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  المقدمة

 حلقة نقاش لبحث ٢٠٠٦استضاف معهد بروكينجز في السادس من ديسمبر 

تائج إخفاقات ونجاحات السياسة  الخارجية السابقة، وتقديم بدائل للسياسة أسباب ون

بارزين  األمنية األمريكية الحالية، وشارك في حلقة النقاش مجموعة من الخبراء ال

في مجال السياسة الخارجية منهم واضعي كتابين جديدين يصيغان أجندة أمنية 

 –ية قومية جديدة لصناع السياسة ويحلالن الدور الذي لعبته البيروقراطية الفيدرال

المسئولون عن العمل المدني، والموظفون السياسيون، وضباط الجيش وهما كتاب 

وشارك في ] Basic Books, 2006[ الذي صدر عن دار نشر )القوة الصلبة(

تأليفه كل من  مايكل أوهانلون، الزميل في معهد بروكينجز وكورت كامبل نائب 

ت االستراتيجية والدولية، رئيس ومدير برنامج األمن الدولي في مركز الدراسا

لخارجية(وكتاب  معهد (الذي صدر عن ) السياسة البيروقراطية والسياسة ا

يرين، الزميل ) ٢٠٠٦بروكينجز، الطبعة الثانية،  وشارك في تأليفه مورتون هالب

وزير المفوض المتقاعد، وأرنولد  في مركز أمريكان بروجرس، وبريسيال كالب ال

وقد أدار حلقة النقاش كارلوس باسكوال نائب . فتكانتر رئيس مجموعة سكوكرو

  . رئيس ومدير دراسات السياسة الخارجية

 بشكل كبير بتوجهات هب هذا الموضوع أهمية خاصة نظرا إلرتباطسويكت

السياسة الخارجية األمريكية وتطورها وإنعكاساتها علي القضايا اإلقليمية الرئيسية 

والعراق ولبنان والموقف األمريكي من في المنطقة خاصة القضية الفلسطينية 

  ..يران وسوريا والسياق العام للحرب األمريكية علي اإلرهاب إ

ويعلق عليها كاتب . يتم طرح األفكار الرئيسية التي وردت في حلقة النقاش 

متخصص في العلوم السياسية ومتابع لتطورات السياسة الخارجية األمريكية هو 

  . الباحث وسكرتير تحرير مجلة السياسة الدوليةاألستاذ أبو بكر الدسوقي 

  أسرة التحرير 
  ٢٠٠٧فبراير 
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 بناء أجندة صلبة للسياسة الخارجية األمريكية: الدبلوماسية واألمن

  مورتون هالبيرين 

صدرت عن معهد بروكينجز " السياسات البيروقراطية"إن أول طبعة لكتاب 

مرت تحظى بالقراءة واالستفادة منها في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، واست

في السياق الدراسي حتى رغم أنها كانت تتحدث عن االتحاد السوفييتي والحرب 

يامنا  نا أن الوقت قد حان لطرح طبعة جديدة، وخالل ق الباردة كواقع قائم، لذلك رأي

تأكيد حدثت  بذلك، اكتشفنا أنه في حين حدثت تغييرات كثيرة على السطح، وبال

يرة في العالم، فإن الطريقة التي تعمل بها الحكومة لم تتغير من الناحية تغيير ات كث

الفعلية كثيرا على اإلطالق، وأن الخالفات بين الوكاالت وطريقة تفاعلها مع بعض 

البعض وتعامالتها مع الرئيس والعالقة بين الرئيس والجهاز البيروقراطي هي كلها 

يرأمور مازالت باقية على حالها إلي    . حد كب

بار جيد ألحد األطروحات في الكتاب والتي تتعلق بأن  وسيكون لدينا اخت

موقفك تجاه قضية يعتمد على موقعك في الجهاز البيروقراطي، فالسيد روبرت 

جيتس كما تعلمون كان مسئول محترف في وكالة المخابرات المركزية، ثم أصبح 

رك الطويلة التي نتحدث عنها في  وأحد المعا–مديرا لوكالة المخابرات المركزية 

الكتاب بين وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية هي السيطرة على عمليات 

المخابرات ومسألة إلي أي درجة، إن حدث أصال، يجب أن تشارك وزارة الدفاع 

وطالما تحدث السيد جيتس . في العمليات السرية وأنشطة جمع المعلومات السرية

وزير الدفاع، وسوف عن هذا الموضوع  متخذا موقفا مخالفا عادة مع موقف 

سيتعين علينا معرفة ما إذا كان دوره كوزير جديد للدفاع سوف يغير رأيه بشأن 

  .  هذا الموضوع أم ال

ونحن نشير في الكتاب إلي أنه لم يعارض أي وزير للقوات الجوية على 

 سيكون لدينا اختبار جيد اإلطالق تصنيع طائرة مدمرة يقودها طيار، وأعتقد انه
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في هذا الصدد أو ما إذا كان أي وزير دفاع يعتقد أنه يجب حقا أن يسيطر على 

  . كل عمليات االستخبارات التي تقوم بها الحكومة األمريكية

نا في فهم الجدل الحالي بشأن إيران وهنا  وفي اعتقادي أن الكتاب يساعد

شان هذا الموضوع ألنه وضع مرة أخرى، كانت شهادة جيتس مهمة للغاية ب

نموذجي  بوضوح عالمة وموقف يتمشي مع ما نشرحه في الكتاب بأن الرأي ال

لوزارة الدفاع بشأن استخدام القوة العسكرية، على سبيل المثال، هو أن وزارة 

الدفاع تعارض دائما استخدام القوة العسكرية وال تؤيد استخدام القوة العسكرية 

بر طر وعيوب استخدام القوة، وقد ألسباب عديدة، من أ زها أنها تدرك جيدا مخا

نا خوض الحرب في  الحظتم في شهادة جيتس عندما سئل عما إذا كان يجب علي

إيران أنه قدم عرضا كالسيكيا لرأي وزارة الدفاع بأننا ال يجب أن نخوض مثل 

  .  هذه الحرب

نتناولهما وفي اعتقادي أن الصراع سيكون بين هذا الرأي وموقفين آخرين 

في الكتاب، األول هو صراع بين فروع القوات المسلحة على األدوار والمهام 

وصراع إلظهار أن المهمة المحددة التي يتوالها هذا الفرع أو ذاك هي المهمة 

وأعتقد أن السالح الجوي، وهناك بعض المعلومات التي يتم . األكثر فاعلية

غ الرئيس أن السالح قادر على كسب تسريبها في هذا الصدد، من المرجح أن يبل

يران وأنه  وألن . ليس في حاجة إلي الجيش) أي السالح الجوي(الحرب ضد إ

ثانية، حيث لعب دورا  السالح الجوي قد خسر دوره المهيمن خالل حرب العراق ال

أقل بكثير من الدور الذي لعبه في حرب العراق األولي، وبالطبع ال يلعب سالح 

تمرد، فإنني أعتقد أنه يتحين الجو هذا الدور  على اإلطالق اآلن في التعامل مع ال

  . الفرصة ليبرهن على أنه قادر على القيام بهذا الدور

نا في الكتاب، فإن الرؤساء  نا الرئيس، وكما تناول وعلى الجانب اآلخر، لدي

في آخر عامين لهما في الرئاسة يهتمون بما ستذكره عنهم كتب التاريخ، وبالطبع 

واقع شكل من أشكال التنبؤ الذاتي ألن ال أحد يعرف ما ستقوله كتب هذ ا في ال

لذا فإن ما يعنيه ذلك هو أن الرؤساء يبدءون في التفكير في رأيهم الخاص . التاريخ
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بشأن الطريقة التي يجب أن يظهروا بها في كتب التاريخ اعتمادا على ما يقومون 

  . به

للظهور بمظهر رجال السالم، وعلى ويدفع هذا بعض الرؤساء إلي السعي 

سبيل المثال، أمضى ليندون جونسون فترة من عامه األخير في الرئاسة يبحث عن 

وازينهاو ، في اعتقادي، رأشياء يقوم بها تجعله يذكر كرجل يعمل من أجل السالم، 

وكان ريجان تحركه نفس الدوافع   . فعل نفس الشيء، 

اه آخر ويرى أنه يريد أن يذكر في وفي اعتقادي أن بوش قد يذهب في اتج

كتب التاريخ بأنه الشخص الذي كان يسعى للقضاء على محور الشر وال يترك 

يران مزعجة تسعى المتالك أسلحة نووية على غرار وضع صدام حسين  ورائه إ

ورثه بوش عن سابقيه لذلك أعتقد أنكم ستشهدون تفاعال مثيرا بين هذه . الذي 

  . تطوير سياسة بشأن إيرانالعوامل المختلفة في 

وهناك فصل واحد جديد في الكتاب، وهو الفصل الذي يتناول دور    

الكونجرس، وقد أضفنا فصال عن الكونجرس ألنه يلعب دورا أكثر أهمية اآلن 

يام به وهو تطبيق نفس تحليل من هم  ولنا الق عما كان يلعبه في السابق، وما حا

وما هي مصالحهم فيما يت علق بالهياكل التنظيمية التي ينتمون إليها ومدى الالعبين، 

يا  نجاح قواعد اللعبة في وصف كيف يعمل الكونجرس وكيف يتعامل مع قضا

وإذا أخذنا مسألة معاصرة واحدة، ففي اعتقادي ال أحد ممن قرأوا . األمن القومي

هذا الفصل سيرى أن هناك أدني فرصة ألن يوافق الكونجرس على توصيات لجنة 

دي عشر من سبتمبر بشأن الطريقة التي يجب بها أن يعيد الكونجرس تنظيم الحا

نا  نفسه، فهذه التوصيات تتناول صلب الصراع بين لجان الكونجرس وأعتقد أن

طرح طريقة لفهم كيف يدار الصراع ولماذا تُدار الصراعات بالطريقة التي  نحاول 

  . تُدار بها
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   كارلوس باسكوال

نحن نحتاج لطريقة أفضل لفهم " سة البيروقراطيةالسيا"بخصوص كتاب 

كيفية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية ولماذا يمكن أن تُخطيء هذه القرارات 

بداية في هذا الكتاب هو أهمية  وأعتقد أن أحد األمور التي أوضحتموها للغاية من ال

وة وكيف تتجمع مثل هذه العوامل معا  لكي فهم الدوافع والمصالح ومصادر الق

وأعتقد أنه من المثير أن يستخدم الناس بعض األطر التي . تحقق نتائج في الواقع

تضمنها كتابكم ويحاولون تطبيقها، إنكم لم تفعلوا ذلك بصورة مباشرة، لكن قد 

نا الوضع إلي  يكون تطبيقها على العراق هو أحد األمور الرائجة، وكيف انتهي ب

  .اعتماد سياسات هي في الواقع كارثية

أعتقد أن من بين األمور الخالقة التي وضعتموها في الكتاب هو أنكم فكرتم 

في دوافع هؤالء الذين يملكون النفوذ في الواليات المتحدة، ونحن في حاجة إلي 

ير، وفي بعض الحاالت إذا حصلنا على رسائل  فهم هؤالء الذين يحاولون التأث

ل التي تؤثر على مثل هذه معينة من مجموعات معينة، وإذا لم نفهم العوام

المجموعات مثل تلك الرسائل التي ظهرت على السطح، لعلكم تتذكرون السيد 

أحمد الجلبي، وإذا أخذنا ببعض تلك النصائح أيضا بصورة مباشرة فإننا قد نصل 

وقت لذلك أمل أن نستمر في . إلي قرارات يمكن أن نظل نندم عليها طوال ال

تم بالفعل في تعليقاتكم هي في المناقشة، وأحد األمور التي نا مواصلتها كما بدأ  يمكن

  . الواقع تطبيق بعض األطر على بعض المشاكل المحددة التي نواجهها اليوم

  

  كورت كامبل

ال يتناول المظاهر الخارجية للسياسة الخارجية " القوة الصلبة"إن كتابنا 

 ما حدث للسياسة األمريكية، بل يتحدث عن المكونات الداخلية، فهو يتحدث عن

الخارجية بشكل أساسي خالل السنوات الخمس األخيرة، ثم في سياق أوسع خالل 

لوس "الجيل الماضي، وهو ينطلق من افتراض أكد عليه مؤخرا استطالع لصحيفة 
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بشأن الحزب الذي يحظى بالثقة على صعيد األمن القومي، وقد " أنجلوس تايمز

ومن المعتقد أنه أحدث صدى إعالمي جرى هذا االستطالع منذ أسبوع ونصف 

  . ضخم، واسمحوا لي أن اضعكم في السياق

لقد أوضح االستطالع ألول مرة بين مجموعة واسعة للغاية من األشخاص 

في الواليات المتحدة، حيث ضمت العينة حوالي أربعة آالف شخص، أن 

الثقة الديمقراطيين والجمهوريين بصفة عامة قد حصلوا على نفس المستوى من 

تائج بمثابة . فيما يتعلق بتطبيق السياسة الخارجية واألمن القومي وقد كانت هذه الن

ين،  نتائج جيدة للغاية بين المجموعات الديمقراطية ومستطلعي الرأي واالستراتيجي

نا ينطلق من افتراض مختلف، وهو أن أحد األمور التي كشف  لكن بصراحة كتاب

نا ربما في خضم أحد أفدح األخطاء عنها تقرير اليوم، تقرير بيكر  هاميلتون هو أن

االستراتيجية الهامة في تاريخ الواليات المتحدة، ومن المرجح أن تستمر النتائج 

ئا ما من بين هذه . الضخمة لذلك طوال أجيال ونحن نأمل أن نستعيد وننقذ شي

 األمور، لكننا في وضع يائس، وفي خضم ذلك نجد ما يشبه التعادل في موقف

  . الرأي العام األمريكي تجاه كل من الديمقراطيين والجمهوريين

وما يشير إليه ذلك ليس مدى الضرر الذي لحق بالجمهوريين من ناحية 

تأثير صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية األمريكية في السنوات األخيرة على 

