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 مقدمة

 

 الفكرأجهدت لقد  0F1.الكب� الرشق األوسط قضايا مستشارا يفعام� قضيته� يف إدارة أوباما  حكايةيروي هذا الكتاب 

تؤذي أحدا. قد سياسية  هراوةما أكتبه ستغل يُ أن يف  فلم أرغبهذا املوضوع ـ عن  كتابةالطويال قبل الخوض يف 

السياسة الخارجية األمريكية خالل العام� األول� من حكم لقاء الضوء عىل عملية صناعة قرار إفهديف الرئيس هو 

  األمريكي�. وسط الكب� وعلينا نحن وعواقبها املحتملة عىل الرشق األ  تلك السياسة ورشح نتائج ،أوباماالرئيس 

 .ثالث حكايات يف آن واحدهذا الكتاب يروي 

 إيصال صوتهم وإس�عه. عليهم  العس�وجعلت من  ها يف السياسة الخارجيةءَ خربا شتمَّ هَ  حكاية إدارةأوال  يروي

 الساسة، وه� من أكفأ شارد هولربوكتريوالسيد  هيالري كلينتونالسيدة  فهذا الكتاب سيرشح كيف تحتم عىل

فام يحالفه  هولربوكالسيد أما كلمة يف مبادرات السياسة الخارجية. ال، أن يصارعا حتى تكون له� لهذا البلد وأخلصهم

 ،تخوضها معركة يأت دوما إثرلكن نجاحها كان ، حالفها النجاح يف بعض األحيانفقد  كلينتونأما السيدة ؛ أبداالنجاح 

بصنع قرار السياسة  االستئثارعىل  أشد الحرصن يحرص للبيت األبيض الذي كاأخ�ا  رأيها صحةُ  حتضِّ ت ح� وأ 

بيد أن الحلول التي تقرتحها تلك  قراراته. التي توجه  الت االستخباراتاالخارجية معتمدا عىل القيادة العسكرية ووك

وتحرتم فيها آراء وبطول نفس، الدبلوماسية بصرب وأناة مؤسسة التي تعدها تلك  لتقوم مقامالوكاالت ل ترق أبدا 

إال ح�  كلينتونإىل السيدة   يلجأ العاملون يف البيت األبيضالحلفائنا وتضمن دعمهم عند الحاجة. وبعبارة أخرى 

 . ته مرارا، وهذا ما فعلاملؤهل إلنقاذ املوقفالشخص الوحيد ها أن تام اإلدراكألنهم يدركون تتداعى األمور وتتهاوى، 

ع جمّ ب� مُ  ال مفر منه انعدام توازنمن ال تخلو يف العال معظم اإلدارات  بالقول إن�كن أن يحاج املرء يف هذا الباب 

 الخارجيةودينامية تستهوي وسائل اإلعالم، ومؤسسة السياسة الحركة رسيعة  الذي يقدم أع�ال الجيش واالستخبارات

قد التثاقل.  غ� أن هذه اإلدارة بالذات كانت بيتميز أسلوبها يف التداول في� يبدو تتسم بالبطء يف أع�لها و التي

أثناء حملته االنتخابية  أوباماعن نظ�اتها. فقد أكد املرشح  صنفا آخر يختلف نوعا ماأعلنت عن نفسها أنها ستكون 

اإلدارة  الذي سارت عليه مسار الرضرعكس و  ،مرارا وتكرارا عىل رغبته يف إرجاع األمور إىل نصابها يف الرشق األوسط

                                                           
الكتابات في  الذي شاع أخيرا بـ الشرق األوسط الكبيرالتي ترجمانها  "the greater Middle East "تعمل المؤلف في األصل اإلنجليزياس  1

المؤلف اعتبر في هذا التأليف أفغانستان  إال أن، أو الكبير الواسعفي بعده العربية.  وعلى الرغم من عدم وجود تحديد دقيق للمراد بالشرق األوسط 
في األغلب  يستعملمع اإلشارة إلى أن المؤلف دول آسيا الوسطى المسلمة جزءا من التصور الجديد للشرق األوسط. تركيا ووباكستان إضافة إلى 

