبر، إال أنو نحي جانبا بواسطة الجناح اليميني  22بعض النفوذ عقب 
(. يتمثؿ التشاـؤ في 42المنظور اليميني كما يطرحو جيمس فالوس "يعرؼ بالتشاـؤ والتفاؤؿ وعدـ الصبر فيما يتعمؽ باإلجراءات" )
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تـ تحديو بسيولة عبر انبثاؽ منافسيف أنداد. وىذا التقدير قد عبر عنو بشكؿ ممفت ياالعتقاد بأف التفوؽ األمريكي الحالي سوؼ 
بشأف انتصار  2989ولفويتز في مقاؿ كتبو أثناء حكـ كمينتوف. وقارف في ىذا المقاؿ بالنزعة االنتصارية التالية لعاـ لمنظر و 

 الميبرالية الرأسمالية و"نياية التاريخ" بوجية النظر التي تـ تبنييا في نياية القرف التاسع عشر والني كانت ترى أف النمو االقتصادي
الحرب شيئا عقيما: أف نياية القرف الحالي تشبو نياية القرف الماضي في جانب ميـ آخر، وىو جانب يضع والتكامؿ الدولي جعبل 

عبلمة استفياـ حوؿ اآلماؿ العظيمة بشأف استمرار السبلـ والرخاء ونحف ندخؿ القرف الحادي والعشريف. فإلى جانب التقدـ السممي 
يفشؿ في التعامؿ مع انبثاؽ قوى رئيسية  -أو بتعبير أدؽ–كاف العالـ يصارع  الممحوظ الذي كاف موجودا في آخر القرف الماضي،

جديدة. فمـ تكف ىناؾ فقط الياباف، القوة الجديدة في آسيا، ولكف ألمانيا، التي لـ يكف ليا وجود قبؿ نياية القرف التاسع عشر، كانت 
 تنبثؽ كقوة مييمنة في أوروبا. 

، فأف نفس النمو االقتصادي الممموس الذي يؤدي إلى تقميص الفقر وخمؽ طبقات وسطى جديدة، يؤدي أيضا إلى  واليـو
خمؽ قوى اقتصادية جديدة وربما قوى عسكرية أيضا. ويعد ذلؾ صحيحا في آسيا بشكؿ خاص. فبروز الصيف في حد ذاتو يمكف 

خرى إلى وجود معادلة بالغة التعقيد. وفي أف يطرح مشكبلت كبيرة، بينما يؤدي بروز الصيف إلى جانب عدد مف القوى اآلسيوية األ
حالة الصيف، فأف وضعيا الخارجي يمثؿ عنصرا واضحا. فبالعودة إلى بداية القرف الماضي، نجد تشابو كبيرا بيف حالة الصيف 

 ئ مف جانب القوى العظمىيعوممت بشكؿ س وأنياووضع ألمانيا التي كانت تشعر بأنيا قد حرمت مف مكانيا تحت الشمس، 
 (. 41تأكيد النزعة القومية ) ىالصحيح عبر السعى إل مكانيااألخرى، ومف ثـ فقد عزمت عمى الوصوؿ إلى 

فيؿ ىذه الرؤية التاريخية لمعالـ ىي التي تقؼ وراء حرص الفريؽ المحيط ببوش عمى إثبات القوة العسكرية األمريكية بيدؼ 
اعد الرئيس سأحد العامميف مع تشيني في أوائؿ التسعينيات والذي يعمؿ اآلف م منع انبثاؽ قوى منافسة؟ فكما يطرح زالماي خاليزاد،

: "أنو لمف الحيوي بالنسبة لممصالح األمريكية أف تكوف أفريقيااألمريكي الخاص لمنطقة الشرؽ األدنى وجنوب غرب آسيا وشماؿ 
 1000(. وفي عاـ 43خر لمستقبؿ غير منظور )ىناؾ رغبة في استخداـ القوة عند الضرورة مف أجؿ إعاقة ظيور منافس كوني آ

والتي شكميا اليميف وضمت وولفويتز  األمريكيةقامت لجنة "مشروع القرف األمريكي الجديد" بيدؼ مراجعة االستراتيجية الدفاعية 
راىف، ويجب أف تيدؼ الجميورييف بالتحذير مف أنو: "ال تواجو الواليات المتحدة منافسا كونيا في الوقت ال المفكريفومجموعة مف 
توجد مع ذلؾ دوؿ  وإلى الحفاظ عمى ىذا الوضع المتميز قدر المستطاع في المستقبؿ ألن المتحدةاألساسية لمواليات  اإلستراتيجية

كاف ذلؾ ممكنا، عف طريؽ تيديد وضع السبلـ والرخاء والحرية  إذاذات قوة كامنة ال ترضى بالوضع الراىف وترغب في التغيير، 
يتمتع بو العالـ نسيبا حاليا. وحتى اآلف، فقد تـ ردع تمؾ القوى بواسطة قدرات وحضور القوة العسكرية األمريكية. ولكف تراجع الذي 

 (. 44ىذه القوة نسبيا وبشكؿ مطمؽ، يقوض حتما األوضاع السعيدة الناتجة عف ىذه القوة" )

ساس بوجود ضعؼ كامف طويؿ المدى. ولكف ىذا مدعـو أيضا إذف فاالندفاع ألجؿ الحفاظ عمى الييمنة األمريكية يمميو إح
بالثقة الناتجة جزئيا مف مصير الحرب الباردة. فكما يطرح فالوس: "تكمف الثقة في االقتناع بأنو إذا جابيت الواليات المتحدة أعداء 

رونالد ريجاف إلى منصبو داعيا ال إلى "أشرار" فأنيا سوؼ تنتصر، والدليؿ عمى ذلؾ بالطبع ىو سقوط االتحاد السوفيتي. فقد جاء 
التوازف، ولكف إلى تحقيؽ النصر الكامؿ عمى "إمبراطورية الشر". وبعد ذلؾ بعشر سنوات زالت ىذه اإلمبراطورية. واليـو فأف كؿ 

ىابييف لف يتـ فقط أعضاء القيادة الدفاعية تقريبا كانوا جزءا مف فريؽ ريجاف. وتقؼ ذكرى ىذا النجاح وراء وعد جورج بوش بأف اإلر 
(. وتدعـ ىذه الثقة النجاحات التي حققتيا 45احتوائيـ مثؿ ميربي المخدرات ولكنيـ سوؼ يضربوف مثؿ النازييف والسوفييت )

، 2992حرب الباردة  خاصة دور القوة الجوية في تأميف النصر عمى العراؽ عاـ لالعسكرية األمريكية في حقبة ما بعد ا
سبتمبر كاف رامسفيمد يكافح لمدفع نحو إحداث تحويؿ في  22(. وحتى قبؿ 46. )1002، وأفغانستتاف في 2999ويوغوسبلفيا في 

العسكرية األمريكية في مواجية المقاومة التي كاف يبدييا البنتاجوف. وقد تضمف ذلؾ استخداـ ما يسمى "ثورة في الشئوف العسكرية" 
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تكنولوجيا المعمومات ألجؿ إعادة تنظيـ القوات المسمحة األمريكية في وحدات  التي مف الممكف تحقيقيا خاصة فيما يتعمؽ بتطور
صغيرة متخصصة تساندىا أشكاؿ متنوعة مف القوات الجوية التي تستخدـ ذخيرة دقيقة التصويب.  وقارف رامسفيمد في خطاب ميـ 

وبيف بميتزكريج النازي  أفغانستافلحرب عمى بيف ىجـو تحالؼ الشماؿ والقوات األمريكية عمى مزار شريؼ خبلؿ ا 1001لو عاـ 
نما الطريقة غير  2942-2939مف  : ما كاف ثوريا وغير مسبوقا بالنسبة لبميتزكريج لـ يكف القدرات الجديدة التي وظفيا األلماف، وا 

معركة مزار شريؼ معركة قة كانت يالمسبوقة والثورية التي تـ بيا المزج بيف القدرات الجديدة وتمؾ القائمة آنذاؾ. وبنفس الطر 
التي ترجع إلى  51تحوؿ. فقد أخذت قوات التحالؼ القدرات العسكرية الموجودة مف األسمحة األكثر تقدما الموجية بالميزر إلى بي 

عاما إلى أكثر الوسائؿ بدائية )رجؿ عمى ظير جواد(. واستخدموا ىذه الطرؽ بشكؿ غير مسبوؽ، كاف لو أثرا مدمرا عمى  40
 (. 47العدو ومعنوياتو، وىذه المرة ضد سبب الشر في العالـ )مواقع 

ألؼ فقط  40إلى  حاجةنعكس في تأكيد ريتشارد بيرؿ أنو سوؼ تكوف ىناؾ يأف نفس األيماف ببسالة العسكرية األمريكية 
لؼ جندي الذيف تتحدث ا 100ا ليا أية صمة باؿتنمف القوات األمريكية لئلطاحة بصداـ: "سوؼ أكوف مندىشا إذا كانت احتياجا

تساندىا بعض الوحدات  وقدعنيـ الصحؼ. فسوؼ يكوف كافيا استخداـ قوة أصغر كثيرا، أساسا مف قوات العمميات الخاصة، 
 (. فبعد اإلطاحة بطالباف أصبح فريؽ بوش يعتقد أنو في استطاعتيـ عمؿ اي شئ.48النظامية )
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  أمزيكا ضد أوروتاأمزيكا ضد أوروتا

". في المقاـ األوؿ، انيـ أقؿ استعدادا  اإلجراءاتما يسميو المنتظروف  " بنفاد صبرىـ حياؿ انو ذلؾ المعتقد الذي يكّوف 
مف أسبلفيـ الجميورييف والديمقراطييف لتممؽ المؤسسات الدولية. لقد قاـ جوف بولتف بتمخيص ذلؾ الموقؼ بدقة عندما قاؿ " ال 

قيادتو بواسطة القوة الحقيقية الوحيدة المتبقية في العالـ وىذه ىي  يوجد ما يسمى باألمـ المتحدة. يوجد مجتمع دولي باالمكاف
. يمثؿ ذلؾ الموقؼ (49)الواليات المتحدة األمريكية عندما يتبلءـ ذلؾ مع مصالحنا وعندما نتمكف مف كسب اآلخريف لمتقدـ معنا "

عمى أتـ االستعداد لتجاىؿ األمـ المتحدة والقياـ تحوؿ في التشديد وليس دحض لمماضي. كما رأينا مسبقا، فقد كانت ادارة كمينتوف 
بعمؿ أحادي الجانب كمما رأت أف ىناؾ ضرورة لذلؾ. لكف ادارة بوش الفتية تعد أكثر انفتاحا في تعبيرىا عف االزدراء تجاه الدوؿ 

ع االتحاد األوروبي حوؿ الرأسمالية والقيادية األخرى في غرب أوروبا وشرؽ آسيا. فقد دخمت بسرعة في سمسمة مف النزاعات م
ية اتفاقية كيوتو، والتجارة ) وبالتحديد رفع الواليات المتحدة األمريكية لتعريفة الصمب المستورد (، ومعارضة الواليات المتحدة األمريك

كونو مستشارا ببل لقد عبر بيرؿ بشكؿ صريح عف االزدراء الذي يكّنو اليميف الجميوري لؤلوروبييف فنظرا ل   لمحكمة الجزاء الدولية.
أجر لبلدارة يسعو االبتعاد عف الحكمة في التعبير. فعندما سئؿ عف مدى احتياج الواليات المتحدة لدعـ االتحاد األوروبي لبلطاحة 

 بصداـ، أجاب:

ـ ستجعميـ يدعموف النظا –أنيـ يتقبموف أيا كاف في السمطة  –اف نفس الظاىرة التي تؤدي الى تحمؿ األوروبييف لصداـ 
 التالي لصداـ. سيتغيروف بسرعة...سيفعموف ما ىو في مصمحتيـ الخاصة.