 يبذلوا السياسات الداخلية، لكن أيضا إلي أي مدى سيتعين على الديمقراطيين أن

جهدا، إلي جانب آخرين ومستقلين وجمهوريين معتدلين، إلقناع الشعب األمريكي 

بأنهم أهل للتحدي ومهمة معالجة األسئلة الصعبة التي تتعلق بـ متى تعتقد وتفكر 

  . الواليات المتحدة في الذهاب إلي الحرب

ة  لذلك فإن هذا الكتاب يصف في الواقع كيف أصبح األمن القومي المسأل

يسية العالقة في السياسات الداخلية األمريكية، وكيف ناضل الديمقراطيون على  الرئ

األخص إلي جانب آخرين أيضا منذ الحادي عشر من سبتمبر من أجل البرهنة 

على أنهم يستحقون ثقة الشعب األمريكي حين يحين وقت قيادة األمة خالل 

نا أساسا من فرضية أن  علينا أن نبدأ أوال بفحص األوقات الصعبة، ويبدأ كتاب
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مؤسساتنا الداخلية، قبل أن نلقى باالتهامات جزافا ونشير إلي تصرفات قام بها 

وأنا ومايكل كالنا ينتمي . مسئولون في تطبيق هذا أو ذاك في أفغانستان والعراق

نا بحث ما حدث داخل  إلي الحزب الديمقراطي وال نخجل من ذلك، وقد حاول

  . وص األمن القومي منذ حرب فيتنامالحزب الديمقراطي بخص

يكل عن سياق الكتاب    وكالنا يخوض في تفاصيل كثيرة، وسوف يتحدث ما

أن : وما تدور حوله فصول الكتاب، لكن المنطلق األساسي في الموقف هو التالي

يرة بين الشعب األمريكي بخصوص كل مسألة على  الديمقراطيين يتمتعون بثقة كب

بالسياسة الداخلية كالقضايا المالية وإدارة الرعاية الصحية حدة حين يتعلق األمر 

تحالفات والتعامل  والتعليم وبشأن جوانب معينة من السياسة الخارجية مثل إدارة ال

يا أوسع عابرة للقومية مثل تغيير المناخ العالمي أو مرض االيدز وال . مع قضا

ن حيث تراوح مؤخرا يوجد تفاوت ضخم في الثقة بين الجمهوريين والديمقراطيي

 في المائة، إال بخصوص مسألة ما إذا ٣٠ إلي ٢٠قبل ستة إلي ثمانية أشهر بين 

كان الشعب األمريكي يثق في أن يقود الديمقراطيون البالد إلي الحرب وما إذا كان 

في مقدورنا معالجة هذا الوضع وامتالك الجرأة على إدارة مشاكل معقدة ترتبط 

  . بالنزاع

ده أنه إذا لم يأخذ الديمقراطيين األمور بجدية بالغة، والتخلى عن وما نعتق  

التالعب باأللفاظ، بشأن هذه المسائل، وهذا ال يعنى، كما يقول مورتون، مسايرة 

وتأييد كل نزاع يطرأ، لكن إلي أن يصبح الديمقراطيين واثقين من معالجتهم 

يا األمن القومي وأال يحاولوا نقل  الموضوع إلي ساحات وتفكيرهم بشأن قضا

ياح،  المعارك مثل السياسات الداخلية واالقتصاد حيث يشعرون بقدر أكبر من االرت

وإلي أن يصبح الديمقراطيين قادرين على توضيح موقفهم من األمن القومي، 

سيكونوا حينذاك قادرين على الحصول على فرصة، في مدى بعيد، إلظهار أنهم 

يا األمن القومي األخرى من يملكون أفكارا أبرع بشأن السيا سة االقتصادية وقضا

ونحن نستطرد أيضا إلي القول بأن هذه ليست فقط . النوع الذي تحدثت عنه سابقا
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مشكلة للديمقراطيين، بل مشكلة للمستقلين، وبشكل متزايد مشكلة للجمهوريين 

  . المعتدلين الذين يجدون أنفسهم خارج دوائر السلطة في الحكومة الحالية

يكل إ   نه كتاب عن السياسة، وأمل أال يكون مثيرا للجدل، وسوف أترك ما

  . بعد قليل يتحدث قليال عن المحتويات التفصيلية التي تضمنها الكتاب

 إنه كتاب يشير إلي أن كثيرين يعتقدون أننا سوف نرتد إلي وضع مثل   

نات، حيث سيصبح لقضايا األمن القومي والسي اسة الذي كان سائدا في التسعي

الخارجية أهمية أقل أو على نفس مستوى أهمية القضايا االقتصادية والمحلية 

نا  األخرى، ونحن نرى العكس، أن األمن القومي سيظل طوال حياتنا وحياة أطفال

المسألة المحورية التي تحكم قرارات أفراد الشعب في االنتخابات الرئاسية، وأن 

  .األمن القومي سيظل على رأس تلك القائمة

  

  برسيليا كالب

بعد أن شاركت في تأليف هذا الكتاب مع مورتون في معهد بروكينجز ثم 

بانية باستخدام نموذج تحليل السياسة  وضعت كتابا عن العالقات األمريكية اليا

 عاما ومارست ما قمت ٢٥البيروقراطية، التحقت بالعمل في الحكومة لمدة 

تمتلك مثل هذه الخلفية التحليلية بدراسته، ووجدت أنه من المفيد للغاية أن 

األكاديمية ثم تنتقل إلي العمل في الحكومة، وأعتقد أن ارنولد يملك نفس التجربة، 

تم،  لذلك خالل كل هذه التجربة، تبدأ في التفكير بشأن مكونات اإلدارة، أو ان شئ

البيروقراطية الفعالة، وهي عادة ال تُدار بشكل جيد وإذا كان الناس ال تفهم 

العناصر التي تدخل في السياسة البيروقراطية، فإن الناس داخل الحكومة ال تفهم 

وال كيف يمكنهم تحريك مسألة بفاعلية من خالل عملية صنع  عادة ما يدور حولهم 

  . القرار

ويمكنني القول من خالل تجربتي في العمل الحكومي أن إدارة بوش األب   

ية فعالية، فقد عمل مجلس األمن القومي، شهدت أحد أكثر نظم اإلدارة البيروقراط
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ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع معا بشكل جيد للغاية وكانت هناك إدارة جيدة 

ه عالقة بتجربة الرئيس نفسه، أي  بدءا من مستوى الرئيس وأعتقد ان هذا كان ل

التجربة السابقة التي كان يمتلكها، فقد عمل الرئيس بوش األب في كثير من 

قع المختلفة في الحكومة، حيث عمل في الكونجرس، واألمم المتحدة، وحتى الموا

عمل كسفير ناجح في الصين حين بدأنا عالقاتنا مع الصين، وأنه تعامل مع عملية 

صنع السياسة الخارجية من خالل زوايا مختلفة للغاية في الحكومة وفهم الكثير عن 

دوره كرئيس في جمع كل ذلك طريقة تفاعل األمور في الجهاز البيروقراطي و

  . معا

وخالل إدارة بوش الحالية، يمكنني القول أن الرئيس ال يملك نفس مستوى   

الخلفية، فهو باألساس قادم جديد إلي واشنطن، لكن يحيط به أناس لديهم خبرة 

يرة الجهاز البيروقراطي بفاعلية لتحقيق  بيروقراطية هائلة واستخدموا في نواحي كث

ي كانوا يسعون إليها فيما يتعلق بالعراق وأشياء مختلفة أخرى، األهداف الت

والمسألة ليست أنهم ال يملكون خبرة بالبيروقراطية، فهم ربما يعرفون جيدا كيف 

يستخدونها وكيف يقلصون األصوات التي تظهر بشأن القضايا المختلفة، وكيف 

يرا على نظام  األمن القومي، يستبعدون إدارات معينة، وقد أدخلوا تعديال كب

نماط نظام األمن القومي  وسيكون من المهم معرفة ما إذا كان ذلك يعود إلي أ

  .   األصلية

يد أهمية    أيضا في هذه اإلدارة الحالية، هناك تطور آخر مهم تمثل في تزا

وقد تضخم عدد العاملين مع نائب الرئيس، لكن طاقم . منصب نائب الرئيس

طاقم العاملين في مجلس األمن القومي نفسه، فهم لهم العاملين يعمل تقريبا ندا ل

صوت مساوي لطاقم العاملين في مجلس األمن القومي خالل االجتماعات، وهناك 

عدد كبير للغاية من األمور التي يؤثر فيها ويديرها مكتب نائب الرئيس، بالتأكيد 

ع إليه أكثر مما كان يجرى خالل إدارة كلينتون، وهذا عامل آخر يمكن الرجو

  . الحقا
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تغييرات الكبرى التي حدثت؛ ويمكنني وصفها    هناك عدد قليل آخر من ال

بأنها تغييرات تاريخية، خالل الثالثين عاما الماضية التي تؤثر على طريقة عمل 

الجهاز البيروقراطي، أحدها هي تحول في القيم، فهناك قدر أكبر من الثقل يعطى 

ن وقيم أخرى عديدة كانت تُصنف خالل الحرب اآلن للديمقراطية وحقوق اإلنسا

البادرة بأنها مصلحة أمن قومي، وأعتقد أن هناك قدر أكبر من التفاعل اآلن بين 

األمن القومي وبعض القيم األخرى التي يمكنكم وصفها بأنها القيم األكثر نوعمة، 

  . وأعتقد أن هذا سوف يستمر

وزارات جديدة، ثانيا، هناك توسع كبير للجهاز البيروقراطي    نفسه، فهناك 

وزارات التقليدية مثل  ووزارة األمن الداخلي مثال جيد على ذلك، ثم هناك ال

التجارة، والطاقة، والزراعة التي تلعب دورا أكبر بكثير في السياسة الخارجية 

اآلن، فهذه الوزرات ترسل موظفين في الخارج، وهم يتواجدون في السفارات، 

ات للشئون الدولية، وكل هذه المصالح تدخل اآلن في عملية ولهذه الوزرات إدار

صنع السياسة الخارجية بصورة مباشرة أكثر مما كان عليه الحال خالل الحرب 

وربما يجعل من مسألة التنبؤ  الباردة، وهذا يجعل العملية البيروقراطية أكثر تعقيدا 

دة من وكالء وفي وزارة الخارجية هناك طبقة كاملة جدي. بها أكثر صعوبة

الوزراء وعدد أكبر من مساعدي الوزير وعدد أكبر من المكاتب ومعارك أكثر 

  . يجب خوضها على المستويات األعلى

يكتروني واالتصاالت    وجيا تأثير هائل، فعملية التحول اإلل وأخيرا كان للتكنول

يكترونية قد قربت العاملين في مواقع خارجية من عملية صنع القرار في  االل

اشنطن وسهلت أيضا إلي حد كبير االتصاالت بين األجهزة وأتاحت لعدد كبير و

  . وأكتفي بهذا القدر. للغاية من الالعبين المشاركة في العملية

  



 ___ترجمات_____________________________________________________________

________________________________ ١١  ________________________________  
  

  كارلوس باسكوال

 إن أحد األمور الهامة التي أبرزتها بريسيال هي امتداد السياسة الخارجية 

ة  عريضة من الوكاالت وباألحرى في نواحي عديدة إلي عالم األمن وإلي سلسل

داخل وزارة الخارجية وإلي نطاق واسع من الالعبين المختلفين الجدد، ومن بين 

األمور التي يشدد الجيش على أهميتها بصورة متزايدة هو أهمية التفاعل بين 

هؤالء الذين يضطلعون بمسئولية مباشرة عن األشكال التقليدة إلدارة القوة الصلبة 

وة الناعمية وكيف أصبح ذ يدة بهؤالء الذين يمكنهم إدارة الق لك مرتبطا بصورة متزا

نزاع، أو المسئولين في حاالت  يات استقرار في مواقف ال القادرين على إدارة عمل

وكيف  يتداخل عمل كل هؤالء   . أخرى عن األمن الداخلي أو سياسات أمن الطاقة 

  

  مايكل أوهانلون

ول الستة التي وضعتها مع كورت سوف اتطرق سريعا لكل فصل من الفص

واليات المتحدة واألمن القومي، سواء كان  في كتابنا من زاوية أجندة المستقبل لل

القارئ ديمقراطي، أو جمهوري، أو مستقل، فأملنا أن نستأثر باهتمامكم قليال بشأن 

لكنني أريد أن أضع هذه المسألة في السياق أو من خالل اإلطار . هذه الموضوع

لسياسة البيروقراطية، العتقادي أن في كل موضوع من الموضوعات الستة، عبر ا

ه أهمية ملحوظة للتعاون بين  حتى في الفصل األول عن إدارة الجيش، هناك دور ل

تالي، للسياسة البيروقراطية في مختلف األحوال والظروف وسوف . األجهزة، وبال

 أو ملحوظتين عن أكتفي باستعراض الموضوعات الست من خالل طرح ملحوظة

تحديات ثم أتطلع إلي مناقشة مع أرنولد وآخرين فيما  كل موضوع بشأن طبيعة ال

  . بعد

لعلكم تعتقدون أن الفصل المتعلق بإدارة الجيش ليس سوى فصل يتناول األوضاع 

الداخلية لوزارة الدفاع، لكن من بين األمور التي اكتشفناها خالل إعدد هذا الكتاب 
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جربة العراق وتجارب أخرى هو األهمية الشديدة المتالك قدرة وخالل دراسة ت

وزارة الدفاع     . قوية داخل وزارة الخارجية وباقي الحكومة لمساعدة 

وفي هذا الصدد، يشرفي أن أكون هنا في صحبة المدير المؤسس لمكتب    

ا إعادة االستقرار والتعمير في وزارة الخارجية كارلوس باسكوال، ألنه بدأ مشروع

يجب أن تتضاعف قدراته عشرات المرات، وكورت وأنا لسنا خبراء في مثل هذه 

نا األساسية في هذا الكتاب أنه حتى وأنت تفكر في دور  التخصصات، لكن رسالت

وزارة الدفاع في الذهاب للخارج، هناك مرحلة انتقالية عاجلة من ما يسمي 

يات القتالية إلي المرحلة  ثالثة للعمل يات إعادة التعمير بالمرحلة ال الخامسة من عمل