 الشرق األوسط في بعده الواسع. (هامش المترجم). 
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والرغبة يف تنفيذ الحلول التي أو املغلوطة تقارير االستخبارات املنقوصة عىل  أساسافيه اعتمدت  الذي  السالفة 

 طبيعتها. عن تقرتحها القيادة العسكرية للمشاكل التي ال تفهم إال القليل 

هاجمته. فهو وعدم االقتصار عىل التهديد بُ  إرشاك العال اإلسالمي وانخراطه عىلأنه سيعمل  أوباماوقد قال املرشح 

باالست�ع وليس  ته للعالزعام ويب� عن ،تجاه املنطقةحسب أقواله سيعمل عىل تغي� موقف الواليات املتحدة 

كنت  1F2،الج�عي التنظيمخلفية هذا  الفوائد التي قد تجنى من س قيمةَ بخِ يُ بين� كان اليم� األمريك و  بالقول فقط. 

هذا التنظيم. والواقع أنه كل� أمعنت النظر والتفك� يف القليل من أفكر يف قرارة نفيس أن الرشق األوسط قد يستغل 

قتصادية وسياسية وتنميتها ثم ترسيخها يف املنطقة واملؤسسات ا لروابطالزعامة األمريكية  تأسيس شعرت بأناألمر 

فيها. فلهذا السبب  امفقود ظل االستقرار الذيجلب ، أي سيعمل عىل جلب األمن ملنطقة تعمها الفوىض ،الدولية

 يف اإلدارة.  بالعملالتحقت 

 رئيساعندما أصبح أوباما  من القلق، غ� أن ما يكفي ويزيداملؤسست� العسكرية والدبلوماسية  يث� انعدام التوازن ب�

يقترص  ن غ� مؤهل�يمستشار بساعدة مكتفيا بالقرارات الكربى التي تخص السياسة الخارجيةاعتاد عىل االستئثار 

 هو املستشارين فعال. فاالهت�م الرئيس لهؤالء وهو ما يث� القلق، فحسبعىل السياسة  الضيقمجال اختصاصهم 

التدقيق  ، أوات املساء اإلخباريةنرش تقوم به اإلدارة يف أفغانستان أو الرشق األوسط يف  عمل ماظهور  يةكيف البحث يف

خالل  أوباما حظيت إدارةوهكذا الجمهوري� الذين ال يكلون يف حربهم ضد الرئيس.  ستث� انتباهالتي  يف النقاط

السياسة الخارجية. وأعتقد أن هذا التقدير غ� عىل هذه السياسة التي عالجت بها اإلشادة والتقدير ب 2012انتخابات 

مرتبط بالكيفية التي تشكلت بها أع�ل الواليات ما هو  روالرشق األوسط عموما بقد جازاتها يف أفغانستانإنمرتبط ب

 أحد يخطر عىل باللعىل نحو ل يكن الداخلية ة ييف هذه املنطقة من العال لتتأقلم مع االهت�مات السياس املتحدة

 عقود من الزمن. ل قب

 كل أرجاء الرشق األوسط العنيفة تجاجات املعادية ألمريكاح، عندما اجتاحت اال 2012يف شهر سبتمرب (أيلول) من عام 

األمر األول أننا وضعنا الرشق وانتهت بقتل دبلوماسي� أمريكي� وعدد من املتظاهرين، ظهر أمران بوضوح وجالء: 

األمريكية واضحة فيه. األمر الثا� هو أن سياسة اإلدارة  بصمةتبدو ين� باألوسط يف وضع يسء مغرق يف الخطأ 

 كارثية اعتبارا للوجهة التي تقصدها املنطقة. وسيرشح هذا الكتاب كل هذا.  نتيجةاملنطقة سيؤدي إىل انسحابنا من 

طلب منهم ما حدث ألشخاص من أمثالنا العامل� يف مؤسسة السياسة الخارجية ح� كان يُ ة تروي الحكاية الثاني