انني أشير الى أنيـ اآلف يممؤوف الفنادؽ في بغداد لتوقيع العقود التي سيجري تنفيذىا عند رفع الحصار. سوؼ يكونوا في 
        (50)نفس الفنادؽ وبصدد نفس العقود مع النظاـ التالي. 

 -ر ذلؾ االزدراء نحو أوروبا الى عداء بائف. وقد تفجر ذلؾ بشكؿ فعاؿ بواسطة أناتوؿ ليفف في بعض الحاالت، يتطو 
 مباشرة: الحادي عشر مف سبتمبرفي الفترة التي عقبت  -صحفي بريطاني لديو عبلقات وثيقة باليميف الجميوري

حر في نيويورؾ مف قبؿ مجموعة مف بعد مدة قصيرة مف تولي ادارة بوش لمسمطة في يناير، دعيت الى الغداء بمطعـ سا
باىظي الثمف وزخرفة  ذرؤساء التحرير والكتاب مف القائمة االعبلمية العريضة والمؤثرة لمجناح اليميني األمريكي. كاف الطعاـ والنبي

صفو بالمعتدؿ. المكاف فخمة لكف ىادئة وارتدى الزبائف المبلبس الجميمة بينما كاف معظـ الحوار جنوني بدرجة أعمى مما يمكف و 
فيما يخص الجزء األكبر مف العالـ خارج الواليات المتحدة، كاف موقؼ المستضيفيف عبارة عف خميط مف الكراىية واالزدراء وعدـ 
الثقة والخوؼ: ليس فقط تجاه العرب والروسييف والصينييف والفرنساوييف وغيرىـ ولكف حياؿ الحكومات االشتراكية األوروبية، أيا 

لمقياـ بأعماؿ عسكرية ضد نطاؽ  –عمى المستوى النظري عمى األقؿ  –نى المفترض لذلؾ. تماشى ذلؾ مع رغبة عارمة كاف المع
 (.52واسع مف الدوؿ حوؿ العالـ )

يستشيد ليفف بأحد القادة السياسييف الجميورييف عندما سأؿ، " مف قاؿ أف لدينا قيـ مشتركة مع األوروبييف؟ انيـ حتى ال 
الكنيسة". لقد قاـ أحد زمبلء ليفف في منح كارنيجي المحافظ لمسبلـ الدولي، روبرت كاجاف، مف الوصوؿ الى تحميؿ  يذىبوف الى

أكثر تعقيدا وتطورا الى حد ما. فبحسب تحميمو يكوف التفضيؿ األمريكي لؤلحادية والتمسؾ األوروبي بالتعددية نابع مف " فجوة القوة 
 " بيف الجانبيف:  
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...ليست مسألة خاصة بجورج بوش. انيا مسألة قوة. فقد أثمرت القوة العسكرية اف المسألة  الممتدة عبر األطمسي اليـو
األمريكية عف نزعة الستخداـ تمؾ القوة. وقد أنتج الضعؼ األوروبي بغض شديد ومفيـو تماما لممارسة القوة العسكرية. وبالطبع، 

ـ ال تشكؿ فيو القوة أىمية وحيث يكوف القانوف الدولي والمؤسسات الدولية ىي بعال اإلقامةأسفرت عف مصمحة أوروبية قوية في 
المييمنة وحيث يعد العمؿ األحادي الجانب والمستخدـ لمقوة محظور وحيث تتساوى جميع األمـ مف حيث الحقوؽ والحماية 

اف لؤلوروبييف مصمحة عميقة في خفض بمقتضى التشريعات الدولية السائدة والمتفؽ عمييا في التصرؼ بغض النظر عف القوة. 
 (. 51قيمة وفي آخر األمر استئصاؿ القوانيف الوحشية لعالـ فوضوي تكوف القوة ىي المحدد األعمى لؤلمف القومي والنجاح بو )

ؿ كاجاف أف تمؾ العواقب الناجمة عف االختبلفات في القوة المادية بيف الواليات المتحدة وأوروبا قد دعمت مف خبل ويؤكد
 المتبادلةعممية التوحيد األوروبي وتطوير المؤسسات التعددية التي تشجع توفيؽ المصالح القومية. لكف اعتمد ترويض المنافسات 

 بداخؿ أوروبا عمى مظمة الجيش األمريكي:

ليا...يزخر  العبرة لمحدوداألمف مف الخارج، أزالت الواليات المتحدة األمريكية ضرورة توفير الحكومات  مف خبلؿ توفير
الموقؼ الراىف بما يثير التيكـ. اف رفض أوروبا لسياسات القوة وخفضيا لقيمة القوة العسكرية كأداة في العبلقات الدولية يعتمد 

فقط في ظؿ مظمة  عمى تواجد القوات العسكرية األمريكية عمى األراضي األوروبية. فالنظاـ الكنتي الجديد ألوروبا يمكنو االزدىار
األمريكية التي تمارس بالقوانيف الفوضوية القديمة. فقد أتاحت القوة األمريكية الفرصة  لؤلوروبييف لكي يؤمنوا بزواؿ أىمية القوة 
 (53)القوة. 

وبعض التابعيف لو مف أمثاؿ  -عمى أساس تمؾ األطروحة، يقـو كاجاف بانتقاد الرأي الذي يقدمو فرانسيس فوكياما 
نياية التاريخ " تكوف الرأسمالية المتقدمة قد دخمت الى عصر " ما بعد ب"  ووالذي يرى أن -رت كوبرالدبموماسي البريطاني روب

الحداثة " و " ما بعد التاريخ " حيث تيجر الحرب بداخؿ تمؾ المساحة عمى الرغـ مف استمرار تيديدىا لؤلجزاء مف العالـ التي 
 (.  يطرح كاجاف أف أوروبا قد تكوف قد خرجت عف التاريخ ولكف:54اثة " )التزاؿ في مرحمة " الحداثة " أو حتى " ما قبؿ الحد

عمى الرغـ مف الدور الرئيسي الذي لعبتو الواليات المتحدة في جمب أوروبا الى الجنة الكنتية وعمى الرغـ مف الدور الذي ال 
لكف ال تستطيع أف  األسوارنفسيا. انيا تحرس تزاؿ تمعبو لجعؿ تمؾ الجنة ممكنة اال أنيا ال تستطيع أف تدخؿ الى تمؾ الجنة ب

تمشي عبر البوابة. اف الواليات المتحدة، بكؿ ما لدييا مف قوة، ال تزاؿ منغرسة في التاريخ، متروكة لمتعامؿ مع الصدامات وآيات 
 (.55اهلل وكيـ ايؿ سونغات ..تاركة الفوائد السعيدة لآلخريف )

حدة كحارس غير أناني يتحمؿ عبء الجيش المطموب لكي يستمر األوروبيوف بالوثب اف تمؾ الصورة الذاتية لمواليات المت
فرحا في جنة ما بعد الحداثة تنشئ بشكؿ طبيعي الغيظ واالمتعاض. انفجرت بعض التوترات التحتية الى السطح عندما قاـ 

بتحويؿ الحزب الديمقراطي  – 1001تمبر نتيجة لمواجيتو لميزيمة في االنتخابات الفدرالية في سب –المستشار جرىارد شرودر 
االشتراكي بقوة لمعارضة الضربة األمريكية لمعراؽ. بعدما قاـ وزير العدؿ األلماني بمقارنة بوش بيتمر، قالت كوندليزا رايس، " لقد 

جتماع لمناتو في (. بينما احتفؿ شرودر بنجاحو الضيؽ في برليف، استغؿ دونالد رامسفيمد مناسبة ا56خمؽ جو عاـ ...مسمـ ")
وارسو العادة الشكوى. وقد ذىب ريتشارد بيرؿ الى أبعد مف ذلؾ باعبلنو أف أفضؿ ما يمكف أف يقدمو شرودر الستعادة العبلقات 

 (.   57األلمانية ىو استقالتو ) -األمريكية
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  إمثزيانيح انضىق انحزجإمثزيانيح انضىق انحزج

 وأصبحت الفرصة متاحة أماـى أف ىناؾ نافذة قد فتحت أف المنظور التاريخي لمعالـ الذي يتبناه فريؽ بوش جعمو يخمص إل
سبتمبر والحرب عمى  22استغبلؿ التفوؽ العسكري األمريكي الحالي لتحسيف وضع الرأسمالية األمريكية عمى المدى الطويؿ. وقدـ 

الدف وشبكة القاعدة التابعة  اإلرىاب المناسبة لبذؿ ىذا الجيد، ولكف الواليات المتحدة كانت تيدؼ إلى لعبة أكبر مف المراوغ بف
األمريكية: " نحف متيقظيف إلمكانية تجديد األنماط القديمة  التي وضعتيا اإلدارةاألمف القومي  خطة فيميـ  جزءحذر ويلو. 

 "لتنافس القوى العظمى. فيناؾ قوى عظمى عديدة كامنة تمر بمرحمة تحوؿ داخمي أىميا روسيا واليند والصيف.

ر عمى أف ىذه القوى تشارؾ الواليات في مصالحيا وقيميا، فأف الوثيقة تشر إلى حذر خاص جدا تجاه وبينما ىناؾ إصرا
 بكيف: 

رغـ مرور ربع قرف عمى بداية عممية تنحية المبلمح األسوأ مف لئلرث الشيوعي، لـ يتبف قادة الصيف بعد السمسمة األخرى "
ييا لمحصوؿ عمى قدرات عسكرية متطورة تستطيع  بيا تيديد جيرانيا في مف االختيارات الجوىرية بشأف طبيعة الدولة. ففي سع

عميو الزمف يمكف أف يعوؽ مساعييا لمعظمة القومية. فمع الوقت،  سوؼ تدرؾ  عفيمنطقة آسيا والباسيفيؾ، تتبع الصيف طريقا 
 (. 58)"الصيف أف الحرية السياسة واالجتماعية ىي المصدر الوحيد لمعظمة

بيف الدوؿ العظمى يجب أف يكوف بالشروط األمريكية.  وأف الوفاؽ الذي رغب بوش ومستشاريو في تحقيقوبمعنى آخر، 
وىذا صحيح فيما يتعمؽ بالمجاؿ العسكري، حيث أف العـ ساـ ىو فقط المسموح لو بتطوير قدرات عسكرية متقدمة. فقد أكدت لجنة 

 اليميف الجميوري الستراتيجية الدفاع: 

يحكـ حجـ ونوع قواتنا النووية ليس المساواة العددية مع القدرات الروسية، بؿ الحفاظ عمى التفوؽ إف ما يجب أف "
لى جانب ىذا التفوؽ القدرة عمى ردع التحا ية الممكنة لمقوى النووية. أف التفوؽ النووي األمريكي دفات المعالاالستراتيجي األمريكي وا 

 "وف عنصرا ميما في الحفاظ عمى القيادة األمريكية في عالـ أكثر تعقيدا وفوضىليس شيئا يدعو لمخجؿ، بؿ بالعكس، فإنو سيك
(59 .) 