وهي بالمناسبة، تشمل بوضوح كثير من العمليات  واالستقرار، والمرحلة السادسة، 

القتالية كما نتابع بألم هذه األيام، وأنه يجب عليك أن تنظر إلي هذه القدرات على 

نا أنها أصيلة ويجب أن يتم التنسيق بينها جميعا وهي ليست أنك تواجه مشكلة أو أن

وأنا ال أدعى أن وجود مكتب . نواجه مشكلة، وهذا جزء من اإلجابة على لماذا

أفضل إلعادة االستقرار والتعمير كان من شأنه حل كل مشكلنا في العراق، حيث 

باك صحيحة من  وال يملكون قواعد اشت كان العديد من أفراده عسكريين تقليديا، 

من المشكلة كان مشكلة عسكرية أجل حفظ النظام بعد سقوط صدام، ولذلك فجزء 

يرا منها أيضا كان  كالسيكية بأننا لم يكن لدينا حال عسكريا رائعا، لكن جزءا كب

  . يرجع إلي غياب تعاون مالئم بين الوكاالت

والفصل الثاني الرئيسي يتناول وزارة األمن الداخلي، وهنا تجدون بمعنى   

وبالطبع كان لدينا تعاون . نما أحد اإلخفاقات الكبرى خالل العامين الماضيي

يدرالية إلدارة  وكالة الف بيروقراطي أو نماذج بيروقراطية تعمل بصورة جيدة مع ال

 وعالقتها مع الوكاالت الفيدرالية األخرى، وقد وضعنا طريقة FEMAالطوارئ 

جيدة للغاية تعمل بموجبها هذه األجهزة البيروقراطية معا بصورة جيدة، لكن حين 

نا تبسي ة حاول ط ودمج كل شيء في وزارة كبيرة لألمن الداخلي، أصبح أداء الوكال

الفيدرالية إلدارة الطوارئ ربما األسوأ في تاريخها ترتب عليه نتائج مآساوية 

يرة يمكن أن تُقال عن . تحملها السكان في ساحل الخليج لذا أعتقد أن هناك أمور كث
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ة كل موضوع من هذه الموضوعات، لذا سأمر على كل من ها سريعا، لكن الرسال

هي احترس من الحل البسيط الذى يقول أن مزيد من التماسك أسهل وأفضل وأن 

ئد واحد  السياسة البيروقراطية تنجح دائما بمجرد أن توحد العاملين تحت رئاسة قا

نا يشير إلي العكس تري   . قوى فهذا ربما يتحقق أو ال يتحقق، وإعصار كا

ربة وزارة األمن الداخلي وبصورة أوسع ويمكنني القول عموما أن تج  

األمن الداخلي هو أمر استعرضناه أنا كورت بصورة متباينة فيما يتعلق بإدارة 

نا الوقائية،  بوش، وفي اعتقادي أنه كانت هناك بعض الجهود الجيدة لتحسين جهود

يات استطالع أفضل،  والحصول على معلومات استخبارات أفضل، والقيام بعمل

برات، وهنا تقدم حدث قبل وقت طويل من تقرير لجنة الحادي ودمج أجهز ة المخا

عشر من سبتمبر، وقبل وقت طويل من استحداث منصب رئيس المخابرات 

تقارير الموجزة في لقاء واحد  القومية، وقانون الوطنية وجمع القائمين على رفع ال

ة مع الرئيس يوميا والتوزيع األكبر للقنوات عبر مكتب التحقيق ال يدرالي ووكال ف

المخابرات المركزية األمريكية، وقد حدث جانب كبير من هذا قبل ظهور توصيات 

لجنة الحادي عشر من سبتمبر، وكانت كل هذه اإلجراءات مبادرات بيروقراطية 

يرا ولذلك فإننى أعطي في هذا الصدد إدارة بوش درجات . هامة حققت نجاحا كب

جهودها للدمج ألنني أعتقد ان الدمج ربما كان مرتفعة، ليس بسبب الجزء المتعلق ب

له نتائج عكسية، بل بسبب أنها جمعت إناس وجعلتهم يعملون معا بشكل أفضل 

كفريق خصوصا فيما يتعلق بأجهزة المخابرات قبل تقرير لجنة الحادي عشر من 

نشاء مكتب مدير المخابرات الوطنية   . سبتمبر، والجدل الشامل بشأن إ

المدى على اإلرهاب، إننا ال نملك حربا طويلة المدى ضد الحرب طويلة   

اإلرهاب، وفي اعتقادي أن خطاب الرئيس بوش في افتتاح فترة واليته الثانية كان 

رائعا، لكن لسوء الحظ لم تحقق واليته الثانية نجاحا كبيرا خالل عامين، ولم يكن 

تعامل مع كار ثة اإلرهاب في المدى لفكرة استخدام الديمقراطية كوسيلة رئيسية لل

يرة، وفي اعتقادي أنها نُفذت دائما بطريقة سطحية إلي حد ما من  البعيد فعالية كب

يجية غير أن المفارقة أن . جانب الرئيس، لكنه على األقل حاول وضع استرات
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الشخص الوحيد في الحكومة األمريكية الذي قدم تشخيص أننا ال نملك مثل هذه 

لدفاع دونالد رامسفيلد، في مذكرة سربت بتاريخ أكتوبر االستراتيجية هو وزير ا

، قال فيها أننا ال نملك أي استراتيجية وأننا ربما نخسر الحرب طويلة ٢٠٠٣

فلماذا اضطررنا لالعتماد على وزير دفاع لكي يخرج بمثل . المدى على اإلرهاب

ى النطاق هذا النوع من التشخيص، ولماذا مازالنا ال نملك حال جيدا للغاية عل

الحكومي لقضية كيف نساعد العالم اإلسالمي على تعزيز نفسه، وتعزيز 

اإلصالحيين وتعزيز المعتدلين؟ ويعكف جيمس بيكر ولي هاميلتون على دراسة 

نا ال نعتبر في الواقع هذا  األمر اآلن، وأعتقد أن لديهما بعض األفكار الجيدة، لكن

ثانية التي، حين أولوية للبالد ككل باستثناء خطاب بوش في  افتتاح واليته ال

 شهرا، تركتنا مرة أخرى بدون ٢٤ إلي ١٨صادفت فترة عصيبة تالية لمدة ما بين 

وم يجية، لتعزز من جديد أهمية هذا الموضوع الي ورغم أنني ال . مثل هذه االسترات

ك في بعض األحيان تختصر  أتناول موضوعا متماسكا أبدى عليه مالحظات، ألن

ختصر قليال، فإن النقطة الرئيسية هي انه يجب عليكم التفكير في معظم كثيرا أو ت

تعامل مع حقائق سياسة البيروقراطية   .المشاكل كمشاكل بين الوكاالت، وال

وباقي أمامي ثالث موضوعات أخرى هي صعود الصين، وصياغة سياسة   

 طاقة أفضل، وسياسة أفضل لعدم انتشار األسلحة، ولعلكم تدركون بشأن كل

موضوع من هذه الموضوعات على الفور أهمية التعاون، سواء فيما يتعلق بالصين 

وكل شي بدءا من الردع العسكري من ناحية إلي التعامل االقتصادي من ناحية 

أخرى، لكن نوع التعامل االقتصادي، كما يطالب بعض زمالئي االقتصاديين، في 

ودقيقة وليس إدارة ا لعالقة االقتصادية برمتها بنظام شكل استراتيجية تكون صارمة 

الطيار اآللي، لذا نحن في حاجة إلي سياسية متكاملة متطورة مع الصين، وقد 

  .   عمل أرنولد وأخرون على هذه األمور في السابق وطبقوها في السابق

نا بعمل جيد بشأن السياسة تجاه الصين في الماضي،    وإجماال قامت حكومت

ترة األولي  أو الثانية لإلدارة الجديدة، لكن السياسة تجاه الصين هي السيما بعد الف

تحدي مستمر ونوع كامل من التحدي اليوم أكثر من أي وقت مضى، لذا سوف 
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نافس بينها  أغامر بالقول أنه موضع آخر سيكون بشأنه التعاون بين الوكاالت، والت

  . في بعض الحاالت هاما للغاية في المستقبل

، اللذان سأكتفي باإلشارة إليهما هما، استراتيجية والموضوعان األخيران  

منع انتشار األسلحة وسياسة الطاقة، التي تحاول تقليص االعتماد على النفط 

  . الخارجي الذي يرتبط بمجموعة من التداعيات االقتصادية والعلمية واألمنية

  

   أرنولد كانتر

الطريقة التي تصنع هناك أمران في اعتقادي أنهما تغيرا ويرتبطان مباشرة ب  

بها الحكومة السياسة وتنفذها وفي اعتقادي أن هذه المسألة تغطى مجال البحث 

  . لكال الكتابين

التغيير األكبر هو تقلص متواصل واآلن مثير التجاه االنعزال الفكري 

واليات  ناحية النفسية فقد، بل أعنى أن قدرة ال للواليات المتحدة، وال أعنى بهذا ال

واليات المتحدة على الهيمنة المتحدة ع لى تجاهل اآلخرين اقتصاديا، أو قدرة ال

باردة، كالهما قد أصبح بوضوح ضرب من  كقائد للعالم الحر خالل الحرب ال

واسع راسخة بل أصبح لها تأثيرات  ضروب الماضي، ولم تعد العولمة بتعريفها ال

واليات المتحدة ولها تأثيرات ذات صلة بسلوكنا نا عميقة على ال  في العالم وسياست

ي. الداخلية وحياتنا السياسية نا الحديث عن بعض لذا أعتقد أن هذا تغي ر، ويمكن

  .نتائجه

تها توقفت عن  ومن بين النتائج الجانبية المباشرة أن السياسة الخارجية ذا

ومنفصلة عن الممارسات السياسية الداخلية والسياسة الداخلية،  نعزالية،  تكون ا

والسياسة الداخلية وبالتالي الممارسات السياسية وأصبحت السياس ة الخارجية 

وهذا يعنى كما أشارت بريسيال من قبل أن وكالء السياسة . الداخلية متداخلة

تأكيد على وزارة الخارجية  الخارجية في الواليات المتحدة ال يقتصرون بال

نا في الخارج يشعرو ن بأنهم مالك والبنتاجون، وفي الواقع، في اعتقادي أن سفرائ
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األرض أكثر من كونهم ممثلين شخصيين للرئيس، فتجد هناك الزراعة، وتجد 

العدل، وتجد األمن الداخلي، وتجد الجميع هناك، والسفراء باتوا في وضع الترأس 

  .وليس اإلدارة، وهذا انعكاس للطريقة التي أعيد بها هيكلة السياسة الخارجية ذاتها

تمازج بين السياسة الخارجية والداخلية وفي الوقت نفسه، إلي جانب  هذا ال

األول هو تغيير طرأ . وبالتالي الممارسات السياسية، هناك أمران آخران قد حدثا

تداخل،  على دور الكونجرس، من ناحية كسبب ومن ناحية أخرى كنتيجة لهذا ال

، وفي الوقت نفسه، كان في اعتقادي هناك زيادة علمانية وهيكلية في روح التحزب

وعندما تضع كل هذا معا فإنه يعنى أن القدرة على إدارة سياسة خارجية تمثل 

با مدى تأثرها بممارسات السياسة البيروقراطية ألخ، لكن  الحزبين، وتضع جان

فكرة أن الممارسة السياسية تتوقف عند حد معين وأنه في حين تصبح السياسة 

ة، فإن السياسة الخارجية ليست المحلية لعبة عادلة من ناحية الممارسات السياسي

لذلك ونحن . كذلك، فإن هذه األفكار تبدو اآلن غريبة، وتاريخية، وغير ذات أهمية

نفكر في األساليب السياسية البيروقراطية والسياسة الخارجية، ونحن نفكر بشأن 

، أعتقد أننا نحتاج إلي بحث التغييرات "القوة الصلبة"موضوعات بحثها كتاب 

التي حدثت في العالم وفي الواليات المتحدة والطريقة التي تتفاعل بها الهيكلية 

تأثر بكل هذه  الواليات المتحدة مع العالم ألن عملية صنع سياسة خارجية ت

  . العوامل، وسوف أتوقف هنا

نادا على تحليل كتاب :سؤال ثم " السياسات البيروقراطية" أريد أن أبدأ بمداخلة است

  .  كامبل ومايكل أوهانلونأوجه سؤاال إلي كورت

، ٢٠٠٣وفي الواقع تعود مداخلتي إلي مذكرة رامسفيلد في أكتوبر عام 

فالتعليق المثير وربما المتبصر في هذه المذكرة قد تعلق بنقطة أن الجيش ال يجيد 

في الواقع مهمة مكافحة اإلرهاب، فهذا في الواقع ليس مهمة الجيش، فالجيش ليس 

ك سبب وجيه لذلك، ويرتبط بالنقطة التي طرحها مورتون متخصصا في هذا، وهنا

يات عسكرية  عن المصالح الذاتية ألفرع الجيش، وتتعامل أفرع الجيش في عمل

ضد دول حيث تسقط أنظمة وعمليات أخرى، وال تتعامل هذه األفرع مع العبين 
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ها غير دول، فهي ال تجيد هذه المهمة، والميزانية ونظم األسلحة التي تحصل علي