من األمريكي� يحملون  كث�ٌ البالدة والتحجر، لدى حلفائنا يف املنطقة. غاية يف  لتسويق مقرتحات، الذهاب إىل الخارج

فاسدين سياسيا وضيقي التفك� أو مجرد بلطجية أناسا يف أذهانهم صورة �طية عن زع�ء الرشق األوسط، تصورهم 

عليهم هذه املواصفات، سواء يف  تنطبق ك يف وجود أشخاص يف مواقع السلطةعات بيد أمريكا. وليس هناك من شإمّ 

زع�ء الرشق خالل السنوات العرش األواخر أو يزيد، تطور لدى  لكنمنطقة الرشق األوسط أو يف جهات أخرى. 

                                                           
ي لن من القضايا العسيرة التي تعترض المترجم قضية نقل الحمولة التي يحملها مصطلح ما في المجال المستعمل فيه. فمهما بلغت دقة الترجمة فه  2

 Community organizingل والتداول. وهو واضح مثال في ترجمتنا لـ تحمل معها الداللة التي اكتسبها المصطلح خالل عقود من االستعما
(بالفرنسية) بـ التنظيم الجماعي. والقصد في األصل العملية التي تعمل من خاللها الشعوب   organization communautaire) أو (باإلنجليزية

  المتجاورة على العمل جماعة لتحقيق مصالحها المشتركة. (هامش المترجم). 
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فون أشد عواقب املحتملة ملا تقوم به الواليات املتحدة وانعكاساتها عىل أممهم. فهم يخامرهف حول ال األوسط حسٌّ 

قلة حيلتهم أمامها. لذا ل تعد لديهم رغبة إدراكهم لبسبب شعورهم بأننا نستغلها بتهور و  الخوف من قوتنا العسكرية

تلك . إلنجازها تعاونهم نطلبو  الرأس باملوافقة عىل املخططات التي نقرتحها وتحريكيف الجلوس يف الخلف 

والتي لهم كل الحق يف االعتقاد أنه  ،عواقبها خط�ة عىل أممهمأن و  املخططات التي يعلمون أنها غ� قابلة للنجاح

 . الفوىض التي تسببت فيهاوترك  ، وأحيانا التخيل عنها قبل ذلكالتنفيذ توضع حيز سيجري التخيل عنها ح�

الذي  ريتشارد هولربوكخالل جلسات الحوار والتفاوض التي حرضتها أوال برفقة سأرشح بتفصيل ماذا كان عليه األمر 

عال وخرباء السأحك ما سمعه وقاله زع�ء . هيالري كلينتونكان يرأس الوفد األمريك، ويف وقت متأخر مع السيدة 

 �أمام أع� األمريكي نافذةستفتح  ذلكرفتهم لعقود أثناء هذه الجلسات.  فالكتابة عن عالسياسة الخارجية الذين 

نح صوتا ألولئك الذين ينادون بتغي� األمور يف الرشق تو  ،بلدهم يقدم نفسه يف املجالس الدوليةكيف كان  منهايرون 

ن من ك� أ األوسط ويتساءلون ع� إذا كانت ردود أفعالهم عىل مخططاتنا تستحق االست�ع إليها وربا العمل بها. 

 ـ مخططاتك العظمى تقنع أحدا سواكأن تعرف شيئا عن تلك الفرتة التي ل تكن فيها  حقك يا عموم الشعب األمريك

تقنع أعداءك. فقد حان الوقت لتطرح األسئلة فباألحرى أن ل تقنع أصدقاءك وشبه أصدقائك واملتعاون� معك، 

 الصعبة وتناقشها داخل بلدك. 