وليس مدىشا في ضوء ىذه التصريحات أف تخشى روسيا والصيف مف تخمي إدارة بوش عف معاىدة أية بي إـ وبناء نظاـ 
، 1001ظ عمى التفوؽ األمريكي. ففي أكتوبر دفاعي استراتيجي قومي ييدؼ إلى القدرة عمى الضربة األولي النووية وىو ما يحاف

تفاخر بوؿ وولفويتز زاعما أف تحقيؽ تقدـ سريع عمى صعيد تطوير نظاـ الدفاع الصاروخي القومي: "أف الواليات المتحدة أصبحت 
زمف، ومع دولة سنة، وعفا عمييا ال 30حرة أخيرا في التوصؿ إلى دفاعات صاروخية بدوف القيود المصطنعة لممعاىدة التي عمرىا 

(. أف تقرير الوضع النووي، الصادر عف اإلدراة األمريكية أوائؿ نفس العاـ، وضع روسيا والصيف وكوريا 60لـ يعد ليا وجود. )
يراف والعراؽ وسوريا وليبيا باعتبارىـ خصـو نووييف كامنيف، واقترح المزج بيف القدرات التقميدية والنووية، فعمى سبيؿ  الشمالية وا 

(. وفي نفس الوقت فقد أعطت 62اؿ يمكف وضع رؤوس نووية فوؽ  األسمحة اليادفة إلى قتؿ قادة األعداء مثؿ صداـ حسيف )المث
الحرب عمى اإلرىاب الواليات المتحدة فرصة لبناء سمسمة مف القواعد العسكرية في آسيا الوسطى، وىي منطقة كانت قريبة منيا 

(. وتؤكد استراتيجية 61حيث أغمقت القواعد األمريكية ىناؾ في بداية التسعينيات. ) الفميبيفإلى خبلؿ الحرب الباردة وبإعادة قواتيا 
األمف القومي أف ذلؾ ليس تطور مؤقت: "لكي نقاـو حاالت عدـ التأكد ونجابو التحديات األمنية العديدة، يجب أف تحظى الواليات 

ماؿ شرؽ آسيا، وأف يكوف ليا كذلؾ ترتيبات مؤقتة بشأف انتشار القوات المتحدة بقواعد ومحطات في داخؿ ووراء غرب أوروبا وش
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في ىذه الخطوات المرحمة األولى في استراتيجية  رأوا(. وال يستطيع أحد أف يمـو حكاـ الصيف إذا 63األمريكية بعيد المدى. )
 تطويؽ موجية ضدىـ. 

ليست ببساطة تيدؼ إلى الحفاظ عمى التفوؽ  األمريكي  غير أنو مف الميـ أف نرى أف االستراتيجية الكبرى إلدارة بوش
أمريكيي لرأسمالية السوؽ الحرة عمى العالـ. أف تقديـ بوش لؤلمف القوي يبدأ -نجمونما تيدؼ إلى فرض النمط األا  الجيوسياسي، و 

رية ونموذج واحد ومستداـ لمنجاح بالتأكيد بأف : أف نضاؿ القرف العشريف الكبير بيف الحرية والشمولية انتيى بنصر حاسـ لقوى الح
". ويذىب بوش أبعد مف ذلؾ ليجاىر بنيتو خمؽ توازف لمقوى أفضؿ لحرية اإلنساف: تحت والعمؿ الحر والديمقراطيةالقومي: الحرية 

 ظروؼ تمكف األمـ والمجتمعات مف اختيار عوائد وتحديات الحرية االقتصادية والسياسية. وقد كرس أحد فصوؿ ىذه الوثيقة
توقد عيدا  جديدا مف النمو العالمي عبر السوؽ الحر والتجارة الحرة". وتبلحظ  لتوضيح السياسة الميبرالية الجديدة التي سوؼ: "

الوثيقة أيضا أنة "سوؼ ترتكز استراتيجية األمف القومي األمريكي عمى  عالمية أمريكية واضحة تعكس "اتحاد قيمنا ونجاحنا 
ع غريب مف العالمية أف تترؾ لمشعوب حرية اختيار "النموذج المستداـ الوحيد لمنجاح القومى" أي نمط القومي". أنو بالفعؿ لنو 

رأسمالية "دعو يعمؿ األمريكية". يمكف تجنب عصر جديد مف تنافس القوى العظمى طالما صدؽ المنافسوف الكامنوف مثؿ روسيا 
(. لقد رسـ االقتصادي الميبرالي اليساري 64أسمالية الحرة األمريكية. )والصيف عمى "القيـ المشتركة" التي تعني بالطبع قيـ الر 

روبرت واد صورة أخاذة لدرجة تحيز بنية االقيصاد العالمي منذ انييار نظاـ بريتوف وودز في أوائؿ السبعينيات لمصالح اإلمبريالية 
 األمريكية:

دوؿ المستقمة واألسواؽ الدولية، فما ىو االقتصاد تصور أنؾ إمبراطور روماني عصري، وقائد أقوى دولة في عالـ ال
السياسي العالمي الذي ستقـو بإنشائو بحيث تدعـ قوى السوؽ العادية التفوؽ االقتصادي لدولتؾ وتسمح لمواطنيؾ باستيبلؾ أكثر 

 مما ينتجوف وتبقي منافسيؾ في وضع أدنى وذلؾ دوف أف تضطر  ألف تمقي بكؿ ثقمؾ؟ 

تقبللية لكي تتخذ القرار فيما يتعمؽ بسعر الصرؼ والسياسة النقدية الخاصة بؾ، بينما تجعؿ الدوؿ ؾ تحتاج إلى االسنأ
في باقي  االقتصاديةاألخرى تعتمد عمى مساندتؾ في إدارة اقتصادياتيـ. أنؾ تريد أف تكوف قادرا عمى الترتيب لمتذبذبات واألزمات 

أف تصعد حدة المنافسة بيف  ستكوف حريصا عمىف تشكؿ تيديدا لتفوقؾ، كما أنحاء العالـ مف أجؿ كبح نمو مراكز أخرى يمكف أ
 المصدريف في العالـ لكي تعطي لنفسؾ تدفقا لمواردات بأسعار متدنية بثبات مقارنة بأسعار صادراتؾ. 

يا التجارة الحرة ما ىي السمات التي تريد أف تفرضيا في االقتصاد السياسي العالمي؟ أوال الحركة الحرة لرأس الماؿ. ثانو 
( استثمارات دولية متحررة مف أي مزايا لمشركات لتحقيؽ التميز بالنسبة لؾ)باستثناء الواردات التي تيدد صناعاتؾ المحمية الميمة 

 تحظى أف الوطنية عف طريؽ التدابير الحمائية أو التحصيؿ العاـ أو الممكية العامة أو أية وسائؿ أخرى، وذلؾ مع التأكيد عمى
الصحية  ية شركاتؾ  بنفس أوضاع النخب المحمية مف الشركات فيما يتعمؽ بإدارة أصوليـ المالية وتعميميـ الخاص والرعايةحر 

خامسا عدـ وجود قيود عمى قدرتؾ عمى إصدار عممتؾ  ة االحتياطي الرئيسية.موالمعاشات وغيرىا. رابعا أف تكوف عممتؾ ىي عم
دوالر بالذىب(،  ومف ثـ يمكنؾ تمويؿ عجز تجاري غير محدود مع بقية أنحاء العالـ. سادسا بالطريقة التي تشاء )مثؿ ارتباط ال

إقراض دولي بسعر فائدة متغير تسيطر عميو عممتؾ، وىو ما يعني أف الدوؿ المقترضة وقت األزمة يمكف أف تدفع لؾ أكثر عندما 
بكثير مما تنتج )ويؤدي ذلؾ إلى اضطراب مالي وأزمات بشكؿ أف تستيمؾ أكثر  يجعمؾ قادرا عمىتكوف قدرتؾ أقؿ. وىذا المركب 

دوري في بقية أنحاء العالـ(. وحتى تقـو باإلشراؼ عمى إطار العمؿ الدولي فإنؾ ترغب في وجود منظمات دولية تتخذ شكؿ 
 (.65التعاونيات بيف الدوؿ األعضاء وتحمؿ شرعية التعددية، ولكنيا تموؿ بطريقة تسمح لؾ بالرقابة )
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يعد ىذا وصفا لما يسميو بيتر جواف نظاـ "دوالر ووؿ ستريت"، الذي أرادت مف خبللو اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ 
. ويحمؿ ىذا النظاـ مغاالة كبيرة مف ثبلث جوانب مختمفة(. 66سنة  الماضية.) 30نيكسوف تنظيـ األسواؽ المالية الدولية خبلؿ اؿ

بشكؿ خاص تقييما أكثر تآمرية مما يجب حوؿ كيفية تطور نظاـ دوالر ووؿ ستريت: فالصدفة و  أف جواف يعطي الجانب األوؿ ىو
الماؿ مف ىـ أكثر فاعمية في عالـ قاـ بيا  )مثبل النجاج البعيد عف التوقع لبرنامج حكومة تاتشر لمخصخصة( واالبتكارات التي

رينر فأف مركزية الدوالر غير المقدر بالذىب بالنسبة لمنظاـ المالي لعبتا دورا ميما في القصة. واألكثر مف ذلؾ، كما أكد روبرت ب
بيف الدوؿ الرأسمالية  2985أدى اتفاؽ ببلزا الموقع في سبتمبر عاـ  حيث بالفعؿ في مصمحة الرأسمالية األمريكية يكفالدولي لـ 

قدرة التنافسية الدولية لمواليات المتحدة. ولكف ما ثبت أنو كاف عامبل حاسما بالنسبة إلنعاش الو القائدة إلى ىبوط في سعر الدوالر 
يسميو برينر "اتفاؽ ببلزا المعاكس" الموقع بعد ذلؾ بعشرة أعواـ، عندما انتقمت إدارة كمينتوف إلى سياسة دوالرية قوية مصممة 

، أدى إلى إرساء قاعدة أزمة الربحية بالنسبة لمصناعة األ مريكية التي نمت في نياية بيدؼ إحياء االقتصاد الياباني المأزـو
(. ثانيا فإف المؤسسات التي تييمف عمييا الواليات المتحدة والتي أدارت نظاـ دوالر ووؿ ستريت والتي يسمييا 67التسعينيات. )

 صندوؽ النقد الدولي، تقدـ إلى حد ما سمع عامة تفيد كؿ االقتصاديات الرأسمالية-ووؿ ستريت-مجمع وزارة الخزانة األمريكية
ذلؾ فأف الشركات المتعددة الجنسية األوروبية مثؿ "سويس" لعبت دورا قياديا وبناءا عمى المتقدمة، وليس فقط الرأسمالية األمريكية: 

. ثالثا، يشير ذلؾ إلى المبرالية الجديدةفي التربح في كؿ مف الشماؿ والجنوب مف خصخصة المياه التي طالبت بيا توافؽ واشنطف 
ألوروبية واليابانية حتى إذا كانتا ال زاال مجرد العبيف جيوسياسييف ىامشييف نسبيا، فإنيـ العبيف اقتصادييف أف الرأسمالية ا

 رئيسييس ال يمكف تجاىؿ مصالحيـ ومتطباتيـ ببساطة بواسطة واشنطف وووؿ ستريت.