يام بهذه المهمة، وهذا هو الحال اليوم كما كان عندما  هذه األفرع ليست من أجل الق

  . وصلت إدارة بوش إلي السلطة

وإذا كان هذا هو الحال، فإن أمامنا هنا على األقل جزئيا تناقض كبير في 

واقع بصورة رئيسية على  استراتيجية األمن القومي إلدارة بوش التي تعتمد في ال

تائج في اعتقادي واضحة لمعظم الجيش ف ي شن حرب عالمية على اإلرهاب والن

الناس، وفي الواقع يرى ثلثا الشعب األمريكي اآلن أن الحرب في العراق تجعل 

  . هذه هي مداخلتي. الواليات المتحدة أقل أمنا وجعلتها بالفعل أقل أمنا

 لعالج هذه سؤالي هو للديمقراطيين االثنين على المنصة، هل أنتم مستعدون

المسألة، المشكلة األوسع هنا، التناقض األوسع هنا، بين عدم الفاعلية الواضحة 

للقوة العسكرية، على األقل عدم فاعلية الطريقة التي تعمل بها أفرع الجيش فيما 

يتعلق بالمشكلة وهي مشكلة معقدة تتطلب تعقيدات وتفاصيل وهو أمر ال تجيده 

اسة الخارجية الديمقراطيين سيكون لديهم الشجاعة أفرع الجيش، وهل خبراء السي

نا يمكن  لتناول هذه المشكلة أم أنكم ستتجاهلونها وتتظاهرون أنها ليست مشكلة وأن

  أن نواصل العمل بنفس الروح بشكل أو بآخر؟ 

  

  كورت كامبل

يام بثالثة أنواع من المهام،  لقد طلب من الجيش، في الفترة األخيرة، الق

و اإلستعداد المهمة األولي ، كما أشرت، هي النوع التقليدي الذي يتعلق بمالحقة أ

لمالحقة دول وبلدان في النظام الدولي، وأعتقد أنك على صواب بإشارتك أن هذه 

تا أطول في التفكير  هي المهام األكثر مالئمة التي أمضت الجيوش الحديثة وق

ام ضد الالعبين من بشأنها حتى وقت قريب جدا، ثم هناك نوعين آخرين من المه

و  ير، جهود إعادة االستقرار أ وإن جاز لي التعب غير الدول، مثل القاعدة وأمثالها، 
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نزاعات من النوع الذي نشاهده في  جهود إعادة التعمير في حقبة ما بعد ال

  . أفغانستان والعراق

وبادئ ذي بدء، حين تقول أن الجيش ال يجيد هذا النوع الثاني من المهام، 

اك دليل واضح تاريخيا على أن الجيش قد قام بمهام رائعة فعلية في جهود فإن هن

إلعادة االستقرار في حقبة ما بعد النزاع، ولعلها ظاهرة حديثة نسبيا أن تتململ 

وفي اعتقادي أنك . القوات المسلحة، وبخاصة الجيش، من مثل هذه المواقف

هذا بيان غير مريح، طرحت مجموعة من المسائل التي حدثت في التسعينات، و

ة كيف " السياسية البيروقراطية"لكننى أرى أن أحد أهم األجزاء في كتاب  هي مسأل

تجاها لدى النظام  تخلف حكومة في الحكم حكومة أخرى، وأعتقد أن هناك دائما ا

  . القادم إلي السلطة نحو نبذ والتشكيك في تصرفات الحكومة السابقة

تجربة بأوضح وفي أعتقادي، وقد يختلف آخرون  نا لم نشهد تلك ال معي، أن

، والتي ساد خاللها إحساس ٢٠٠٠صورها على اإلطالق كما شاهدناها في عام 

وفي التسعينات كانت هناك بعض الجهود . بأن كل شيء جرى من قبل كان خطأ

بلقان والصومال، وكانت تلك الجهود معروفة  الناشئة إلعادة االستقرار في ال

. ن اإلدارة حين تولت السلطة قررت التخلى عن تلك الجهودومفهومة، وأعتقد أ

يا قويا للغاية  يا ومهن تزاما عقائد وفي اعتقادي أنه كان هناك حتى وقت قريب ال

يا بين الحزب الجمهوري وعناصر داخل القوات المسلحة، لذا فإنني أنظر  بالقضا

وراء بتحفظ عميق تجاه القيام بمهمة مثل العراق وأفغانستان، وفي الو اقع إذا عدنا لل

لخمس أو ست سنوات وافترضنا أننا مقبلين على تولي أكبر جهود إلعادة اإلعمار 

  . في تاريخنا، أعتقد أن كثير من الناس كانوا لن يثقوا في ذلك

وردا على سؤالك بصورة مباشرة، ال أعتقد أن لدينا خيار هنا، وأعتقد أن 

تركيز أكثر على المهام النوعين القوات المسلحة األمريكية سيتعين عليها  ال

وإذا فحصنا بعناية ما . اآلخرين، وأعتقد أن هذه المهام تجري اآلن على قدم وثاق

قاله وزير الدفاع المكلف روبرت جيتس، فإنه كشف الكثير في هذا الصدد، حيث 

يها التدرب بشكل أكثر فاعلية على مثل هذه  قال أن القوات المسلحة سوف يتعين عل
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لذا أعتقد شخصيا أنه سيكون هناك إجماع واسع في الرأي بين . اع من المهاماألنو

الحزبين على أن هذه هي التوجهات وأنها ستكون مجاال ستجتاح الواليات المتحدة 

  . لخوضه

وبالمناسبة سأحول هذا األمر إلي مورتون، وأقول أن هذه هي أهون 

 العام القادم أن الجيش كان وفي الواقع، من األمور التي ستتضح خالل. مشاكلنا

يعمل تحت درجة من الضغط النفسي، والذهني والعملياتي إلي حد يجعل من 

لذا فإن المشكلة األوسع ال تتعلق . الصعب علينا الفهم وأنه سيتعين دفع الفاتورة

نزال التدمير عن بعد إلي قتال فيه  يدية وإ فقط بتحويل المهمة من الحروب التقل

يات األخرى، إلتحام أكثر من  يات مكافحة التمرد والعمل النوع الذي نشاهده في عمل

وكل  يات إعادة تأهيل كبرى، وتجهيزات  ال، بل إنها ستشمل مسائل أوسع مثل عمل

األمور المرتبطة ببناء قوات مسلحة عانت في الواقع بشكل هائل خالل العامين 

 . الماضيين

  هالبيرين

الكتاب عن جوهر تنظيمي، أي، أريد طرح نقطة واحدة، نحن نتحدث في 

لكل مؤسسة مهنية مهمة محددة تعتقد المجموعة المهيمنة داخل المؤسسة أنها تجيد 

أدائها وتعتقد أن المؤسسة يجب أن تقوم بها وأنه من الصعب للغاية دفع المؤسسات 

للقيام بأشياء تراها عكس مصالحها المؤسساتية، لذا فإنني متشكك في الواقع بأن 

تعمير، في مقد ورنا دفع الجيش للقيام على األقل بفاعلية ببعض مهام ما بعد ال

وأعتقد أننا نحتاج إلي كيان على الصعيد المدني، وإن كان كيان يملك ميزانية وقوة 

  . عاملة أكبر بكثير من المكتب الذي تم تدشيه في وزارة الخارجية

ندال نا بها مع ا ع الحرب الباردة وهناك فرق الفت بين الطريقة التي تعامل

بعد الحرب العالمية الثانية وبين الطريقة التي تعاملنا بها مع تهديد ما بعد الحادي 

نشاء مجموعة شاملة من المؤسسات  عشر من سبتمبر، بعد الحرب العالمية قمنا بإ

ومجلس األمن  وهيئة األركان المشتركة،  الجديدة، مثل وكالة المخابرات المركزية، 



 ___ترجمات_____________________________________________________________

________________________________ ٢٠  ________________________________  
  

ة الجديدة من التهديداتالقومي، للتعام وكان هناك رفض تام . ل مع هذه السلسل

إلقامة مؤسسات جديدة، فوزارة األمن الداخلي لم تنشأ أي مؤسسة واحدة جديدة، 

فقد حزمت الصناديق ونقلتها إلي وزارة جديدة، لقد كانت فكرة جيدة، لكنها لم 

امل مع هذه تخلق أي مؤسسات جديدة، إننا لم ننشئ أي مؤسسات جديدة للتع

  .المجموعة من التهديدات

ة المخابرات المركزية  نا، في اعتقادي، وزارة دفاع، ووكال فنحن لدي

يام بمهام أخرى، جوهرها ال  يدرالي، مكلفين بالق يقات الف األمريكية، ومكتب التحق

نا في حاجة  ينسجم تماما مع القيام بجهود فعالة ضد مكافحة اإلرهاب، وأعتقد أن

  . في إنشاء مؤسسات جديدة تكون مخصصة للتعامل مع هذه المشاكلإلي التفكير 

  

  كانتر

لدي ثالث نقاط سريعة، ال توجد أي جهة في الواليات المتحدة تجيد مكافحة 

اإلرهاب، ونحن ال نعلم كيف نقوم بذلك على أكمل وجه لذلك سيتعين علينا التفكير 

ثانية، على عكس ما قاله مورتون، . في ذلك المؤسسات تمر بتغيير، إرجع النقطة ال

إلي سالح الفرسان، وأدميراالت السفن الحربية، وعدد قليل آخر فسوف تجد أن 

المؤسسات تتطور، وهناك صعوبة حقيقية لتطورها، لكنها تتطور، وبصراحة، في 

اعتقادي أن الجيش ومشاة البحرية يمران بتغيير، وهو تغيير صعب، ويدعو 

 من أسوأ ما يكون، لكنني لن أتخل عن األمل بأن تلك للتذمر، واألمور ربما تكون

واقع تتطور   .المؤسسات موجهة نحو التطور وفي ال

وعلى أي األحوال، ليس صحيح تماما أننا لم ننشيء مؤسسات جديدة، ففي 

اعتقادي أن المجلس االقتصادي القومي ومجلس األمن الداخلي، وإنشاء منظمات 

  . لةجديدة في حد ذاته لن يحل المشك

النقطة الثالثة أن هذه ليست مسألة حزبية، وال أوافق على أن الجمهوريين 

يتسمون بالجراءة وأن الديمقراطيين ال يملكون تلك الجراءة، فالمسألة ال تتعلق 
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ولة تحديد األمر الصائب ثم القيام به، وال  بالجراءة السياسية، بل هي مسألة محا

ول، لكن أظن أن هناك خالفات حزبية بشأن القض ايا، ربما هناك خالفات بشأن الحل

  . ليس بشأن القضايا

  

  باسكوال

أعتقد أن هذه نقطة جيدة للغاية يمكن البناء عليها، وفي الواقع أعتقد حين 

نتعامل مع مسائل اإلرهاب يجب علينا أن نضعها في سياق تحديد ثالثة أنواع من 

ثانية التط وسوف . رف، والثالثة اإلرهابالقضايا المنفصلة، األولي اإلسالم، وال

يكون لمدى تركيز استرايجية بشأن اإلرهاب على الجوانب العسكرية فقط تأثير 

ئرة كاملة في شالل يمكن أن يشعل قدرا أكبر من اإلرهاب   . محتمل على دا

وفي اعتقادي أن ما يشير إليه ذلك هو أنه إذا توفر لدينا استراتيجية واحدة لمكافحة 

ة اإلرهاب ترتكز  فقط على الجانب العسكري، فقد ينتهي بنا األمر إلي صنع مشكل

ظروف وسيتعين علينا أمتالك مجموعة أكثر تنوعا وتوازن بين  أسوأ في بعض ال

وأعتقد أن النقطة التي أثارها أرني بشأن فهم المشكلة التي نتعامل . هذه األدوات

وهذا األمر مازال معها وتعقيدتها عندما نحاول تحديد الحلول هو أمر بالغ ا ألهمية، 

  .أمامنا شوطا طويال لنصل إليه

  

  كانتر

أود فقط اإلشارة إلي أن مكافحة اإلرهاب وعمليات التمرد هما مهمتين 

بينهما ارتباط لكنها مهمتين مختلفتين وتمثالن من الناحية الجوهرية مشكلة بين 

  . الوكاالتالوكالت، فهذه المشكلة تحظى بأكبر قدر ممكن من التعاون بين 

  اوهانلون

سوف أرد في سياق موضوع اليوم، شكرا على السؤال، وسوف أحاول 

  . إعطاء إجابة جزئية
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دعوني أعود إلي الحرب على قضية اإلرهاب وقضية مكافحة اإلرهاب في 

نا لما شخصه رامسفيلد بأنه ال يسير  المدى البعيد حيث أننا خصصنا فصال في كتاب

نا ال أعر. على ما يرام  –ف أن كانت إعادة تنشيط عملية السالم العربية أ

اإلسرائيلية ستحدث فارقا كبير في العراق، أنا في الحقيقة متشكك في ذلك، لكننى 

  .أعتقد تماما أنه شيء صائب ذكره

وجد مشجب، أو أنه وجد أداة لطرح  ويمكنك تقريبا القول أن بيكر قد 

دى بها وفي تقديري أنها اجماال توصية، وفي اعتقادي أن سياسته كان سياسة يقت

أفضل من اإلدارتين السابقتين مقارنة بتجربة إدارة بوش وإدارة كلينتون التي 

وقد قام الرئيس كلينتون ببعض األمور الجيدة فيما يتعلق . استمرت ثماني سنوات

بعملية السالم في الشرق األوسط، لكنني أعتقد أن إدارة بوش األب كانت متوازنة 

تعلق باستعدادها بممارسة بعض الضغط على بشكل أف ضل، بصراحة، فيما ي

نا في إسرائيل نا أشعر بسعادة لرؤية بيكر يضع هذا التقرير ألنه أيا كان . أصدقائ وأ

التأثير الذي قد يحدثه هذا التقرير على الحرب في العراق، فإنني أعتقد أنه هام في 

  . الحرب بعيدة المدى على اإلرهاب

إلي استراتيجية طويلة المدى لكسب الحرب على اإلرهاب نحن في حاجة 

وهي تتمثل في اعتقادي في نهاية المطاف في مساعدة المجتمعات اإلسالمية 

المعتدلة والحكومات والمعتدلة واإلصالحيين وتعزيز جهودهم داخل دولهم، وهذا 

واعتقد أن هذا يتطلب عدد من األدوات االق تصادية، جانب آخر يمكن اإلشارة إليه، 

نشاط  ويتطلب تشجيع للديمقراطية، ويتطلب تشجيع على مستوى القواعد العريضة ل

المنظمات غير الحكومية، وتحتاج إلي عناصر أمنية أيضا، وبصراحة حتى اآلن 

ورغم أنني ال اعتقد أن أداء بوش كان جيدا جدا، فإنه على نحو ما هو الشخصية 

صدد، فقد ظل معظم الديمقراطيين ومعظم السياسية الوحيدة الذي حاول في هذا ال

الجمهوريين يتحاشون حتى من محاولة عرض ما يمكن أن تكون عليه مالمح هذه 

نا بشأن هذه النقطة ليس حزبيا على اإلطالق،  نا أعتقد أن كتاب االستراتيجية، لذلك فأ