الذي ستؤديه الواليات املتحدة الباهظ تتحدث عن الثمن  التيينطوي عليها هذا الكتاب هي تلك  لعل أهم حكاية

القادم مع الص�. فكث� من  الجيوسيايسحيط الهادي وحده لن يكون مرسح التنافس أن املبسبب فشلها يف إدراك 

 عواقبها عىل الصعيد العاملي. تحسب للمبارزة و لذا فمن املستحسن االستعداد  ؛فصوله ستجرى يف الرشق األوسط

 ؛االنسحاب من املنطقةالحديث عن ب، لذا فهو يرحب وملله وهو محق يف سأمه مل الشعب األمريك الحروب دلق

إغالق "الدكان" هناك والتخيل عن كل يتجاوز ذلك إىل أمتعة الجنود ورحيلهم عنها فقط بل  ل يقترص عىل انسحاب ال

م به السياسة الخارجية مهم تقو إنجاز  يف صورة ق لخروجنا من الرشق األوسطوَّ قد سَ  أوبامايشء. والواقع أن الرئيس 

أخرى أكث  مبادراتملتابعة قضايا و  عبء مشاكل املنطقة و�نحنا الحرية التي نحتاجهايخفف عن كاهلنا  األمريكية

 القومي.  أمنناإلحاحا ومعالجة انشغاالت 

دون الخوض يف الحرب عىل اإلرهاب غ� املحددة  فكرة جيدة، هذا إنهاء الحرب يف العراق وأفغانستان أعترب شخصيا

 أال يجبرض بصالحنا يف املنطقة واستقرارها. يال  وجه سليمم االتفاق معها إذا ما أنجزت عىل أتفق تاو بل ـ بدقة 

تبقى مجرد براعة بالغية ال غ�. فنحن نعيد جنودنا إىل الديار ونخفف من رياح  نخادع نفسنا، فخطابة االنسحاب

يجب وفرق القوات الخاصة لتقوم باملهمة.  2F3"درون"طائرات دون طيار  ناالدبلوماسية وااللتزام يف املنطقة تارك� وراء

ية التي تنفذها القوات الخاصة بقدر يفوق العمليات الرسو مع رضبات درون أهايل املنطقة  تعاطفنتوقع  أال

تنا عىل ولعل األهم من كل هذا أن أيا من القضايا التي حمليف املنطقة.  املوسعة العمليات العسكريةمع تعاطفهم 

                                                           
3  

اليوم طائرات درون طائرات دون طيار توجه من األرض بالتحكم عن بعد. وتعني درون في معناها األصلي في اللغة اإلنجليزية ذكر النحل. وتستعمل 
كي اصطالحا على هذا الصنف من الطائرات الذي يحمل تسميات أخرى. غير أن استعمال درون غلب في اآلونة االخيرة خاصة على الصنف األمري

 منها حيث استعملت على نطاق واسع في أفغانستان وباكستان واليمن. (المترجم).
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جدت منذ الحرب العاملية يف املقام األول ل يتم حلها أو تسويتها ـ فهذه القضايا واملشاكل وُ  الرشق األوسط املجيء إىل

 هي القضايا التيفلصالح الواليات املتحدة.  دور القوة العظمى يف املنطقةعن بريطانيا العظمى  تالثانية ح� تخلّ 

التي أثارت وما تالها  أحداث الحادي عرش من سبتمرب ليستوبالتأكيد  ،سنة حتمت بقاءنا هناك ما ينيف عن ست�

أقل هي . وإذا كان هناك من يشء يذكر يف هذا الباب، فهو أن املنطقة اليوم هي ما دفعنا للبقاء هناك مؤخرا انتباهنا

 العاملي ل تنقصبالنسبة للتجارة والنظام  وأن أهميتها ،م� كانت عليه يف السابقأمام األزمات  استقرارا وأكث هشاشة

 . أو ترتاجع

فاآلفاق املستقبلية للرشق يرتكها عموم الشعب األمريك تغيب عن ذهنه.  أالهي الحقائق واملعطيات التي يجب  تلك

املدى البعيد. فإما أن تتقدم دولة عظمى وتفرض  أو حتى عىل سواء عىل املدى القريب التنبؤ بها األوسط يصعب

يتعاقب عليه  مرسحاوتصبح  املنطقة وإما تنهار املنطقة وتسقط يف الفوىض وعدم االستقراراألمن واالستقرار يف 

 إلحاقكل واحد منهم يقرأ من نص يختلف عن نص اآلخر ويحاول  ،دولةالر و لهم بأم علمال وف� ممثلون غ� معر 