وعناصر التكيف والعداء المباشر إف حالة السعادة التي تحيط برواج االقتصاد األمريكي في نياية التسعينيات قد تبخرت، 
بعد التاريخ، كما يقوؿ أالف جريف سباف،  القتصاد "األمريكي الجديد" الذي ذىب أداؤه إلى مااف المزاعـ حوؿ إ. ةأصبحت ظاىر 

ترة الرواج يشير برينر إلى أف نمو اإلنتاجية األمريكية خبلؿ فو رئيس إدارة االحتياط الفيدرالي، قد انيارت مع فقاعات ووؿ ستريت. 
العمؿ في  إنتاجية، تطورت 1000إلى  2993كف أفضؿ بشكؿ حاسـ مف ذلؾ بالنسبة لخصوميـ األساسييف. بينما بيف تلـ 

% عمى 4،9( و2998% )خبلؿ 4،8%، وفي في ألمانيا الغربية وفرنسا نما بمعدالت سنوية متوسطة 5،2الصناعة بمعدؿ 
 نة إلى االقتصاد ككؿ.(. ويمد ريتشارد اليرد المقار 68التوالي )

مقارنة بالواليات المتحدة، وىو في  ألوروبيةمنطقة االالساعة أسرع في  إنتاجسنوات العشر الماضية، نما معدؿ الوفي خبلؿ 
فرنسا وألمانيا اآلف في نفس مستواه في الواليات المتحدة. وحتى عمى أساس قاعدة اإلنتاج بالنسبة لمفرد فإف السنوات العشر 

 (.69)األوروبيةمنطقة الشيدت نموا متساويا في كؿ مف الواليات المتحدة و  الماضية

، لـ تكف إنتاجية الساعة أعمى منيا في الواليات المتحدة في ألمانيا وفرنسا 1001ووفقا لصندوؽ النقد الدولي، ففي عاـ 
وى األخرى ال يجب أف يسمح ليا بإخفاء واقع (. أف قيادة الواليات المتحدة العسكرية الضخمة لمق70فقط، بؿ في إيطاليا أيضا. )

(. نتيجة ذلؾ أف السيادة األمريكية الراىنة تعتمد 72االتحاد األوروبي قد أصبح أكثر تكافئا.) أف التنافس االقتصادي خاصة مع
نو بالتحديد بسبب ذلؾ عمى اإلدارة األمريكية أف تحارب بضراوة  فقط مجموعة مف الظروؼ االنتقالية والطارئة بشكؿ كبير. وا 

غربية، الذي تحقؽ عؿ النطاؽ الكوني خبلؿ الجيؿ الماضي. تستولي لمحفاظ عمى وضع الدولة األولى المييمنة في الرأسمالية ال
إدارة بوش عمى ميزة السياؽ الراىف مف أجؿ دفع األوضاع إلى أبعد في اتجاه مصالح الرأسمالية األمريكية. ولكف باقتباس عنواف 

 كتاب جواف فإف تمؾ ىي مغامرة، ال سباؽ مؤكد النتائج.  
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  اننفطاننفطانتغيز في اننظاو وصياصاخ انتغيز في اننظاو وصياصاخ 

القسرية  اإلطاحةلفريؽ بوش ليست مواجية أيا مف المنافسيف الرئيسييف لمواليات المتحدة األمريكية بؿ  األولىاألولوية  إف
لآلخريف: فاذا تمكنت  كإنذاربصداـ حسيف. يمعب ذلؾ المشروع وظيفتيف رئيسيتيف. أوال، ستعمؿ حرب أمريكية ناجحة عمى العراؽ 

يتعيف عمى المنافسيف النظراء والمحتمميف لواشنطف  إذفحاكـ متمرد لقوة شرؽ أوسطية ىامشية،  إزالةقة مف القوة األمريكية الساح
البعض عمى األقؿ في اليميف  إليوبصداـ ستمعب دورا أكثر تحديدا في البرنامج الطموح الذي يمجأ  اإلطاحةمراقبة خطواتيـ. ثانيا، 

 .عادة تنظيـ الشرؽ األوسط ككؿالجميوري إل

بعػد العػراؽ ".  القضاء عميياىو أف لدييـ قائمة طويمة مف الدوؿ التي يتعيف عمييـ  ال تفيمو الناس ىنا بشكؿ كافيما  إف" 
(. المممكػػة 71") مجػػرد بدايػػة" العػػراؽ ليسػػت الفصػػؿ األخيػػر بػػؿ  وأمثالػػو أفيقػػوؿ مستشػػار الػػدفاع جػػوف بايػػؾ عػػف ريتشػػارد بيػػرؿ و 

تسػػبب بيػػرؿ فػػي حالػػة اضػػطراب عنػػدما قػػدـ لورينػػت مورويػػؾ، محمػػؿ  1001مػػة أىػػدافيـ. فػػي يوليػػو العربيػػة السػػعودية عمػػى رأس قائ
واضع نظرية المؤامرة الردئ السمعة والشخص الذي تحػوؿ ببسػاطة مػف أقصػى  –وأحد أتباع ليندوف الروش سابقا  RANDلشركة 

 الكيافسياسة الدفاع .  استمع ذلؾ  خطةليقدـ ممخص  –اليميف الى أقصى اليسار فيما يخص سياسات الواليات المتحدة األمريكية 
النخبوي واالستشاري في ذىوؿ بينما شرح مورويؾ أف المممكة العربية السػعودية ىػي " نػواة الشػر " ويتعػيف اعتبارىػا ضػمف " أعػدائنا 

والموجودتاف فػي السػعودية اذا  –ينة مكة والمد –"، وأنو يتوجب عمى الواليات المتحدة األمريكية أف تيدد أقدس مدينتيف في االسبلـ 
(. فػػي الضػػجة المصػػاحبة أسػػرع كػػبل مػػف بيػػرؿ ورمسػػفيمد لفصػػؿ أنفسػػيـ عػػف ذلػػؾ اليػػذياف. لكػػف آخػػروف فػػي اليمػػيف 73لػػـز األمػػر)
مػػف القاعػػدة الػػى  –" اف شػػبكة االرىػػاب  المشػػروع األمريكػػي. فوفقػػا لمايكػػؿ ليػػدف مػف مؤسسػػة فػػي آرائػػو مورويػػؾ يشػػاركوف الجميػوري

نتيجة لمػدعـ  تتمتع بما لدييا مف فاعمية وقدرة –ب اهلل ومف الجياد االسبلمي الى حماس ومنظمات التحرير الفمسطينية المختمفة حز 
أنظمة استبدادية، أطمؽ عمييـ مصػطمح " سػادة االرىػاب ": ايػراف والعػراؽ وسػوريا والمممكػة العربيػة السػعودية.  ةأربع ـالذي تقدمو لي

اليػػدؼ األوؿ لمواليػػات يكػػوف  يقتػػرح دخػػوؿ الواليػػات المتحػػدة فػػي حػػرب ضػػد المممكػػة السػػعودية. انػػو يطػػرح أف فػػي الواقػػع، ليػػدف ال
حػػزب اهلل ":  –التػي " قامػت بخمػؽ وتػدريب وحمايػة وتمويػؿ ودعػـ أكثػر المجموعػات االرىابيػة اسػتماتة فػي العػالـ  ىػو إيػراف المتحػدة

فػػأف  (. وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ،74مػػة أبشػػع مػػف اقامػػة مذبحػػة لممػػدنييف األمػػريكييف )مػػف المفتػػرض أف يكػػوف قتػػؿ عسػػاكر اسػػرائيمييف جري
وضػػع حميػػؼ أساسػػي لمواليػػات المتحػػدة فػػي المنطقػػة العربيػػة منػػذ األربعينػػات وبشػػكؿ مفػػاجئ مػػع ثبلثػػة مػػف أكثػػر الػػدوؿ تمػػردا وأقميػػا 

 شعبية لدى أمريكا يعتبر تحوال مذىبل

سبتمبر. لقد سعت ادارة بوش نفسيا الى االشارة بشكؿ حذر الى جذور بف  22. أوال،ويرجع ىذا التحوؿ إلى ثبلث عناصر
إال أف  ،الحادي عشر مف سبتمبر الحاكمة والى األصؿ السعودي لمعظـ مختطفي الطائرات في السعودية الطبقةب التى تربطو الدف

"  :مورويؾ لمجنة سياسة الدفاعويقوؿ  لسعوديةمحاسبة المممكة العربية افي أكثر انفتاحا  كانوا اليميف الجميوريالكثيريف مف 
لمسعودييف وجودا واضحا عمى كافة المستويات المتعمقة باإلرىاب.. مف التخطيط الى التمويؿ.. مف الكوادر الى المنفذيف.. مف 

 (. 75ىذا ما قالو )المرشديف إلى المشجعيف والمتعاطفيف"

بترليوف دوالر ضد العديد مف المؤسسات يقدر  تطالب بتعويض يةسبتمبر برفع دعوى قضائ 22قد قاـ أقرباء ضحايا و 
اذا ما تمت المحاسبة بمصداقية أكبر لتوجو اصبع ولكف السعودية وثبلث أشخاص مف العائمة الممكية السعودية لتمويميـ لبلرىاب. 

امت مف خبلؿ تحالفيا الحميـ مع المممكة ألنيا ق –وبالتحديد الى ادارة ريجاف  –االتياـ الى حكومة الواليات المتحدة األمريكية 
مف الحرب الباردة. لكف وفقا ة األخير  مرحمةفي أفغانستاف أثناء ال لمحرباالسبلمييف  المقاتميفالسعودية بتمويؿ وتدريب وتسميح 

حويؿ المممكة في ت لوجية النظر المشوىة التي يحاوؿ اليميف الجميوري نشرىا عالميا  فاف الحادي عشر مف سبتمبر قد ساىـ 
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وبشكؿ مف المعاصريف في الجناح اليميني دولة اسرائيؿ ببل قيد أو شرط  الكثير سابدالعربية السعودية الى محور الشر. ثانيا، ي
لجوروزاليـ بوست وسعى الى استخداـ امدير  ىو مما فعمت األجياؿ المحافظة السابقة. عمى سبيؿ المثاؿ، فاف بيرؿأكثر بكثير 

يضيؼ سببا جديدا لحرص اليميف . اف دعـ اسرائيؿ 1000ائيؿ في محاولة خرقاء لتخريب مفاوضات كامب ديفيد في اسر  نفوذه
 ا"ىدف  تعد صداـ إزالة فإف، 2996كما أشار بيرؿ في و . الجميوري عمى ضرب العراؽ التى تعتبرىا اسرائيؿ تيديدا كبيرا ليا