  . ونحن نطالب كال الحزبين بأن يكونا أكثر جدية عما هما عليه
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  مورتون هالبيرين

أعتقد واشنطن بطريقة ما هي مدينة تعج بأناس لديهم حلول تبحث عن 

مشاكل، واعتقد أن مايكل شرح نموذج لهذا، فحين تطرح أي مشكلة  على جيمس 

 –بيكر، فإن جانب من الحل الذي يقدمه سوف يسعى لتسوية سلمية عربية 

تائج الت. إسرائيلية ي تمخضت ونحن نتحدث في الكتاب عن نتيجتين من معظم الن

عنها مثل هذه القرارات من جانب الحكومة األمريكية، األولي كانت عندما غزت 

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية، عقد الرئيس ترومان اجتماعا لمجلس األمن القومي 

ورقة عن أهمية الدفاع عن تايوان وزير الدفاع وقرأ  وشعر ترومان . ودخل 

باك شديد وشرح له اشيسون فيما بع د أن هيئة األركان تعرض عليه صفقة، فقد بارت

كان قادة األركان يتوقون إلي الدفاع عن تايوان ويبحثون عن مشكلة يقدمون لها 

وافق ترومان على نشر األسطول السابع في  هذا الحل، وكانت الصفقة هي إذا 

. خليج تايوان فإن هيئة األركان سوف تؤيد القرار بالدفاع عن كوريا الجنوبية

تائج هذا القرار وليس من الواضح ما إذا كنا سنتجاوز ونحن  نا نتعامل مع ن مازل

  . ذلك بدون الدخول في نوع ما من النزاع العسكري

ناها إلي الكتاب هي رد فعل بعض األشخاص،  والنتيجة األخرى التي أضف

ومنهم بول وولفووتز على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والذي تمثل في 

واألمر، كما ذكرنا به جيتس أمس في إجابة على أحد . عراقالدعوة لغزو ال

األسئلة، أن هناك منظمة مختلفة وشخص مختلف كان يتحمل مسئولية هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر، ومع ذلك، فإن مجموعة من األشخاص داخل إدارة 

بوش، مما كانوا يعتقدون أننا في حاجة إلي لخوض الحرب ضد العراق، أعلنوا أن 

ه الحرب هي الحل لمشكلة الحادي عشر من سبتمبر وأقنعوا الرئيس في نهاية هذ

  .   المطاف بأنهم كانوا على صواب
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  أرنولد كانتر

وم، إن أكثر ما لفت نظري في تقرير بيكر   هاملتون –في سياق موضوع الي

هو األهمية التي علقها التقرير بوضوح على التوصل لتوافق في الرأي بين 

يجاد مجموعة من الحزبين،  وفي اعتقادي أن التحدي في بعض النواحي كان هو إ

التوصيات التي يمكن التوصل لتوافق في الرأي بين الحزبين بشأنها بدال من 

وراء  يار األفضل بين المجموعة، واعتقد أن الهدف من  فحص كل الخيارات واخت

ح ما إذا كان هذا التقرير هو خدمة مصلحة سياسية هامة، ومازال من غير الواض

سيفعل ذلك، ويحاول انتزاع بعض المناورات السياسية من موضوع العراق، لكنني 

أعتقد أن هناك حاجة لفهم الهدف السياسي، وفي اعتقادي حين تنظرون إلي 

التوصيات، ستجدون أن فحوى هذه التوصيات يكاد يصرخ بلغة توافقية، فهناك 

لكلمات المالئمة، والنتيجة هي أن شيء لكل شخص، وجهد لجسر خالفات بإيجاد ا

يا ليست محددة وال حادة، لقد كانت مرنة،  يجاب وربما إ التوصيات كانت حتميا 

ضروري لتحقيق هدف التوصل وتخضع للتفسيرات، وربما كان ذلك شرط 

  .لتوافق

إن ما لفت اهتمامي وأنا أقرأ المخلص التنفيذي للتقرير أمران، األول أن 

يادة هناك فرضية غير معلن ة وهي هامة للغاية تعلق بأن الحكومة العراقية والق

السياسية غير قادرة على فرض سلطتها، وتقليص العنف الطائفي، وباألساس غير 

يام بهذا الدور،  قادرة على الحكم، وأن المشكلة هي عدم الرغبة في النهوض والق

يقة وربما يكون ذلك صحيحا، لكن لكي نكون واضحين هذه فرضية وليست حق

واضحة، وإذا تبين أنها خاطئة فسيكون لها نتائج عميقة على التوصيات ألن 

التوصيات في جوهرها تقول أننا في حاجة إلي فرض ضغط على الحكومة 

ناء نهوضها فإننا سنكون حاضرين  العراقية لحثها على النهوض وفى حالة وأث

  . معها، لكن إذا فشلت في ذلك فإننا سوف نرحل
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تقرير  يشير أيضا إلي الفوضى التي من المرجح أن تحدث إذا لكن ال

تدهورت األوضاع في العراق نحو األسوأ، وكيف ستتأثر المصالح الوطنية 

األمريكية بعمق نتيجة لذلك، وحين تضع هذين األمرين معا، فإن هذه الفرضية 

نها خاطئة لكن نا غير المعلنة التي قد تكون صحيحة أو قد تكون خاطئة، وإذا تبين أ

نا يبدو  نا سوف نرحل، أذ رغم ذلك ننتهج سياسية إذا لم تنهض الحكومة العراقية فإن

لي أن التحليل في التقرير يشير، على سبيل المثال، إلي أن تداعيات انهيار في 

  .العراق على المصالح األمريكية هي تداعيات صارخة

  

  باسكوال

يسيتين على التوصيات أو على التقرير  هو أنه ال يتسم لي ملحوظتين رئ

ة فاشلة،  بالوضوح بشأن أمرين رئيسيين، وسوف أذهب أبعد وأقول أن العراق دول

ة إذا لم تكن هي تلك الدولة التي ال تستطيع حماية  ة الفاشل وإال ما هو تعريفنا للدول

شعبها، وجمع اإليرادات، وتوفير الخدمات، وإدارة حكم القانون، وإذا كانت بيئتها 

مل تحت هيمنة الميليشيات، وفي الواقع بعض أعضاء حكومتها األمنية بالكا

  يديرون بعض هذه الميليشيات؟ فما هو تعريفكم للدولة الفاشلة إن لم يكن كذلك؟   

  

  هالبيرين

أعتقد أن أرنولد كالمعتاد قد أبرز المعضلة، بادئ ذي بدء، أرى أنه من 

ن الحزبين، وأنا أعود إلي ما المهم للغاية أن اللجنة توصلت إلي توافق في الرأي بي

أوضحه كورت، إذا كان هدف الديمقراطيين هو إظهار أنه يمكن الوثوق بهم في 

مسألة األمن القومي، فأنا أعتقد أن هناك فرصة ومخاطر هنا على حد سواء، فهي 

يا عزل الرئيس لكونه  وفعل فرصة للمشاركة في هذا التوافق في الرأي بين الحزبين 

لبدء في التحرك في هذا االتجاه، أو إجباره على التحرك في هذا غير راغب في ا

نا عملية تحظى بدعم الحزبين تخرجنا من العراق تالي يتوفر لدي   . االتجاه وبال
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وإذا ذهب الديمقراطيون في االتجاه المعاكس وقالوا أن التقرير ال يذهب 

ليس فقط القوات بعيدا بقدر كافي، وأنه يتعين علينا في الواقع وضع مهلة لسحب 

المقاتلة بل كل قواتنا المسلحة، فإنني أعتقد أن الديمقراطيين سوف يفعلون بالضبط 

ما يحاول الكتاب أن يحذرنا منه، أي تدمير الشعور لدى الشعب األمريكي بأنه 

  . يمكنه الوثوق في الديمقراطيين بشأن هذه المسألة

ته ا ألنني أعتقد أن وأعتقد أيضا أن التوصيات على صواب حسب مواصفا

نها جاءت واضحة للغاية فإنها حسب  المخاطر التي شرحتها لعملية انسحاب رغم أ

رأيي كان أقل مما يجب، وأعتقد أن المخاطر ستكون أسوأ من ذلك، وذلك يجعلني 

نا فعال تحمل االنسحاب حتى إن لم تتمكن  أتساءل، كما كان يشير أرنولد، هل يمكن

ة ليست نقص حكومة العراق من النهوض  وتولي المسئولية، ألنني أعتقد أن المشكل

  . اإلرادة بل نقص القدرة، ونقص توافق داخل المجتمع

ضرر بالشرق األوسط  لقد أطلقنا قوى هناك في اعتقادي أنها سوف تلحق ال

ة  والسياسة األمريكية إذا لم نجد طريقة للبقاء على األقل ببعض األعداد ومحاول

كنني أعتقد أن التقرير يوفر اإلطار رغم ما يتضمنه من بعض احتواء هذه القوى، ل

النقاط الغامضة إلعادة تأسيس توافق بشأن هذه المسألة يوفر لكال الحزبين فرصة 

نا أيضا نحتاج للبقاء في العراق، واعتقد في ه ذا الصدد أننا نحتاج إلطار ما، لكن

إلخراج هذه المسألة عن نطاق كونها مسألة سياسية داخلية ألن ذلك يمكن أن يلحق 

نا الداخلية ضر بسياست   . الضرر بالجهود الجارية في الميدان وي

  

  أوهانلون

اعتقد أنك يمكنك إخراج هذه المسألة عن السياسة الداخلية لمدة ستة إلي 

يجية من نوع ما وإعطائها  تسعة أشهر، وأعتقد أننا يمكن أن نتفق على إيجاد استرات

ة ما هي الخطة ٢٠٠٧فرصة في عام  تقرير لم يتطرق في الواقع إلي مسأل ، وهذا ال

وأوافق على النقطة التي أثارها مورتون بأن كثير منا يتصور أن . البديلة بعد ذلك
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ة وفي اعت. الخطة البديلة هي الخروج بديل قادي أنه من الخطأ التفكير في الخطة ال

نحو، فيجب أن يكون هناك عدد من الخطط البديلة، تتضمن كل شيء  على هذا ال

من تمهيد الطريق إلجراء تقسيم ناعم بشكل صحيح، إلي نوع ما من اإلطار 

التفاوضي نحاول في إطاره االعتراف بأن هناك حرب أهلية لكن على أن نحتويها 

 حدا بقدر اإلمكان، وهذه هي الطريقة التي يجب أن تصاغ بها الخطط ونضع لها

  . البديلة في مقابل االنسحاب الكامل

ة، ولم يشأ، على سبيل المثال،  ولم يحاول هذا التقرير التطرق لهذه المسأل

السير في نفس خط تفكير السيناتور بايدين بشأن كيفية تطبيق خطة تقسيم ناعم في 

 ٩ إلي ٦رير يتحدث عن قوة مهام أخرى ربما يتوفر لها ما بين العراق، لكن التق

ترة أطول من  أشهر، ألنني أعتقد أنه ليس هناك أمل للتوصل إلي أجماع يدوم لف

ذلك إذا استمرت أوضاع العراق في التدهور، وفي هذا الصدد أعتقد أن أرنولد 

نا ال نعلم حقا ما  إذا كانت المسألة تتعلق كانتر قد أشار إلي نقطة جيدة للغاية عن أن

بالقدرة أو نقص اإلرادة، لكن بمعنى ما، عند حد معين، أرى أن هذه المسألة ال 

و  يرا، فإذا كان النقص في القدرة، فإننا حقا في ورطة ألنه ال يوجد أمل، أ تهم كث

على األقل احتمال عدم وجود أي أمل، فاستراتيجية محاولة تدعيم الحكومة ال 

مازلت أؤيد أن تستمر هذه االستراتيجية لفترة أطول، وتطبيق تحقق النجاح، و

يار دوالر كمساعدات ٥أجندة ستيفين هادلي، وغيرها، والعودة إلي مبلغ   مل

يجية ال تحقق –اقتصادية سنوية كما أوصى تقرير بيكر   هاميلتون،  لكنها استرات

  .  النجاح

نا أمل أفضل لو كانت المسألة نقص في ا وعدم توفر لذا سيكون لدي إلرادة 

إجماع سياسي مالئم، وفي هذا الصدد اشعر بارتياح كبير للغاية تجاه التقرير 

 هاميلتون الذي يختلف عن التسريبات التي ربما تمت عمدا والتي –الفعلي لبيكر 

ذكرت أن التقرير يدعو لالنسحاب أيا كان األمر، فقد كان ذلك هو جوهر تسريبات 

تسريبات كانت خاطئة بصورة تامة، ألن األسبوع الماضي، ولحسن  الحظ أن هذه ال

هذا يأتي في إطار استراتيجية انسحاب مشروط تحاول استغالل النفوذ األمريكي 



 ___ترجمات_____________________________________________________________

________________________________ ٢٨  ________________________________  
  

للقول بأننا سوف نواصل دعم العراقيين إذا كانوا يرغبون في مساعدة أنفسهم، 

نفسهم حتى لو أ رادوا، وحسب ما ذكره أرنولد فإنهم ربما ال يستطيعون مساعدة أ

لكن في هذه الحالة نكون بالفعل قد خسرنا، لذا دعونا نحدد األمل الرئيسي، 

نا سوف نحتاج في  ودعونا نعمل من أجل هذا األمل، وإذا لم يحقق ذلك النجاح، فإن

ة جديدة أمل أال تكون االنسحاب ١٢ إلي ٩غضون ما بين   شهرا إلي خطة بديل

يرا حتى    .  هاميلتون–عن ما تضمنه تقرير بيكر الكامل، لكنها ستكون متخلفة كث

  