ستعد فعال لذلك. ت إن الص�بالقول  تجيحوبإمكان املرء أن  ؛عظمى يف املنطقة بنا. والص� تود القيام بدور قوةالدمار 

خالل روابطها وهي تقوم بذلك من يف الغرب.  بعيداففي الوقت الذي نتمحور فيه حول الرشق تحاول الص� التمحور 

الوقت الذي  وباكستان وإيران وتركيا. وبالفعل، ففي مع العال العرب املتينةوعالقاتها الدبلوماسية  التجارية املتنامية

الفرتة الرئاسية األوىل ألوباما نجهد الفكر يف كيفية استقطاب باكستان إىل  أثناء كنت فيه أنا وزمالئ يف وزارة الخارجية

العالقات الصينية يف  جانبنا، كان الزع�ء الصينيون يعزفون نغمة الض�نات والتطمينات يف باكستان ويتغزلون

 ن قمم الهماليا وأعمق من املحيطات وأشد صالبة من الحديد وأحىل من العسل." الباكستانية التي هي: "أعىل م

إىل فلك نفوذها؟ هل نكون سعداء برتك الص� وضمه رشق األوسط للالص�  باستقطابهل سنكون راض� ومطمئن� 

ال يشء ؟ من البديهي أن أو ح� تحاول تسوية الرصاع العرب اإلرسائييلتتدبر أمر القاعدة والطموحات النووية إليران؟ 

تلعب فيه الص�  يف وقت. فالرشق األوسط سيصبح مرة ثانية منطقة تتصارع فيها القوى العظمى يرضينا من هذا

 الدور الذي قام به االتحاد السوفيات سابقا. 

ل نقدر قيمتها لبناء مؤسسات املنطقة االقتصادية والسياسية  ت لنا خالل األربع سنوات األخ�ة فرصةٌ حتيأُ 

هم بأنفسهم أمور  تدب� منأهلها  وتك� املنطقةمن شأنها املساعدة يف تسوية العديد من  كان ؛ فرصةٌ والعسكرية

 ،مع ذلك اةويف مواز . همحاجة إىل أن تضخ أمريكا أمواال إضافية أو تزهق أرواح أبنائها يف سبيلأن تكون هناك  دون

إيجاد مخرج يعيد إيران إىل ك� تكننا من  ،وتعزيز الد�وقراطية والدفع بها ،تقليص تهديدات القاعدةتكننا من 

حفظ األرواح البرشية واقتصاد  كل هذا دون الحديث عن ؛تحجيم دور الص� يف املنطقةكذا من و  ،االنضباطو الصف 

حلف  يضاهي يف مستوىهناك يف الرشق مؤسسة  ت. لكن ليسالفائدة مضمونةدفاعات غ� ناألموال التي تنفق يف ا

االقتصادي واألمني مع الواليات  تحالفالأو آسيان (اتحاد دول جنوب آسيا) ـ أو منظمة تعمق  ش�ل األطليس

تصدر لحد اآلن  فهي ل ،يف املنطقة وبناء مجتمعها بااللتزام وتعهدهااملتحدة. فعىل الرغم من مزاعم إدارة أوباما 

عىل اإلدارة  أيضا وبقوة ذه املؤسسات. وبديهي أن هذا يصدقإشارات تدل عىل إدراكها لحاجة املنطقة لبناء ه
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يف عوض ذلك وتقويها أكث م� هي عليه اآلن، سنجد أنفسنا  ز الص� مكانتها يف الرشق األوسطوح� تعز الجمهورية. 

  من الص�.  استدانته علينا نصارع بال ال �لكه أونجهد أنفسنا و  ،لغ� صالحناموقع دفاعي 

بجد مع قضايا املنطقة ومشاكلها  ونتعاملاملستقبل  إىلأمامنا فرصة ننظر فيها بعيدا  ل يفت األوان بعد، ف� زالت

 ألفت هذا الكتاب.  لهذا السبب :ن تقع يف أزمة أخرىقبل أ 

 .  2012نوفمرب  1، ويل نرص