 (.  76بالنسبة السرائيؿ " )ا وجوىريا استراتيجي

أف فمسطيف ىي أرض اهلل التي أعطاىا  فيميؿ الجناح اليميني الجميوري ) الذي يشمؿ المسيحيوف المتزمتوف الذيف يرو و 
الميكود مف أمثاؿ آريؿ والتي يشاركيـ فييا زعماء حزب عممية السبلـ في الشرؽ األوسط معاداة لمييود وفقا لمعيد القديـ ( الى 

، فانيـ يمقتوف الدوؿ العربية المحافظة مثؿ المممكة العربية السعودية ومصر نتيجة لمضغوط التي ميف نتنياىو. وبالتالياشاروف وبني
ارساؿ انذار  أيد فكرة " مورويؾأف أناتوؿ ليفف  ويقوؿلعودة الى طاولة المفاوضات. ا عمى يضعوىا عمى واشنطف الرغاـ اسرائيؿ

قمع ويطالب أيضا بقوات الشرطة السعودية مع المسؤوليف األمريكييف فقط بؿ بالتعاوف الكامؿ لال يكتفي بالمطالبة  الى السعودييف
سرائيؿاالنتقادات العامة لمواليات المتحدة  (. اف 77األمر الذي يعد مستحيبل في أي بمد عربي " ) –داخؿ المممكة السعودية  وا 

كبل مف ويمياـ كريستوؿ  أكدقد و . بالقوةـ العربي تشكيؿ العال إعادةالبديؿ لعقد مفاوضات مع الفمسطينييف بالنسبة لميميف ىو 
في تفعيؿ عممية  بالتورطيسمح لنفسو "  الأنو يتعيف عمى بوش أ 1001في ربيع  في ذروة تصاعد أزمة جنيفوروبرت كاجاف 

 (. 78ببغداد ") الذي يمرالطريؽ  –السبلـ " الى درجة قد تنسيو " الطريؽ الذي يؤدي الى السبلـ واألمف الحقيقييف 

مثؿ الثورات المضادة والمصنوعة في الواليات المتحدة التي ظيرت  تمامابداية عممية " الرد " ىي بصداـ  اإلطاحةستكوف 
في جميع أرجاء العالـ  المبراليةسينشر الديمقراطية  وىذه العمميةفي وسط أمريكا وانييار الستالينية في أوروبا الشرقية في الثمانينات 

لووؿ ستريت جورناؿ، "اف تحرير العراؽ مف صداـ ورعاية الديمقراطية لف يخمص المنطقة مف تيديد عسكري رئيسي العربي. وفقا 
اذا ما و ممكف ".  -كجزء مف العالـ الحديث  -رسالة الى العالـ العربي بأف حؽ تقرير المصير كذلؾ سوؼ يبعث  ولكنو فقط
حكومة معادية ألمريكا، " سيدفع ذلؾ الى التفكير في قرار بعائمة سعود  ؿ حكـفي السعودية عف استبدا الثورة الديمقراطية تأسفر 

وجية نظر لقد عبرت كوندليزا رايس عف و  (. 79فرض السيطرة  )األمريكية( عمى آبار النفط، األمر الذي سيضع حدا ألوبؾ " )
 : قائمة ف أجؿ توسيع حدود الرأسمالية المبيراليةعندما اشارت الى امكانية استخداـ الواليات المتحدة لمقوة العسكرية م مشابية

فقط  قد أحدثا تغيرا جوىريا في السياسة الخارجية، فاف ىذه الفترة ال تشير سبتمبر 22كاف انييار االتحاد السوفييتي و إذا
الى  2945لمفترة مف  مشابية ىذه الفترةوىو ما يجعؿ  الى وجود فرصة ضخمة...كذلؾ الى وجود خطر رىيب ولكف تشير 

بغرض خمؽ  –بما في ذلؾ الياباف وألمانيا ضمف القوى العظمى  –حيف وسعت القيادة األمريكية عدد الدوؿ الديموقراطية ، 2947
فرض الديمقراطية المبيرالية عمى  بالنجاح في والحقيقي وراء األحبلـ الفعاؿ(. اف المحرؾ 80توازف جديد لمقوى يميؿ الى الحرية )

العامؿ الثالث والفاصؿ في تفكير اليميف الجميوري فيما يخص منطقة النفط. انو واقع ارتباط الواليات المتحدة  ىوالشرؽ األوسط 
بالطبقات الحاكمة السعودية منذ الحرب العالمية الثانية نظرا الحتواء المممكة السعودية عمى أكبر احتياطات النفط في العالـ. اف 

والتي وصفيا مايؾ دايفس ب " المجنة التنفيذية لمؤسسة البتروؿ  –ة بشركات استخراج الوقود ادارة بوش، ذات العبلقات الوثيق
 1002(. ففي مايو 82تيتـ تحديدا بامكانية وصوؿ الواليات المتحدة الى امدادات البتروؿ عمى المدى البعيد ) –األمريكية " 

 عنيا يكتبوالتي موعة يترأسيا ديؾ شيني ) بمساعدة أنروف (.واشنطف بنشر خطة الطاقة القومية التي قامت باعدادىا مج سمحت
 : قائبل مايكؿ كمير

 في الحقيقة، اف تقرير شيني يضع ثبلث نقاط رئيسية: 
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) في الوقت الراىف تزيد نسبة ما تستورده مف النفط مع زيادة استيبلكيا لويتعيف عمى الواليات المتحدة أف  -2
سيصؿ  1010% مف اجمالي االستيبلؾ، وبحموؿ عاـ 53برميؿ نفط يوميا أي ما يمثؿ مميوف  20تستورد الواليات المتحدة 

 % مف اجمالي االستيبلؾ (.  65مميوف برميؿ، أي الى  27اجمالي استيراد النفط يوميا الى 

ير مصادر التقميدية مثؿ السعودية وفنزويبل وكندا لتوفالال تستطيع الواليات المتحدة االعتماد بشكؿ قصري عمى  -1
مف مصادر جديدة، مثؿ دوؿ منطقة بحر قزويف وروسيا  إضافية إمدادات. يتعيف عمييا أيضا الحصوؿ عمى اإلضافيذلؾ النفط 

 وأفريقيا.

الوصوؿ الى تمؾ االمدادات المضافة، بؿ  مف أجؿال يسع الواليات المتحدة االعتماد فقط عمى قوى السوؽ  -3
 ومة لتجاوز مقاومة المد الخارجي لشركات الطاقة األمريكية. ىامة مف قبؿ موظفي الحك اسيتطمب ذلؾ جيود

مبادرات واسعة النطاؽ بيدؼ زيادة واردات النفط ب القياـعمى ضوء تمؾ المبادئ الثبلث، تدعو خطة شيني ادارة بوش الى 
ؿ مع قادة دوؿ وسط آسيا مف مصادر التزويد الخارجية. وبالتحديد، تطمب مف الرئيس ووزراء الخارجية والطاقة والتجارة العم

خطوط أنابيب جديدة في الغرب. كما أنيا تطالب موظفوف في الواليات  وإلنشاءفي منطقة بحر قزويف  اإلنتاجوأذربيجاف لتعزيز 
وتصدير شركات األمريكية الكبيرة لمصناعاتيـ النفطية  أبواب اقناع نظرائيـ بأفريقيا والخميج العربي وأمريكا البلتينية بفتحب المتحدة

 المزيد مف البتروؿ الى الواليات المتحدة. 

شيني تماما أف الجيود األمريكية لمحصوؿ عمى كميات متزايدة مف البتروؿ تفي سياؽ دعميـ لتمؾ االجراءات، يدرؾ فريؽ 
" سوؼ  1010عاـ يشير التقرير الى أف الواليات المتحدة بحموؿ و المقاومة في بعض األقاليـ المنتجة لمنفط. ستواجو باألجنبي 

عمى القوى األجنبية التي ال  زيادة اإلعتماداألمر الذي يؤدي  –تستورد برميميف مف النفط تقريبا مف كؿ ثبلث براميؿ )استيبلكية( 
 (.81مع مصالح الواليات المتحدة ) بإستمرار -في الواقع  -تتفؽ مصالحيا 

خطط الزيادة  –" يساعد عمى تفسير الكثير مف أعماؿ ادارة بوش  اف ما يسميو كمير ب " استراتيجية اكتساب النفط العالمي
القواعد العسكرية األمريكية بمنطقة بحر قزويف ودعـ موظفوا الدولة لبلنقبلب غير  الضخمة في استيراد النفط مف روسيا وتطوير

لعسكري لمحكومة في كولومبيا. لكنيا أيضا المتحدة لميجـو ا الوالياتابريؿ الماضي وتأييد في ناجح لمجناح اليميني في فنزويبل ال
مف  -اف العبلقة بيف الواليات المتحدة والمممكة العربية تسوء فتؤكد األىمية االستراتيجية لدوؿ النفط في الشرؽ األوسط. فكما رأينا، 

بميوف  100ا يعادؿ ، نقمت جريدة فاينانشؿ تايمز أف " السعودييف الساخطوف " قد قاموا بسحب م1001الجيتيف. في أغسطس 
دوالر مف الواليات المتحدة في الشيور القميمة الماضية، األمر الذي ساىـ في خفض قيمة الدوالر. كاف الغضب تجاه دعـ الواليات 

 المتحدة السرائيؿ وتجاه دعوة المعمقيف مف الجناح اليميني الى تجميد األرصدة السعودية ضمف األسباب المشار الييا:

اعادة النظر ضرورة القريب مف الحكومة، حوؿ  اإلعبلـ تمؾ التى يتبناىا ت اآلتية مف الرياض، وبما في ذلؾتكثر النداءا
في العبلقة االستراتيجية مع الواليات المتحدة. يجري جداؿ أقؿ شعبية بيف النخبة السعودية حوؿ معاقبة الواليات المتحدة مف خبلؿ 

 (. 83تسعير النفط باليورو بدال مف الدوالر )

بجعؿ  عف طريؽ استخداـ نفوذىا الضخـ في اقناع أعضاء المنظمة لعبت المممكة العربية السعودية دورا جوىريا في األوبؾ
حتى ال تقـو  مكاسب الشركات الغربية أف يؤثر ذلؾ كثيرا عمىاالنتاج واألسعار عمى المستوى الذي يسمح باستمرار الربح دوف 
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السعودية في سمؾ  المالكة. لكف حتى في حالة استمرار العائمة ناطؽ أخرى ال تخضع لسيطرة األوبؾىذه الشركات باالستثمار في م
 نفس المنيج، لف يكفي النفط لدييـ لتزويد الرأسمالية األمريكية بالوقود.