  كورت كامبل

أرى أن هناك في الواقع أمرين هامين في هذا التقرير، األمر األول هو أنه 

وضع ألول مرة منذ خمس إلي سبع سنوات قاعدة أساسية للطريقة التي يمكن أن 

وهذه صفة  والجمهوريون معا حتى تحت ضغط هائل،  يعمل بها الديمقراطيون 

يا بشأن مدى صعوبة وثقل مميزة ، واتفق تماما مع مورتون وأرنولد وبريسيل

  . المسائل المتعلقة بتعاون الحزبين، لكن، لكنها مع ذلك ضرورية نظرا للمخاطر

لذا أقول أن الشيء األول هو أن هذا التقرير وضع على األقل قاعدة 

، وما لفت أساسية بشأن ما هو ممكن فيما يتعلق بالعمل معا ونوعية التعاون

انتباهي إن كنتم قد شاهدتم ظهور أعضاء الفريق معا، لقد كانت روح الفريق تغلب 

عليهم، وعملوا معا عن كثب، أعتقد أن ذلك كان بروح تقرير الحادي عشر من 

  . سبتمبر

ة  نا في مرحل تحية، وإحساسي هو أن النقطة األخيرة هي أنني أوجه لهم ال

يكل، اعتراف مبكرة للغاية بفشل ذريع  وأن هذا سوف يستغرق وقتا، واتفق مع ما

تالية هي البدء في  ة ال بأننا سوف نحاول كل هذه األمور، لكنني أعتقد أن المرحل

واليات  التفكير بجدية بشأن الخطة البديلة، والمشكلة هي أننا أقمنا السياسة في ال

 وتهرب، المتحدة على أساس إذا بدأت في الحديث عن الخطة البديلة، فإنك تتوقف

نا أقدر  أو أنك لم تؤيدها في المقام األول، أو أنك لم تكن صارما بشكل كافي، وأ
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وأفهم كل هذا السياق، لكن يبدو لي أن مجموعة من الحزبين من األمريكيين 

األذكياء قد فكروا، في هدوء وفاعلية، في الخطة البديلة بجدية تفوق ما قمنا به 

  . حول هذه المسألة

  

  ببرسيليا كال

أود إضافة نقطة قصيرة فقط، يبدو لي وأنا بالتأكيد ليست خبيرة بأي 

موضوعات تتعلق بالعراق، أنه خالل األيام القليلة األخيرة، وربما األسبوع 

الماضي، أنه كان هناك تحول رئيسي هام في الطريقة التي يتحدث بها الناس عن 

لناس أن تقول أن الذهاب العراق، ويبدو من المقبول اآلن أن تتوفر اإلمكانية ل

للحرب كان خطأ استراتيجي، وحين تصل إلي وضع يكون فيه من المقبول أن 

يقول الناس ذلك، وفي الحقيقة قال جيتس الكثير من ذلك في بعض تصريحاته 

ة  ترة طويل السابقة، فهذا يجعل من الممكن أن يبدأ الحزبين في طرح حلول، ولف

ن اس ذلك، الناس المعنيين باللعبة السياسية، وأعتقد كان من غير المقبول أن يقول ال

  . أن هذه خطوة كبرى لألمام

  

  باسكوال

أعتقد أن هناك مسألتين هامتين يمكن أن يخرج بهما المرء من التفكير بشأن 

 هاميلتون، األولي هي الحرب األهلية، –سياسة أمريكية تجاه العراق وتقرير بيكر 

بالغية، فإذا عاد المرء إلي التاريخ في العقود وأعتقد أن هذه ليس مجرد مسألة 

األخيرة للحروب األهلية، سواء كان ذلك بخصوص التجربة البريطانية في أيرلندا 

نزاع هناك، أو البوسنة والهرسك، أو الصومال، أو سلسلة كاملة من  الشمالية وال

نزاعات تم تسويتها بحلول سياسية، وطا لما أنك النزاعات األخرى، فإن كل هذه ال

تواجه شكل ما من تمرد وجيش حرب عصابات راغب في التخريب والخراب 

ح، وإذا قبلت ذلك كوضع مؤقت، فإنك سوف تصل إلي  والفوضى وإهدار األروا
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حل وتحتاج إلي شكل ما من التسوية العسكرية التي أعتقد أنها تبرز أهمية 

وماسية وتسوية سياسية يجية دبل وأعتقد أنه في حين . التوصيات الخاصة باسترات

وزير الخارجية األسبق االهتمام للشرق  ليس من المستغرب أن يلفت جيمس بيكر 

األوسط، فإن التعامل مع قضية الشرق األوسط هو جزء من تسوية سياسية أوسع 

وفي الواقع هو أمر منطقي وأعتقد أن الفريق الذي أعد التقرير يستحق اإلشادة 

  . على ذلك

شاؤما قليال من مايكل بخصوص أن قضية القدرة في ولعلي أكون أكثر ت

ة  مقابل اإلرادة  لن تكون الحل ألنني أعود في الواقع إلي نقطة أن العراق دول

فاشلة، وإذا طرحنا سؤال ما  هي مهام الدولة، وهل يمكن للعراق أن يقوم بـ أيا 

يا من مهام  الدولة، وإذا منها، واإلجابة هي ال حتما، فالعراق ال يمكن أن يقوم بأ

كان هذا هو الحال، وإذا كنا نعول على نقل مسئولية أكبر للقوات العراقية في حين 

نسحب قوات أمريكية وندمج مزيج من األمريكيين داخل تلك الوحدات العراقية، 

 وإذا كان هذا جزء من التوصيات، وهذا في –وبعد ذلك يصبح ذلك وصفة 

السياسة " استخالصه مباشرة من كتابكم اعتقادي يمثل خطر كبير وهو أمر يمكن

حيث نأخذ جزء من توصيات في إطار تقرير للحزبين ونتجاهل " البيروقراطية

الجزء اآلخر الخاص بضرورة التوصل لحل سياسي حتى تحرز هذه التوصيات 

التقدم، وإذا تمسك الناس بالتوصية الخاصة بسحب كل القوات بحلول الربع األول 

وإدم٢٠٠٨من عام  اج مزيد من األمريكيين في تلك الوحدات العراقية، فإن ذلك  

يا  نزاع، ومزيد من العنف، ومزيد من الضحا في اعتقادي سيؤدي إلي مزيد من ال

يا، وأركز  األمريكيين وبخاصة بين تلك الوحدات التي ستنتقل من وضع آمن نسب

ضع هنا على كلمة نسبي، في ظل وجودها داخل وحدات أمريكية صرفة إلي و

تكون فيه ضمن وحدات عراقية ال يمكن االعتماد عليها، وإن حدث ذلك، فإنني 

أعتقد أنه سيصبح هناك خطر أعظم بكثير على األمريكيين الذين سيتم وضعهم في 

  . مثل هذه األوضاع
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  )من معهد بروكينجز (سكوت هال

يا، في ظل وزير الدفاع الجديد المكلف، سنجد، إن تم  أوال سؤال لبرسيل

تصديق على تعيينه، أن هناك مديرا لوكالة المخابرات على رأس القوات المسلحة ال

وضابط من القوات المسلحة على رأس وكالة المخابرات المركزية األمريكية، 

وسؤالي هل تعتقدين أن ذلك سوف يؤدي إلي تحسين مستوى التعاون بين 

  . الوكالتين

وم بها جيدا على جبهة وسؤالي لمايكل وكورت، إن األشياء التي نقوم  بها نق

يديا على أن مكافحة اإلرهاب  مكافحة اإلرهاب، ويبدو أن الديمقراطيين ركزوا تقل

تعاون االستخباري مع الدول  تشمل قدر كبير من عمل الشرطة، وقدر كبير من ال

األجنبية، وقدر كبير من االهتمام بالدبلوماسية وفهم السياق الذي ربما يعمل فيه 

ن في الخارج، وحتى اآلن كل هذه العناصر تسير إلي حد كبير نحو اإلرهابيو

إنجاح أي عملية عسكرية في المستقبل على صعيد مكافحة اإلرهاب، أال ترى أذنا 

أن الديمقراطيين في وضع جيد للغاية لكي يكونوا أكثر فاعلية في ممارسة القوة 

  العسكرية واستخدامها في مالحقة اإلرهابيين؟ 

  

  كالببرسيليا 

إن ردي هو وجود ضابط من الجيش على رأس وكالة المخابرات المركزية 

تاجون ربما  ووجود المدير األسبق لوكالة المخابرات المركزية على رأس البن

سوف يسهل االتصال والتفاهم بين الجانبين، لكن كما قال أرنولد، العامل الشخصي 

وال يمكنني التنبؤ كيف ستت فاعل شخصيتهما، لكنني أعتقد يشكل دائما عامل هام، 

وزارة يجب أن تسيطر على  أن جيتس لن يذهب إلي وزارة الدفاع بتفكير أن ال

عملية جمع معلومات االستخبارات وتحليلها في هذه الحكومة، وربما يكون هذا 

  . أمر جيد
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  مايكل أوهانلون

ردا على سؤال سكوت بشأن نقاط القوة الطبيعية للديمقراطيين في هذا 

وة المحتملة، هناك ربما شيئا يمكن قوله في هذا الصدد، ال مجال، أو ربما نقاط الق

يا، أيضا، األول، هو أنني ال  لكني أعتقد أنني يمكني قول شيئين يدحضان ذلك جزئ

أعتقد أن هذا كان مجال انهيار ضخم في سجل أداء إدارة بوش، بمعنى آخر أن 

والشرق األوسط، لكنها في الواقع إدارة بوش ال تحظى بقبول كبير في أوروبا 

نحاء العالم،  بارا للشعبية العالمية في أ ليست مكروهه في آسيا، وإذا أجريت اخت

فليس من الواضح أن بوش سيخسر أمام عدد من الرؤساء األمريكيين اآلخرين 

ألنه يحظى بقبول جيدا، وربما يريد كورت تفنيد رأيي، لكن بوش مقبول في 

كتظ بعدد كبير من السكان، وعلى أي األحوال هو ال يحظى مناطق في العالم ت

والشرق األوسط   . بقبول جيد في أوروبا 
والتبادل الفعلي ألسماء األشرار  لكن على مستوى االستخبارات، 

والمعلومات عنهم، فإن األمور سارت بشكل جيد مع الفرنسيين، وحتى مع عدد 

تهديدات ومشاكل مشتركة، لذا آخر من الدول، حتى مع المصريين، ودول تشعر ب

فإنني بدال من الدخول في جدل حول من هو أفضل قليال، ألنك أمام ربما ميزان 

يقية ال تتعلق بذلك، فاالعتماد على آراء متعددة  متعادل، أقول أن المسألة الحق

األطراف جيدة نوعا ما عن العالم ورغبة أفضل للتعاون مع حلفاء بنفس الطريقة 

يها الديمقراطيون حين يتحدثون عن استراتيجية مكافحة اإلرهاب، هو التي يبدو عل

أمر ليس كافي، فيجب عليك أن تساعد الدول اإلسالمية التي تتوق للعمل بشكل 

نا ال أدعو إلي تحويلها على  أفضل، وتعزيز نفسها، وتعزيز اإلصالحيين فيها، وأ

دول مثل الهنود غرار الدول الغربية العلمانية لكن يجب أن تصبح هذه ال

باكستانيين والمصريين والسعوديين  واإلندونيسيين والتايالنديين وبدرجة أكثر مثل ال

  . على أقل مستوى
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وأعتقد أن ما يعنيه ذلك هو استخدام نطاق كامل من أدواتنا بما في ذلك كثير من 

األدوات االقتصادية، وقد أبرمت إدارة بوش مجموعة صغيرة من اتفاقيات التجارة 

وقد . الحرة المحدودة مع العالم اإلسالمي وبعض الدول هناك، لكن هذا ليس كافيا

أضاع الرئيس بوش فرصة كبرى العام الماضي خالل قمة مجموعة الثماني في 

اسكتلندا عندما أراد توني بلير طرح أجندة مناهضة للفقر، وكان بوش مدين لـ 

ير، لكن بوش صده، وكانت تلك ستصبح  فرصة كبرى لو قال بوش بلير بفضل كب

نعم، دعونا نتحدث عن مبادرة مساعدات كبرى جديدة لتخفيف الفقر، لكننا نحن 

األمريكيين فكرنا فيها من منظور استراتيجية مكافحة اإلرهاب، إنها الطريقة التي 

يمكنك بها مساعدة باكستان على تعزيز نظامها التعليمي دون أن ينظر إليك على 

 أو القول أنك تحاول إصالح نظامهم التعليمي ألغراض أنك استعماري جديد

  . مكافحة اإلرهاب، لقد كانت فرصة كبيرة أضعناها

و  ولسوء الحظ لم يكن أداء الديمقراطيين أفضل بشأن مثل هذه األمور، فل

أن جون كيري كان هناك لربما قدم لتوني بلير مليون دوالر في العام زيادة عما 

التطرق لهذه المسألة خالل حملته االنتخابية، ولم يكن قدمه بوش، لكنه عزف عن 

لديه استراتيجية في هذا الصدد، وفي الواقع لم يساهم السياسيون الديمقراطيون 

و . كثيرا بخصوص هذه المسألة ألنها مسألة خطرة ة أ فإذا أخطأت في هذه المسأل

نا، لكنك في حاجة إلي دمج كل األدوات  المختلفة، ظهرت أنك تخطأ فسوف تبدو لي

نا الوحيد   . وهذا هو أمل

  

  كورت كامبل

أود طرح نقطة وحدة سريعة فقط، وهي مسألة مختلفة قليال، لكنها ترتبط 

يا، بادئ ذي بدء، إن الحكومة األمريكية ككل  بالسؤال الذي طُرح على برسيل

تواجه هذه األزمة الضخمة في العراق تغيرت خاللها العالقة المتبادلة بين القوى 

لى الصعيد البيروقراطي في واشنطن بصورة جوهرية، فهناك كونجرس أصبح ع
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ديمقراطيون كانوا معارضين وقلقين وهناك أيضا مجموعة  عليه يسيطر

الجمهوريين الوحيدة في الكونجرس التي كانت أكثر غضبا وعدم ارتياحا تجاه 

ئج، وسوف نرا ها في أوضح البيت األبيض من الديمقراطيين، ونحن لم نر بعد النتا

نا التفكير بجدية  وأعتقد أن المجموعة األولي التي ستبدأ في القول بأن علي صورها، 

في االنسحاب ربما تكون من الجمهوريين ألنهم ال يريدون خوض انتخابات أخرى 

تاءا على سياسية العراق خالل عامين   . تكون من نواحي عديدة استف

جهه إدارة كلينتون هو أنه عندما لكنني أعتقد أن التحدي األكبر الذي ستوا

يكتب التاريخ عن هذه اإلدارة، فإنه حسب الضخامة ستكون الشخصية األكثر 

يا  وليست الرئيس، بل وزير الدفاع رامسفيلد، ولو كان أ هيمنة ليست نائب الرئيس، 

منكم قد أمضى وقتا معه لوجد أن ذلك تجربة مؤلمة أن يكون في خضم شخصيته 

يز البيروقراطية الضيقة، ويمكنني الكاريزمية وقد رته على المناورة في الدهال

الزعم بأنه كان بطريقته أكثر هيمنة من كيسنجر ألنه حسب اعتقادي قد وضع 

  . الحكومة إلي جانبه بالكامل

طريقة التي تعمل بها الحكومة األمريكية اآلن بكل محيط العمل  لذا فإن ال

ة بالغة الهيمنة، فقد رحل اآلن، وحتى وكل شيء ممكن للتعامل مع هذه الشخصي

وزارة الدفاع، فإن  نا نشهد قادم جديد سوف يتحسس طريقة عن كيفية عمل  رغم أن

يلد، هذه  نشائها للتعامل مع رامسف كل هذه المؤسسات المتخصصة التي تعين إ

المؤسسات إما أنها جميعا غير ضرورية أو أن يتعين عليك العودة في الواقع 

 بين الوكاالت، إن هذا أمر يعرفه أرنولد جيدا، وعملية إعادة تلقين لعملية تعاون

الحكومة ستكون شاقة للغاية، أي الطريقة التي يجب أن تعمل بها الحكومة وسط 

وهذا في . حرب ضخمة في ظل ضغط دولي هائل وضغط أكبر من الكونجرس

مواجهته، أي الواقع سيكون التحدي األكبر الذي سيتعين على الحكومة األمريكية 

  . عالم ما بعد رامسفيلد مباشرة

وسيقول البعض أن جيتس سوف ينصت أكثر للجيش، إن األمر أكثر من 

ذلك، وفي اعتقادي أن األمر سوف يستغرق وقتا قبل أن تتأقلم الحكومة األمريكية 
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مع هذا الغياب الجديد للحيوان البيروقراطي والكاريزمي المهول في شخص دونالد 

ه آرنولد عن ذلكرامسفيلد   . ، ويسعدني سماع ما سيقول

  

  أرنولد كانتر

مما ال شك فيه أن رامسفيلد كان شخصية مهيمنة ومسيطرة، لكنه كان ذات 

أهمية أقل في فترة الوالية الثانية عنه في فترة الوالية األولي، وأعتقد أن جيتس، 

ويمكنني كما قال في شهادته أمس، ليس جديد على واشنطن، وأنه عمل معه، 

ياته كوزير للدفاع  التأكيد أنه سيكون لديه تعريف واسع وليس ضيق لمجال مسئول

ه من صفات   . وسيكون شخصية فعالة بما ل

واألهم من  تعامل بين الوكاالت سوف تتغير  وفي اعتقادي أن ديناميكية ال

القمة، وفي اعتقادي بصراحة نحو األفضل، وأعتقد أن جيتس سوف يحدث تأثيرا 

  . ا عاجال وليس آجال، واعتقد أن التأثير سيكون نحو األفضلمحسوس

  

  مايكل أوهانلون

يرة لألمم المتحدة  سأتطرق إلي نقطة سريعة، وهي أننا لم نكرس مساحة كب

في كتابنا، لكن الشيء الوحيد الذي نتناوله هو كيف تضفي الشرعية على استخدام 

والذهاب إلي األمم المتحدة دائما القوة، من الواضح أن ذلك أمر يثير جدال كبيرا، 

ئعا على كيفية الذهاب إلي منظمة  له األفضلية، لكن إدارة كلينتون قدمت نموذجا را

تعطى شرعية لعملية عسكرية بدون الرجوع لألمم المتحدة، وكانت إدارة كلينتون 

بصدد عملية أقل مخاطرة إلي حد ما، كوسوفو مقارنة بالعراق، ومع ذلك واجهت 

 إلعطائها إذن لخوض الحرب بقدر المعارضة التي واجهتها إدارة بوش، معارضة

ناتو، فهي . وذهبت إلي حلف الناتو وكوسوفو تقع على مقربة من أراضي حلف ال

وروبا، وقد كانت مهمة أقل إثارة للجدل في ضوء سجل ميلوسفيتش الخ،  داخل أ

كثر مما فعلت، وهي مهمة تناولها وكتب عنها آخرون هنا في معهد بروكينجز أ
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نا تشجيع ظالل رمادية بشأن كيفية إضفاء  لكنني في اعتقادي أننا أردنا في كتاب

ئما االعتماد على األمم المتحدة، لكنك  الشرعية على استخدام القوة، وال يمكنك دا

  . يجب أن تحاول دائما

تم مداخلتي بتشبيهين لكوسوفو والعراق،  إنها مسألة بسيطة، لكنني سوف اخت

نا في ك وسوفو كان إضفاء الشرعية أسهل مقارنة بما سيصبح في العراق، لكن

وجدنا طريقة للحصول على الشرعية، وفي حرب الخليج األولي خالل إدارة بوش 

األب وجدنا طريقة حظيت ربما بأفضل تأييد من الجميع، لكن يتعين عليك أن تجد 

يا نا ال طريقة ما إلضفاء الشرعية على تصرفاتك في حروب من اخت رك، وأ

أعارض رغبة جورج بوش في مواجهة صدام حسين، لكنه لم يملك آلية جيدة 

نا  ومن الواضح أن هذا أحد األمور التي تطارد بشكل يكفي للحافظ على الشرعية 

  . اليوم

  

  أرنولد كانتر

إن العامين اآلخرين إلدارة تولت السلطة لفترتين عادة ما يشهدان نوع من 

مالت الرئاسية، لكن هذين العامين القادمين ربما يكونان التوقف لحين بدء الح

مختلفين أوال بسبب التغيير في األشخاص، وقد ذكرنا جيتس وبولتون، وأعتقد أن 

هذه تغييرات ضخمة، ثانيا بسبب أن اإلدارة ال تملك خيار التوقف، فأنت ال 

مختلفة في تستطيع التوقف بشأن العراق، فما يحدث في العراق وما تفعله بصورة 

نا الخارجية، لذا أعتقد أن  العراق سوف يكون له انعكاسات في أنحاء سياسات

  . العامين القادمين سيكونان هامان، واستعدوا لذلك

  

  مورتون هالبيرين

تائج مهمة  واعتقد أنه سيكون للعامين القادمين ن أنا بالتأكيد أوافق على ذلك، 

واليات المت حدة، فإذا كنتم تعتقدون أنه سيكون هناك للغاية أمام الرئيس القادم لل
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رئيس ديمقراطي، فإنكم تريدون أن يصبح العراق في طريقه نحو التسوية قبل 

وصول الرئيس الجديد ألن الرئيس الديمقراطي سيتعين عليه مواجهة القرارات 

وإذا لم يتبق لنا سوى عامين آخرين فإن الخيارات ستكون أضيق وستكون النتائج 

لشعب في المستقبل في رئيس ديمقراطي أقل بكثير، وأعتقد أن هذه على ثقة ا

  .مسألة هامة ستتكشف هنا
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  التعليق

  معوقات البيروقراطية في السياسة الخارجية األمريكيةال

  أبوبكر الدسوقي

ال تعمل السياسة الخارجية ألى دولة فى فراغ ولكن فى إطار بيئـة داخليـة          

ـراف تقـوم بـادوار    ، هاوخارجية تؤثر فيها وتتأثر ب     عن طريق مجموعة من األط

متعددة فى عملية صنع السياسة الخارجية، وقد يكون لها مـصالح متباينـة، وفـى          

ـاً لمـصالحها           النهاية هناك مجاالت لحركة الساسة الخارجية تحددها كل دولـة طبق

  .وفقاً لما يتراءى لحكومتها من أولويات

ـية  "هـذى والمـسماة     وفى هذا اإلطار جاءت أعمال حلقة النقاش         الدبلوماس

والتـى نظمهـا معهـد      " بناء أجندة صلبة للسياسة الخارجيـة األمريكيـة       : واألمن

ـزود مجتمـع                _بروكنجز ـر األمريكيـة التـى ت  وهو احد أهم وأقدم مراكز الفك

السياسيين بالتحليل والنتائج التى يمكن أن تستخدم كنواة لتطوير سياسات جديـدة أو            

 وهو ما ينطبق على حلقة النقاش هذى التـى        _للسياسات القائمة تعديلها أو مراجعة    

تناولت تحليل المكونات الداخلية للسياسة الخارجية ومعوقات تفعيلها أو ما اصـطلح         

على تسميته السياسة البيروقراطية وما تفرزه من تحديات قد تحـول عمليـة بنـاء          

ائلـة أو نجاحـات   سياسة خارجية متوافقة األمر الذى قد يلحـق بهـا إخفاقـات ه         

وذلك سعياً للتوصل إلى بناء أجندة توافقية لتفعيـل الـسياسة الخارجيـة      . متواضعة

  .األمريكية فى ظل مرحلة ذات تحديات متعددة

  البيئة الدولية والداخلية

وقد يكون من المفيد بداية التطرق للبيئة الدولية والداخلية الحاضنة للـسياسة           

نوات السابقة وحتى اآلن، فداخلياً كان أهم تطور فـي         الخارجية األمريكية خالل الس   

" جورج دبليـو بـوش  " مطلع القرن الحادي والعشرين هو فوز الرئيس الجمهورى        

بانتخابات الرئاسة األمريكية، وما ترتب على ذلك من هيمنة للمحافظين الجد علـى            

ـ    ـاه الع الم، فهـم  فكر وحركة اإلدارة األمريكية  وذلك بما لديهم من رؤية خاصة تج
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يرونه مليئاً باألخطار والواليات المتحدة ليست بمنأى عنها، ولذا يجب أن تبقى فـى      

حالة استعداد دائم للمواجهة الرادعـة لمـصادر األخطـار، أى أن تكـون الدولـة          

األمريكية قوة عظمى كوكبية ذات مسئوليات شاملة لكوكب األرض كما عبر عـن              

الـذى حـرره   " المحافظين الجـدد  " كتاب   وليم كروستول، وبوربت كيجن فى    "ذلك  

  ".إرون ستلزر"

ولم يمض على حكم إدارة الرئيس بوش وقتاً كبيراً حتـى حـدثت كارثـة              

، التى قلبت الموازين اإلستراتيجية األمنية ونالت من رموز وسـيادة           ٢٠٠١سبتمبر  

ـاجون "الدولة األمريكية باالعتداء على ابـرز رموزهـا الـسياسية واألمنيـة         " البنت

  ".مركز التجارة العالمى"والتجارية واالقتصادية 

وعلى أية حال فإن المحصلة النهائية ألحداث الحادى عشر من سبتمبر أنهـا          

أبرزت هشاشة الواليات المتحدة تجاه طبيعة التهديدات التى تواجهها فى مرحلة مـا          

ـ     ة يمكـن  بعد الحرب الباردة، فتهديدات اليوم ال تأتى من الجيوش الجرارة لدول قوي

التعامل معها بالردع أو بالتفاوض بل جاءت من دول مفلسة وفـاعلين مـن غيـر                

ـبة لفكـر    ١١، وبذا فقد وفرت أحداث (non- states)الدول   سبتمبر البيئـة المناس

التى وفرت أيضا فرصة مواتية للجمهوريين بالـسيطرة علـى          والمحافظين الجدد،   

ـار التـى      الكونجرس بمجلسيه و كسب تعاطف الرأى العام        األمريكى مع هذه األفك

تحولت إلى سياسات تنفذ بالفعل فكانت الحرب علـى اإلرهـاب فـى أفغانـستان              

واحتالل العراق، لكن أثبتت الوقائع على األرض فشل اإلسـتراتيجية األمريكيـة ،          

فالواليات المتحدة أسقطت الدولة العراقية ، ومازالت عاجزة عن إعادة بنـاء الدولـة      

ع تدهور األوضاع األمنية، وتجذر الطائفيـة بـين القـوى الـسياسية           حتى اآلن م  

ويليـام  "الرئيسية وعجز الحكومة عن القيام بمتطلبات الدولة، وقد اقـر األدميـرال         

جـون أبـى   "القائد الجديد للقيادة المركزية األمريكية فى المنطقة خلفاً للجنرال   " فالون

العسكرية بمجلس الـشيوخ األمريكـى   فى بيان مكتوب قدمه إلى لجنة الشئون      " زيد

بأن بالده قد أخطأت فى حساباتها بشأن قدرة القوات العراقية علـى تـولى مهـام                

ـارة للمقاومـة العراقيـة     " صمود األعداء "األمن فى العراق وقللت مما سماه        في إش
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مؤكداً أن قدرة بالده على تقويم الموقف السياسى واالقتصادى واالمنى فى العـراق        