نظاـ كائف ضعيؼ تماما كال –المنصبة والمعززة بالسبلح األمريكي  –في أحسف األحواؿ، ستكوف حكومة ما بعد صداـ 
عسكرية الدارة العراؽ أثناء الفترة الطويمة  ةتنصيب حكوملتخطط  اإلدارة األمريكيةأف  إلى إشاراتتوجد و . قرضاي المشابو لمدمية

بعض خبراء النفط أف العراؽ الواقع تحت  ويعتقد(. 84ؿ " التحوؿ الديمقراطي " عمى غرار احتبلؿ ما بعد الحرب أللمانيا والياباف )
نظرا لغياب  2992بعدما استمر في الركود منذ  -عمى األقؿ سيرفع االنتاج بشكؿ كبيرأو  مريكية سينسحب مف أوبؾالييمنة األ

تعمؽ مجمة اكونومست عمى تمؾ و االستثمار في صناعة النفط وحظر األمـ المتحدة األمر الذي أدى الى ىبوط أسعار النفط. 
عراقي؟ محتمؿ. أي حكومة مستقبمية في العراؽ، في احتياجيا لكميات ضخمة مف ىؿ سيحدث فيضاف النفط ال": قائمة السيناريوىات
 المديريف في شركاتالدولة، ستحاوؿ توسيع قطاع النفط بأسرع صورة ممكنة. عمى األقؿ يرى بعض  بإعادة إعمارالماؿ لتقـو 

النفط العراقي. حتى في حالة عدـ قطع  الى صناعة رؤوس األمواؿ األجنبيةالنفط أف ذلؾ المنجـ سيقـو باجتذاب الكثير مف 
االلتزاـ ففي الغالب ستجادؿ مف أجؿ اعفاء طويؿ المدى مف  –كما تريد الواليات المتحدة  –الحكومة الجديدة لصبلتيا بأوبؾ 

 السنوات التي راقبت فييا األمـ المتحدة تصديرىا لمبتروؿ. ىؿ يتمزؽ األوبؾ؟ آخذة في االعتبار بحصتيا

عصفوريف بحجر واحد: سيرحؿ ديكتاتور  ستصيب أمريكا حسيفصداـ أنو بتوجيو ضربة لمرئيس ما سبؽ فوبناء عمى 
 (.85بالمستيمكيف)الحظر وأضرت  نظيـالتحكـ في األسعار وتبلسنوات  تى قامتال المنظمةخطير ومعو 

فقد ترفض المممكة السعودية أف  –وجود العديد مف العوائؽ في الطريؽ الى تمؾ النتيجة  ةتستدرؾ مجمة ايكونومست طرح
 آيمةفي حالة حرب شرؽ أوسطية، فالبنية التحتية لنفط العراؽ  لمنع االرتفاع الباىظ لؤلسعار اإلنتاجتمعب دورىا المعتاد وال ترفع 

ذ تمؾ والى آخره. لكف حتى بأخ اإلنتاجلمسقوط بدرجة تتطمب سنوات وضخ كبير لبلستثمار األجنبي الحراز زيادة حقيقية في 
ثاني أكبر ما ستحققو الواليات المتحدة مف تحكـ في  فع الرئيسية لمحرب مع العراؽ ىواالشروط باالعتبار يتضح أف أحد الدو 

احتياطي نفط في العالـ. لف يخفؼ ذلؾ مف عبء الحصوؿ عمى النفط عمى المدى الطويؿ فحسب، بؿ سيزيد أيضا مف قوة 
ثؿ ألمانيا والياباف والذيف يعتمدوف بصورة أكبر مف الواليات المتحدة عمى النفط المستورد. مرة واشنطف مقارنة بحمفائيا ومنافسييا م

 أخرى نرى كيفية االمتزاج المعقد لبلقتصاد والسياسة في االستراتيجية الضخمة لبلمبريالية األمريكية.    



                                                  مزكز اندراصاخ االشتزاكيح ـ مصزمزكز اندراصاخ االشتزاكيح ـ مصز 

23                                                                                 netsocialists.-www.e 

  تىط األكثز ضد تىط األصغزتىط األكثز ضد تىط األصغز

  انجدل داخم اندوائز انحاكمح في أمزيكاانجدل داخم اندوائز انحاكمح في أمزيكا

أثار إعبلف بوش وخطط اإلدارة األمريكية لضرب العراؽ، جدال واسعًا وساخنًا داخؿ أروقة الطبقة الحاكمة عمى أعمى لقد 
 المستويات. والشيء المفاجئ في ىذا الصدد ىو الفجوة الواسعة التي حدثت ما بيف إدارة بوش األب وبوش االبف. 

المسؤوالف البارزاف في عيد بوش  -ولورانس ايجمبرجر، عارض عمي المؤل كبل مف جيمس بيكر 1001ففي أغسطس 
 –مستشار األمف القومي لبوش األب  –عارض القياـ بعمؿ منفرد ضد العراؽ متضامنيف في ذلؾ مع برنت سكوكرفت  –األكبر 

 قائبل: الذي لخص الحالة الحرجة

ستراتيجية والتكمفة والمخاطر ، مف كانت النقطة الجوىرية ىي أف أي حممة عمي العراؽ، بغض النظر عف األىمية اال
ألجؿ غير مسمي عف حربنا ضد اإلرىاب. واألسوأ مف ذلؾ ، فيناؾ إجماع فعمي في العالـ ضد اليجـو  تبعدناالمؤكد أنيا سوؼ 

سبة لخططيا عمي العراؽ في الوقت الراىف . ولطالما استمر ىذا الشعور فاف مواصمة الواليات المتحدة األمريكية لسياسة التيور بالن
المنفردة سيجعؿ أي عمميات عسكرية اكثر صعوبة وباىظة التكاليؼ ومف المحتمؿ أف اكثر التداعيات خطورة قد يتمثؿ في األثر 
المترتب عمي المنطقة كميا. فالنظرة المشتركة في المنطقة ىي أف العراؽ، بشكؿ أساسي، يمثؿ ىاجسا مقمقا لمواليات المتحدة، في 

ذا بدى لمعياف أننا ندير ظيورنا ليذا الصراع المرير حيف أف الياجس  حيث  –المقمؽ لممنطقة ىو الصراع العربي اإلسرائيمي. وا 
سوؼ تبدو كمف  –مف اجؿ مطاردة العراؽ ، فقد ينفجر الغضب ضدنا  -تدرؾ المنطقة، عف صواب أو خطأ، أف في مقدرونا حمو

إرضاء شغؼ أمريكي ضيؽ األفؽ. وحتى بدوف توسط إسرائيؿ في الضربة،  يتجاىؿ أىـ قضية بالنسبة لمعالـ اإلسبلمي مف اجؿ
بيا لؤلنظمة العربية في المنطقة ومف قبيؿ السخرية فاف ذلؾ سوؼ يسيؿ  ففاف النتائج المترتبة عمييا سوؼ تثير قبلقؿ ال يستيا

 تحقيؽ أحد أىداؼ نظاـ صداـ حسيف. 

  (86")ضد اإلرىاب، بؿ حتى قد يعمي مف قدر اإلرىابييف. وفي اقؿ التقديرات، فاف ذلؾ قد يعوؽ أي تعاوف

وقد دعمت ىذه االنتقادات بآراء أعضاء بارزيف في إدارة الرئيس كمينتوف مثؿ مادليف اولبرايت وريتشارد ىيمبروؾ ، وأيضا 
ف بوش قائبل أماـ مف ساسة محنكيف مف عيود سياسية اسبؽ مثؿ ىنري كيسنجر وزيجنيو بريجينسكي. فمقد انتقد كيسنجر إعبل

لجنة العبلقات الخارجية بمجمس الشيوخ: "ال يمكف لممصمحة القومية األمريكية والمصمحة العالمية أف تطور مبادئ تعطي لكؿ أمة 
. وفي أثناء فترة عممو لـ يكف القائـ (87)حؽ مواجية احتماالت العدواف حسب تعريفيا الخاص لممخاطر التي تواجو أمنيا القومي"

. أما ما 2970روب القديمة يخشى القياـ بعمؿ وقائي، وذلؾ مثمما تـ عندما قامت الواليات المتحدة بغزو كمبوديا في مايو بالح
 يقمقو اآلف فيو خطورة تبني إعبلف عاـ عف الحرب الوقائية مما يشجع الدوؿ النظيرة الخائفة مف تيديد ما باتباع نفس النيج.

بوش ومنتقديو يميؿ اكثر حوؿ التكتيكات وليس األىداؼ. فيمبروؾ عمي سبيؿ المثاؿ اقر ومع ذلؾ فاف الجداؿ بيف إدارة 
 ىدؼ تغيير النظاـ في العراؽ ولكف اعتراضو كاف كاآلتي : 

أف الطريؽ إلى بغداد يمر عبر مجمس األمف، فيذه الحقيقة البسيطة يجب أف توضع في االعتبار إذا أرادت إدارة بوش أف 
د الدولي الضروري لنجاح مخططاىا بالنسبة لمعراؽ. ولبناء ىذا التحالؼ الدولي فإف مف الضروري استصدار تحصؿ عمي التأيي

قرار جديد مف مجمس األمف. قرار يبيح استخداـ القوة إذا ما رفض صداـ حسيف السماح لنظاـ التفتيش بدوف قيد عمي خموه مف 
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لمدوؿ التي تريد تدعيـ الجيود لئلطاحة بصداـ حسيف )مثؿ تركيا  األسمحة في أي مكاف وأي وقت. مثؿ ىذا الحؿ قد يعطي
وبريطانيا( غطاء قانوني حيوي لممشاركة في ىذا العمؿ، كما انو يمثؿ ضغطا عمي الدوؿ المترددة أو المعارضة ) مثؿ ألمانيا 

 (88)وفرنسا والمممكة السعودية(. 

، مستخدمًا سمطو األمـ المتحدة ليقنف ممارسة 2992ي حرب الخميج يذكرنا ذلؾ باستراتيجية بوش األب في قيادة التحالؼ ف
 (89)أمريكا لمقوة العسكرية وقد عبر عف ذلؾ روبرت كاجاف بقولة : " الضرب بقبضة حديدية أحادية مف خبلؿ قفاز دولي ناعـ "

ؿ فقد خطت اإلدارة األمريكية وعمي أي حا (90). وقد حاوؿ كؿ مف سكوكروفت وبريجينسكي التدليؿ عمي ذلؾ بأقواؿ مشابية.
سبتمبر.  22بعض الخطى في ىذا االتجاه عندما ألقى بوش خطابة أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بعد الذكرى األولى ليجمات 

لكف بوش ومستشاريو أوضحوا انيـ يروف أف قرار جديدا مف مجمس األمف ىو مجرد تمييد لعمؿ عسكري ضد صداـ حسيف اكثر 
 بديبل كما تأمؿ فرنسا وروسيا. لقد وبخ بوش األمـ المتحدة ساخرًا ومنبأ إياىا بمصير عصبة األمـ التي فشمت في منع منو حبل

 اندالع الحرب العالمية الثانية وحذر قائبل: "أننا سوؼ نعمؿ مع مجمس األمف مف اجؿ الحموؿ الضرورية، ولكف ال يجب أف ال
ال سيكوف ىناؾ عمؿ معيف ال مفر مف يشؾ أحد في تصميـ الواليات المتحدة ، أف قرارات مجمس األمف سوؼ يتـ فرضيا بالقوة وا 

 أف نقـو بو. وسيفقد النظاـ الدولي قوتو بعد أف فقد شرعيتو" . 

يمكف إذف لؤلمـ المتحدة أما أف تصادؽ عمى حرب واشنطف أو تتنحى جانبا وتشاىد الواليات المتحدة وبريطانيا تياجماف 
وفيما وراء الطبقة الحاكمة، فإف المناقشات رسخت وضع حقائؽ القوة في الشرؽ األوسط وعمى  (92)كؿ األحواؿ. العراؽ في

النطاؽ الكوني. أف استراتيجية الواليات المتحدة في الشرؽ األوسط تعتمد عمي سمسمة مف التحالفات مع إسرائيؿ مف جية واألنظمة 
عمي اإلطبلؽ مصر والمممكة العربية السعودية. فإسرائيؿ حميؼ ذو قيمة ووجودىا العربية المحافظة مف جية أخرى ، وأىميا 

كعازؿ في المنطقة وتممكيا لؤلسمحة الدمار التي تأخذىا مف الواليات المتحدة، يجعميا موضع ثقة كقوة معادية ألي نظاـ محمي 
اد الكامؿ عمي إسرائيؿ قد يعرض مصالح الواليات فاف االعتم   -وكما أشارت االنتقادات السابقة -ييدد مصالح أمريكا. ولكف

المتحدة لخطر التحركات العدائية لجموع الجماىير بالمنطقة . لقد بذلت إدارة بوش األكبر جيودا جبارة البعاد إسرائيؿ عف التورط 
رائيؿ قد يضعؼ )في مواجية معارضة عنيفة مف ارييؿ شاروف( حيث ادركت تمؾ اإلدارة أف تورط إس 2992في حرب الخميج 

بالمصالح المادية النابعة مف  أحياناىذا الفيـ االستراتيجي يعزز  (91)موقؼ حمفائيا العرب في التحالؼ ضد صداـ حسيف.
الروابط االقتصادية الوثيقة التي مازالت تربط الواليات المتحدة بالطبقات العربية الحاكمة. فبوش االب وبيكر كبلىما عضو في 

" ، وىي شركة استثمار خاصة مبيمة ليا ارتباطات خاصة مع المممكة العربية السعودية. Carlyle Group "مجموعة كارليؿ 
وكاف المشيد كالتالي : وقؼ أعضاء  1002سبتمبر  22ولسخرية القدر فإف مجموعة كارليؿ" كاف لدييا اجتماع في منياتف في 

ة اسامة بف الدف يشاىدوف انييار برجي مركز التجارة العالمي وسط المؤسسة األمريكية التجارية جنبا إلى جنب مع أبناء عموم
النيراف والغبار. أف االمبرايالية األمريكية ال تستطيع العمؿ عمي نطاؽ كوني بدوف حمفاء، فبرغـ كؿ عضبلتيا االقتصادية 

عظـ لمثروة والسكاف. وحتى تضع خطط والعسكرية فاف موقعيا الجغرافي بعيد عف مجاؿ القارة االورواسيوية، حيث يتركز الحجـ األ
 -لقوتيا العسكرية فيي تحتاج لحمفاء ووكبلء مستعديف المدادىا بالقواعد في أوروبا واسيا. كذلؾ فالطبقات الرأسمالية االورواسيوية

ًً ، بؿ يجب أف تستماؿ ع -األضعؼ والتي ليا أيضا مصالحيا وثرواتيا الخاصة ف طريؽ اليمكف الحصوؿ عمي تعاونيا قسرًا
الرشاوي واإلقناع. فكما يؤكد بريجينسكي : " أف بناء التحالؼ الدولي ال مفر منو لضماف استمرار الييمنة األمريكية عمي القارة 

 االورواسيوسية". 

أف فريؽ بوش ال يصبر عف انتياج حموؿ وسط والتأني المطموب لمحفاظ عمي ىذا االئتبلؼ الضروري. بؿ ىـ يعتقدوف أف 
لحالي لمواليات المتحدة يقدـ ليـ فرصة نادرة لردع المنافسيف المحتمميف. ولكف حتى لو كانت اإلدارة الحالية تركز بشكؿ التفوؽ ا
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اكبر عمي العمؿ المنفرد والقسري اكثر مف اإلدارات السابقة، فمف تستطيع التخمص مف القيود التي تحد مف قوة الواليات المتحدة . 
مف أف إسرائيؿ لف تقبؿ الواليات المتحدة األمريكية بأال ترد عمي أي ىجمات عراقية كما حدث في  وىكذا ، فعندما حذر شاروف

أسرع رامس فيمد بطمب كبح جماح إسرائيؿ في أي حرب مقبمة ضد العراؽ وقاؿ: " قد يكوف مف األفضؿ  2992حرب الخميج،  
يثمف أف . وىكذا فحتى اليميف الجميوري مضطر (93)إلى العراؽ"مطمقا لممصالح العميا اإلسرائيمية أال تتورط في أي ضربة توجو 

 المخاطر السياسية التي يكتنفيا العداء لمعالـ العربي. 
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  خاتمحخاتمح

مف الواضح اآلف أنو مف قبيؿ التبسيط المخؿ اعتبار أف خطط اإلدارة األمريكية الحالية ىي محض جنوف وتيور، مثمما 
سياسي مبتدئ وغير كؼء، حيث سمح بحفنة ’انويؿ وولرستايف عندما ندد ببوش واصفا إياه فعؿ الباحث االجتماعي التاريخي ايم

مف الصقور بدفعو لتبني غزو العراؽ وىو موقؼ يصعب عمى بوش انتشاؿ نفسو منو ولف يكوف لو سوى آثار سمبية عمى الواليات 
 ( 94‘ )المتحدة وعمى العالـ بأسره

  -سياسية-القتصادية والجيو-وش تقـو عمى قراءة دقيقة لممخاطر الطويمة األمدوكما حاولت أف أوضح فإف خطة فريؽ ب
سبتمبر والتفوؽ العسكري الحالي لمواليات المتحدة بغرض  22التي تيدد الرأسمالية األمريكية، وىي تتضمف القرار باستغبلؿ أحداث 
ر. ولو كانت تمؾ االستراتيجية تحتوي عمى عناصر العقبلنية تغيير التوازف الكوني لمقوة السياسية واالقتصادية لصالحيا بدرجة أكب

فيذا ال يعني مباشرة أف التوجو  -بالذات تمؾ الناتجة عف تعاظـ الصمة بيف الواليات المتحدة وبيف اليميف اإلسرائيمي -ومتيورة 
ضة التي تواجييا مثؿ ىذه بكاممو جنوني ومغامر )مثؿ د. سترانجموؼ في فيمـ سيدني بوالؾ الشيير(. ورغـ بعض المعار 

 االستراتيجية في أوساط الطبقة الحاكمة األمريكية، إال أنيا تمثؿ توجيا عمميا لدفع المصالح العالمية لمرأسمالية األمريكية. 

وبنفس الدرجة، فإف مخاطر الحرب القادمة مع العراؽ عالية بدرجة كبيرة. فبالمعايير السياسية الضيقة، فالفشؿ في تمؾ 
سوؼ يخسؼ  ببوش سياسيا ويحولو لقمة سائغة لخصومو. وكذلؾ بمير، الذي خرج عف  -أو ربما حتى التراجع عنيا -بالحر 

إف الحرب مع ’طريقو لتأييد الحرب حتى أف أي انييار عسكري يمكف أف يسقطو وحكومتو. وبالمعايير األوسع يكتب أناتوؿ ليفيف 
ساس الستخداـ القوة العسكرية األمريكية لضماف استمرار تحميؿ باقي العالـ العراؽ ىي .. جزء مف استراتيجية تيدؼ في األ

دوف الحاجة ألي تضحيات قصيرة األمد تقع عمى عاتؽ الرأسمالية األمريكية أو النخب  -التكاليؼ البيئية لبلقتصاد األمريكي
 (95‘.)السياسية األمريكية أو الناخب األمريكي

بدرجة كبيرة األسباب التي دفعت بالمبلييف إلى حركة مناىضة الرأسمالية منذ بداياتو في  إف استراتيجية إدارة بوش تمخص
وبالدرجة األولى، التوسع اإلمبريالي لمنظاـ الرأسمالية بدرجة تيدد بدمار الكوكب عبر الحرب  -2999مظاىرات سياتؿ في نوفمبر 

ؽ صؼ الطبقة الحاكمة األمريكية وعزؿ الواليات المتحدة عف باقي وتدمير البيئة. ولكف، وكما رأينا، فإف االندفاع لمحرب قد ش
القوى الكبرى في العالـ. وىذا انقبلب مذىؿ عف الوضع الذي ساد في أعقاب سبتمبر واليجمات عمى نيويورؾ وواشنطف، عندما 

، معمنة "كمنا أمريكيوف". وعمى خرجت جريدة لوموند الفرنسية، صاحبة التاريخ الطويؿ في انتقاد السياسة الخارجية األمريكية
ونقصد بمعاداة أمريكا ىنا ليست  -سبتمبر  22المستوى الشعبي، فمعاداة أمريكا اليـو أقوى بدرجة كبيرة مما كانت عميو قبؿ 

وتنفيذىا الكراىية ضد المواطنيف األمريكييف أو ضد الثقافة األمريكية، بؿ مناىضة السياسات األمريكية الكونية القائـ عمى دفعيا 
 الدولة األمريكية والشركات الكبرى األمريكية. 

حتى في داخؿ الواليات المتحدة نفسيا نجد أف منيج بوش العسكري الفردي يتمتع بتأييد ضعيؼ، ففي مسح لمرأي العاـ 
% 77ريكا، كما أيد % يؤيدوف الحرب ضد العراؽ بشرط أف يكوف ذلؾ بموافقة األمـ المتحدة وحمفاء أم65األمريكي مؤخرا وجد أف 

الواليات المتحدة بوصفيا القوة العظمى الوحيدة عمييا أف تمعب الدور ’% فقط أيدوا مقولة أف  27تقوية وتدعيـ دور األمـ المتحدة. 
 ( 96األساسي كزعيمة لمعالـ في حؿ المشاكؿ الدولية.)

وىو أحد أىـ منتقدي  -وؿ نجده عند والديف بيمو وقد يدفع ىذا االنقساـ لنوعيف مف ردود األفعاؿ الخاطئة. رد الفعؿ األ
 حيث يرحب باالنقساـ بيف الواليات المتحدة وأوروبا بوصفو:  -العولمة الرأسمالية
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خطوة إيجابية لمعالـ بأسره. فيو يفتح إمكانية أف األوربييف سيبدءوف في التعامؿ اإليجابي مع مشاكؿ الظمـ االجتماعي 
بر التفاعؿ مع بنى )( الييمنة الغربية المسؤولة عف تمؾ المشاكؿ بدرجة كبيرة. األمر الذي سيميد والفقر في الدوؿ النامية ع

أمريكا -أفريقيا-الطريؽ لتحالفات دولية خبلقة مف الممكف أف تكوف مفيدة لمعظـ دوؿ العالـ، وصوال في النياية لنشأة تحالؼ أوروبا
 أسيا في مواجية الييمنة األمريكية. -البلتينية

مثؿ السياسية الزراعية المشتركة، والتي تعد السبب  -ىذا ال ينفي حقيقة أف أوروبا ليا سياساتيا الظالمة الخاصة بيا
األساسي وراء تعثر السياسات الزراعية في العالـ النامي. وال تقؿ الشركات األوربية الكبرى استغبلال عف  مثيمتيا األمريكية، كما أف 

روبا ضد المياجريف أكثر وحشية مف تمؾ األمريكية. لكف الحاجة إليجاد حمفاء في مواجية الييمنة األمريكية القيود التي تفرضيا أو 
 ( 97يمكف أف تمعب دور الحافز )الذي يدفع المناضميف( لمبدء في إصبلح تمؾ المؤسسات )األوروبية(. )

الية األمريكية يجد صدى واسعا في ذلؾ الجناح في إف اعتقاد بيمو أف االتحاد األوروبي يمكف أف يصير حميفا ضد اإلمبري
والذي يريد إعادة بناء الدولة القومية كمركز  -ذلؾ الجناح المتمثؿ بدرجة رئيسية في قيادة أتاؾ فرنسا -حركة مناىضة الرأسمالية 

 ثقؿ مضاد لعممية العولمة الرأسمالية. 

ى أنو عالـ منقسـ إلى دولة قومية متنازعة ومتنافسة. وسواء قصد إال أف مثؿ ىذه االستراتيجية تقبؿ في األساس العالـ عم
أصحاب ىذه التوجو ذلؾ أـ لـ يقصدوا، فيذه االستراتيجية تفترض أف منطؽ التنازع اإلمبريالي ىو أمر ال يمكف الفكاؾ منو، 

-أمريكا البلتينية -أفريقيا-أوروبا تحالؼ’وبالتالي تسعى لبناء قطب آخر في مواجية القطب المييمف الحالي، وحسب تعبير بيمو: 
 ‘ أسيا في مواجية الييمنة األمريكية

ولكف مشكمة عالمنا المعاصر ليست في أف الواليات المتحدة تسيطر عميو. ولو نجح االتحاد األوروبي في تحدي التفوؽ 
ات المتاحة  لصالح اإلنفاؽ العسكري األمريكي فمف يحسف ذلؾ مف الوضع العالمي، بؿ أف تحويؿ جزء أكبر مف المصادر واإلمكاني
 والبدء في سباؽ تسمح جديد، كفيؿ بأف يجعؿ العالـ أكثر ظمما وخطورة مما ىو عميو اآلف. 

تحميؿ شبيو بدرجة كبيرة -االتجاه الثاني نجده عند بيري أندرسوف، حيث يصؿ عبر تحميمو لمفكر االستراتيجي األمريكي 
نقساـ داخؿ الطبقات الحاكمة الغربية، وتصاعد المعارضة لمعسكرية األمريكية ىو أمر قميؿ إلى أف اال -بذلؾ الذي طرحناه ىنا

األىمية وال يزيد عف فوراف لمغضب مف جانب االنتمجنسيا األطمسية )األمريكية واألوربية(. وىو يؤكد عمى أف ىناؾ استمرارية 
ف الذي سار عمييا جورج بوش األب، وكمينتوف وبمير مف بعده، لسياسة  التدخؿ العسكري بدعاوى المجتمع الدولي وحقوؽ اإلنسا

 وبيف الحرب التي يعد ليا بوش االبف وفقا لمنيجو الجديد: 

يريدوف مف أف نقبؿ بأف حرب الخميج والبمقاف وأفغانستاف كانت أمرا، والحرب الحالية أمر آخر. فتمؾ كانت حمبلت قوبمت 
. واآلف نفس األصوات تصرخ بأف الحرب ضد العراؽ أمر مختمؼ تماما، فيي ال تمتع بنفس بتأييد نسبي مف االنتمجنسيا الغربية.

مستوى التأييد مف المجتمع الدولي، كما أنيا تقدـ منطؽ جديد غير مقبوؿ وىو منطؽ الردع. إال أف ىذا االعتراض يسيؿ عمى 
فقط خطوة أبعد ولكنيا ضرورية. فإذا قبمنا بأف التدخؿ  الجميورييف )في الواليات المتحدة( الرد عميو بأف الحرب ضد العراؽ ىي

العسكري في كوسوفو ورغـ مخالفتو لمقانوف الدولي ولميثاؽ األمـ المتحدة كاف مقبوال لدرء خطر التطيير العرقي وفقا لرؤية حمؼ 
ىو أمر مقبوؿ لدرء خطر أسمحة  -بموافقة األمـ المتحدة أو بدونيا -شماؿ األطمنطي )الناتو(، فإف التدخؿ العسكري في العراؽ

 الدمار الشامؿ في العراؽ. 
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، بؿ مف الواجب عمييا استئصاؿ أسوأ أنواع الشر والبربرية -لوفقا ليذا المنطؽ-إف المبدأ واحد، فمف حؽ الدوؿ المتحضرة 
 ( 98أمانا. )أينما وجود دوف اعتبار أو احتراـ لمحدود والسيادة القومية وذلؾ حتى يكوف العالـ أكثر سبلما و 

 ويستمر أندرسوف في السجاؿ مع أصحاب منطؽ االعتماد عمى األمـ المتحدة: 

إف شير أو اثنيف مف التبلعب اإلعبلمي بالرأي العاـ عمى جانبي األطمسي سيكوف لو فعؿ السحر )في تدعيـ التأييد 
بلثة أرباع الشعب البريطاني سوؼ يؤيد ( فإف ث1001لمحرب(. فرغـ المظاىرات الحاشدة ضد الحرب في لندف ىذا الخريؼ )

اليجـو عمى العراؽ بشرط أف يكوف ذلؾ تحت الغطاء الواىي لؤلمـ المتحدة. وساعتيا لف يتوانى الضبع الفرنسي عمى االشتراؾ في 
 ( 99ألمريكية. )الصيد ليكوف لو نصيبو في الفريسة. في الواقع فإف التواطؤ األوروبي مع الحرب المنتظرة ىو أمر مضموف لئلدارة ا

وىذا المنيج نيائي ومطمؽ بدرجة ال تتناسب مع مثقؼ عميؽ مثؿ أندرسوف. بالفعؿ منطؽ الحروب اإلمبريالية في الخميج 
والبمقاف الذي يرى أف السيادة القومية يمكف إىدارىا مف أجؿ قيـ أكثر سموا لميبرالية الرأسمالية ىو نفس منطؽ بوش وبمير في 

. لكف الحركات السياسية ال تخضع ببساطة لقواعد المنطؽ البحت، فالتناقض بيف تأييد الحروب السابقة حممتيـ ضد العراؽ
ومعارضة الحرب ضد العراؽ يمكف حسمو بأكثر مف طريؽ، فيمكف أف يتراجع أصحابو ليتبنوا موقفا مؤيد لمحرب. ولكف ىناؾ 

ي لتعميـ سياسي في اتجاه معاد لئلمبريالية. مئات اآلالؼ الذي االتجاه اآلخر، حيث يمكف أف تؤدي الحرب عمى العراؽ أف تؤد
لـ يكونوا طواؿ عمرىـ ثورييف معاديف لئلمبريالية. فقد بدءوا مف مواقؼ متعددة ومتباينة، كانوا  2968في ‘ النصر لفيتناـ’ىتفوا 

مد بالدرجة األوؿ عمى تأثير القوى السياسية ليبرالييف، معاديف لمعنؼ، بؿ ومحافظيف. واالتجاه الذي ينتيي إليو معظـ الناس يعت
 المختمفة وأداءىا. 

الواقع الذي ينبغي التعامؿ معو اآلف ىو أف الحرب عمى أفغانستاف والحرب الوشيكة ضد العراؽ قد فجرت حركة مف 
حد ذاتو يعكس  ، وىذا في2999االحتجاجات في أمريكا وأوروبا أوسع مف تمؾ التي واجيت حممة القصؼ ضد يوغوسبلفيا في 

(. أف يكوف بعض المعارضيف البارزيف لممغامرة 200تغيرا في المناخ السياسي تعجز تشاؤمية أندرسوف التاريخية عف إدراكو)
األنجمو أمريكية الحالية قد عجزوا عف معارضة الحروب السابقة أو مازاؿ لدييـ بعض األوىاـ حوؿ األمـ المتحدة وحدود دورىا، ال 

يـ الحالي يساعد عمى تقوية حشد بوش لمحرب الجديد. فيذه األوىاـ غير ذات أىمية اآلف مقارنة بما كانت عميو وقت ينفي أف موقف
عندما أيد معارضيف بارزيف لئلمبريالية مثؿ نعـو شومسكي وتوني بف استخداـ العقوبات ضد العراؽ. فبل  2992حرب الخميج في 

النتائج الفظيعة التي أدت إلييا عشر سنوات مف العقوبات وآثارىا الوحشية عمى الشعب أحد اآلف يتحدث عف العقوبات كوسيمة بعد 
 العراقي. 

إف الخبرات المتراكمة مف الحروب اإلمبريالية المتتالية التي تـ شنيا تحت اسـ حقوؽ اإلنساف ولكف كانت في الحقيقة دفاعا 
ؾ الفكري لحركة مناىضة الحرب الحالية. إضافة إلى ذلؾ فإف عف المصالح األمريكية، قد ساىمت في إنضاج وزيادة التماس

مف  -التجذير المعادي لئلمبريالية الذي نشيده ليـو كاف غائبا في أوائؿ التسعينات، مما يعكس اختبلفا كبيرا في الظرؼ السياسي
رأسمالية والتي أنتجتيا االحتجاجات العظيمة االنتصارية الرأسمالية في أعقاب انييار الستالينية وقتيا، إلى حركة النضاؿ المعادية لم

 في سياتؿ وجنوا وكذلؾ المنتديات االجتماعية العالمية في بورتو اليجري. 

ومعروؼ لمجميع أف حركة مناىضة الحرب عمى العراؽ )في بريطانيا( بيا الكثير مف التعددية والتنوع الفكري، ففييا 
لديف المسمميف، ونقابييف يسارييف، وشباب معاديف لمرأسمالية. إف بيري أندرسوف ىو سياسيوف مف حزب العماؿ البريطاني، ورجاؿ ا
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نصيحة لينيف األخيرة قبؿ وفاتو لمطبقات العاممة الغربية، واىتماـ جرامشي األوؿ في -إف الجبية المتحدة ’نفسو الذي كتب يوما 
 ( 202‘. )اريخ أبدامازالت مطروحة اليـو بنفس الدرجة ولـ يتجاوزىا الت -سنوات السجف

فالجبية المتحدة ىي جزئيا توحيد القوى السياسية المتباينة في عمؿ موحد حوؿ أىداؼ مشتركة محدودة. وميمة االشتراكييف 
الثورييف داخؿ الجبية المتحدة ىو دفع النضاؿ ألشكالو األكثر تجذيرا وقتالية، وفي الوقت نفسو مواجية األوىاـ التي تربط بعض 

جبية بالوضع الراىف والنظـ الحاكمة. وفي المحظة الراىنة فإف حركة معارضة الحرب واسعة جدا، إال أف الجناح أعضاء ال
 المناىض لئلمبريالية ىو الذي يحقؽ المكاسب والتقدـ يوما بعد آخر. 

ة واإلمكانية في تجذير حركة مناىضة الرأسمالية بإعطائيا جانب معاد لئلمبريالي‘ الحرب عمى اإلرىاب’لقد ساىمت 
دارتو  موجودة لبناء أكبر حركة مناىضة لمحرب منذ سنوات فيتناـ. األمر الجوىري ىو بناء حركة ال تستيدؼ مواجية بوش وا 

 وحربو بؿ النظاـ اإلمبريالي بكاممو، ذلؾ النظاـ الذي يستمد منطقو وجذوره مف المنطؽ الرأسمالي القائـ عمى االستغبلؿ والتراكـ. 
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 لمساعدتهما في توفير المادة.
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