  " .قاصرة"حيح كانت بشكل ص

فالجيش األمريكى المتمركز فى بغداد أصبح فى ورطة فهو لم يعد يـستطيع        

السيطرة على مسرح العمليات وهو غير قادر على االنسحاب وترك العـراق دولـة    

منهارة قد تصبح مصدراً للفوضى فى الشرق األوسط برمته خاصة فى ظل تزايـد        

ان ما أفاق الناخب األمريكـى مـن صـدمة    ولكن سرع. النفوذ اإليرانى فى العراق   

الحادى عشر من سبتمبر وبادر بتصحيح الخلل المتمثل فـى هيمنـة الجمهـوريين          

ـين            على دوائر صنع القرار فى واشنطن ليعيد حالة التوافق النخبـوى المفقـودة ب

الجمهوريين والديمقراطيين وذلك بأن منحت الهيئة الناخبة األغلبيـة للـديمقراطيين         

ـرت فـى الـسابع مـن        فى انت  خابات التجديد النصفى للكونجرس بمجلسيه التى ج

، ، وبذلك تستعيد واشنطون التوازن المفقود بين الحـزبين الكبيـرين      ٢٠٠٦نوفمبر  

الجمهوري والديمقراطي في عملية صنع السياسة الخارجية األمريكية الممثلـة فـي       

  .مريكيةالتوازن القائم بين سلطات الكونجرس وسلطات اإلدارة األ

ـين           ويبدو أن الرئيس األمريكى بوش قد بدأ يدرك حقيقـة الخلـل القـائم ب

ـذى احـدث اخفاقـاً للـسياسة                مؤسسات اإلدارة األمريكية والصراع القائم بينها ال

ـر دفاعـه           األمريكية على ارض الواقع، فكان قرار الرئيس بوش االبن بإقالـة وزي

ير وكالة المخابرات المركزيـة الـسابق   مد" روبرت جيتس"وتعيين  " دونالد رامسفيلد "

ـابرات      " مايكل هايد"خلفاً له، وتعيين    ـراالت الجـيش رئيـساً لوكالـة المخ احد جن

  .المركزية، األمر الذى احدث ترحيباً وارتياحاً لدى مؤسسات الحكم فى واشنطون

تقـوم بعملهـا وهـى اللجنـة     "  هاملتون-بيكر"وفى هذه األثناء كانت لجنة    

ـديم  ٢٠٠٥ادرة من الكونجرس بتقييم الوضع فى العراق منذ صيف    المخولة بمب   وتق

تقرير تقترح فيه سبالً لحل األزمة فى العراق وقد رأسها كـل مـن  الجمهـورى              

الـرئيس الـسابق    " لى هاملتون "وزير الخارجية األسبق والديمقراطى     " جيمس بيكر "

ق على هـذه اللجنـة   للجنة العالقات الخارجية فى مجلس النواب األمريكى وقد أطل      

، وقد يكون من باب المـصادفة أو الترتيـب أن يـصدر           "مجموعة دراسة العراق  "
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تقرير لجنة بيكر هامليتون حول األوضاع فى العـراق وكيفيـة معالجـة المـأزق          

الـذى استـضاف فيـه معهـد     ) ٢٠٠٦ ديسمبر ٦(األمريكى هناك فى نفس اليوم     

ا نخبة من خبراء السياسة الخارجيـة       بروكينجز حلقة النقاش هذي، والتي شارك فيه      

األمريكية، ممن شاركوا فى وضع كتابين جديدين لصياغة أجندة أمنية قومية جديـدة       

، لكن ذلك ليس مـستغرباً فـاألجواء     " السياسات البيروقراطية "و" القوة الصلبة "وهما  

ـراء         ـيم  والمراجعـة مـن قبـل الخب فى الواليات المتحدة هى أجواء إعـادة التقي

  .لسياسيين واالكاديميين ومراكز الفكر للسياسة الخارجيةوا

وفى إطار هذه البيئة المتداخلة للسياسة الخارجيـة بـين تطـورات دوليـة          

وأخرى داخلية فقد عكف المشاركون فى حلقة النقاش هذه على تحليـل المكونـات             

 الداخلية المؤثرة فى صنع قرار السياسة الخارجية وذلك من خـالل التركيـز علـى     

ـلباً أو ايجابـاً     المؤسسات البيروقراطية وتأثيرها على السياسة الخارجية سواء كان س

والعالقة بين هذه المؤسسات، وإن كانت المناقشة لم تتطرق على نحو تفصيلى إلـى   

تحديد المؤسسات أو األطراف المشاركة رسمياً فى عملية صنع السياسة الخارجيـة،         

س، ومجلس األمـن القـومى ووزارة الخارجيـة،    وهي الممثلة أساساً فى دور الرئي    

ووزارة الدفاع، ووكالة المخابرات المركزية والكونجرس والـرأى العـام ووسـائل         

اإلعالم وإن كانت المناقشات قد ركزت بشكل عام على القضية الحاكمة بـين هـذه         

المؤسسات وهى عالقات الصراع والتنافس بينها وهى مؤسسات من المفتـرض أن        

  .ح الفريقتعمل برو

  العالقة بين المؤسسات البيروقراطية

فيالحظ أن هناك صراعاً وتنافساً بين كافة األجهـزة البيروقراطيـة حـسب      

مصالحها المؤسساتية، أى أن موقف كل مؤسسة من قضية ما يتم صـياغته بدايـة        

طبقاً لمصالحها الخاصة فى ضوء موقعها من هيكل النظام ككـل، كمـا أن هنـاك        

 هذه المؤسسات للقيام بادوار غيرها حتى تكون لها األفـضلية واألهميـة           تنافساً بين 

والموقع المتقدم فى التأثير على السياسة األمريكية فقد كان هناك صـراعاً مـشهودا         
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بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية حول دفع الـسياسة الخارجيـة فـي مـسارات           

اق ، الى جانب التنـافس    متابينة كل حسب رؤيته كما حدث في حرب إحتالل العر         

القائم بين وزارة الدفاع وجهاز المخابرات حول لمن تكـون لـه الـسيطرة علـى                 

ـافس داخـل فـروع           ـد التن عمليات االستخبارات التى تقوم بها الحكومة، بـل امت

المؤسسة الواحدة طمعاً فى دور قد يمكن هذا الفرع من تحقيق مصلحة خاصـة بـه     

ـدفاع الجديـد           على حساب اآلخرين، فعلى سبيل       المثال ال الحصر فـإن وزيـر ال

يعارض شن الحرب ضد إيران لكن السالح الجوى قـد يبـدى اسـتعداده            " جيتس"

للرئيس بأنه قادر على كسب الحرب ضد إيران دون حاجة للجيش وذلك رغبة منـه      

  .فى القيام بدور بعد أن خسر دوره المهيمن فى حرب الخليج الثانية

رق لتنافس وصراع األجهزة البيروقراطية إال انه وإذا كان الحديث قد تط

يرا من المؤسسات عاجزة عن القيام بمهامها وواجباتها المحددة لها  أغفل أن كث

أساساً ويمكن أن نسوق فى هذه الحالة العديد من األمثلة  التى توضح ذلك، فأبان 

لتنبؤ أحداث الحادى عشر من سبتمبر ثبت عجز وكالة المخابرات المركزية عن ا

بهذه األحداث ومنع وقوعها، وإن كانت بعض مصادر المخابرات قد أفادت بأنه 

واليات المتحدة، وإذا سلمنا  من المحتمل قيام اإلرهابيين بعمليات مروعة داخل ال

بصحة ذلك فإن وكالة المخابرات تكون قد فشلت فى منع هذه األحداث، ولم تكن 

ا العمل، فمنذ انهيار االتحاد السوفيتى على درجة كافية من الكفاءة لمواجهة هذ

وأصبحت فى حالة  ازدادت البيروقراطية فى الوكالة ولم تعد مستعدة للمخاطرة 

فوضى ومنقسمة على بعضها البعض ولم يكن لديها فكرة عن أداء اإلرهابيين وكم 

تالية فى كتابه الصادر " سيمور هيرش"وقد ذكر. كان عددهم وما هى خطواتهم ال

 سبتمبر إلى سجن أبو ١١القيادة األمريكية العمياء الطريق من " بعنوان ٢٠٠٤عام 

  Chain of command: The rood from 9/11 to abu ghraib" غريب

 ١١ن المؤسسات الفيدرالية البيروقراطية التى تولت التحقيق فـى أحـداث        أ

ـ    ه مكتـب  سبتمبر قد أفضوا إلى تفسيرات متباينة، ففريق التحقيق األول الـذى مثل

التحقيقات الفيدرالى أكد بأن اإلرهابيين قد ال يكونوا جماعة متماسكة قبل التخطـيط            
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والتدريب على هذه العملية فهم أشبه بفريق كرة سلة قد تـم تجميعـه علـى وجـه      

ووكالة المخابرات فقد نسبوا إلـى   " البنتاجون"السرعة ، أما الفريق الثانى الذى مثله        

ـيط المتطـور والممارسـة          الخاطفين بأنهم محترفون    قد امضوا سنوات من التخط

ولديهم قاعدة ثرية من  المعلومات، وحجتهم فى ذلك انه كيـف يعقـل أن يجلـس            

أسامة بن الدن فى كهف فى أفغانستان ويدير هكذا هذه العملية، فاألمر اكبـر منـه             

  .ولن يستطيع فعل ذلك وحده

روقراطية بـين بعـضها     وقد نتج عن الصراع والتنافس بين المؤسسات البي       

البعض في عهد بوش اإلبن أن حدث تراجعا لدور مؤسسات رئيـسية فـى مقابـل        

حدوث تقدم الدوار مؤسسات أخرى، ولعل ما يمكن اإلشارة إليه فى هـذا الـصدد               

تقدم دور وزارة الدفاع على حساب وزارة الخارجية نتيجة الـصراع بـين األولـى        

ـر مـن منـصبه     " كولن باول "والثانية بقيادة " رامسفيلد"بقيادة   إلى أن إسـتقال األخي

استعادة دور وزارة الخارجية، ولعلهـا يمكـن أن         " كونداليزا رايس "وحاولت خليفته   

مـن  " رامـسفيلد "تكون قادرة على إحداث التوازن بين الطرفين خاصة بعـد إقالـة     

لمنـاورة  وزارة الدفاع والذي كان يتمتع بشخصيته الكاريزمية، وقدرته الهائلة على ا         

بين المؤسسات البيروقراطية، وكان األكثر هيمنة وتأثيراً علـى اإلدارة األمريكيـة            

ـان   " وولفـووتيز "فقد استطاع أن يضع الحكومة كلها بجانبه، وكذلك نائبه       ـذى ك ال

ـذكر كـل مـن              و " دون مايكلثوايـت  "يتمتع بخبرة كبيرة وقدرة معرفية هائلة، وي

ـين قـوة المحـافظين فـى     "صادر بعنوان فى كتابهما ال" أدريان وولدريدج " امة اليم

 ١١أنـه فـى   . The right nation conservative power in America" أمريكا

ـتراتيجى بعـد الهجمـات اإلرهابيـة أصـر            ٢٠٠١سبتمبر    وفى أول اجتماع اس

أن هنـاك  "على ضرورة اعتبار العراق هدفاً إلى جانب أفغانستان وقال         " وولفوويتر"

أن يكون صدام حسين ضالعاً فى الهجوم وهـذا    % ٥٠إلى  % ١٠ة من   احتمال بنسب 

بقوله أن مؤسسة معينة بل شخص محدد هـو       " جيتس"ما قصده وزير الدفاع الجديد      

  .المسئول عن تورط الواليات المحتدة ودفعها للمستنقع العراقى
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فـى عهـد   " ديك تشينى" "نائب الرئيس"ولقد تطرق النقاش إلى تضخم دور       

ـرئيس طبقـاً لنظـام    " بيل كلينتون"ن على عكس فترة حكم سلفه    بوش االب  فنائب ال

الحكم في الواليات المتحدة له دور محدود األهمية ولكنه الرجل األقـرب للرئاسـة،         

أنـا  "أول نائب رئيس فى الواليات المتحدة المنصب بقولـه   " جون آدمز "وقد لخص   

نائـب  " س ر مارشـال تومـا " ، وقـد روى  "لست شيئا ولكني قد أصبح كل شيء  

قصة الشقيقين الذان فرا من منزلهمـا احـدهما فـر إلـى     " وودرو ويلسون"الرئيس  

البحر، واألخر أصبح نائباً للرئيس، وكالهما لم يعد يـسمع احـد عنـه، فالمهمـة             

الوحيدة المنوطة بنائب الرئيس وفقاً للدستور هى رئاسة مجلس الـشيوخ وتـرجيح          

ي اثناء عملية التصويت ، ولكن الدور المتزايد لنائـب  إحدى الكفتين في حالة التساو    

الرئيس يرجع أساساً إلى الرئيس وما خوله له من مهام ومسئوليات طبقـاً لقـدرات          

برئيـسه  " ديـك تـشينى  "ونفوذ وتأثير النائب على رئيسه وهذا ما تحقق فى عالقة  

  ".جورج بوش اإلبن"

خارجية فنالحظ أن أما عن دور الكونجرس فى عملية صنع السياسة ال  

، "السياسات البيروقراطية"فى تقديمه للطبعة المحدثة من كتاب " مورتون هالبيرين"

أشار إلى أن الفصل الوحيد الجديد فى الكتاب يتناول دور الكونجرس نظراً 

ياً وتطرق لإلشارة فيه إلى تحليل ماهية  للدورالمتزايد األكثر أهمية الذى يلعبه حال

مصالحهم والهياكل التنظيمية التى ينتمون إليها، و كيفيةعمل الالعبين وطبيعة 

الكونجرس في تعامله مع قضايا األمن القومى، ولكنه لم يفته اإلشارة إلى أن 

الكونجرس كمؤسسة بيروقراطية ال يمكن أن يسير ضد مصالحه، فقد توقع عدم 

 توصياته موافقة الكونجرس على تقرير الحادى عشر من سبتمبر الذى يتناول فى

صلب الصراع بين لجان الكونجرس، وإن كانت المناقشة لم تتطرق بعد ذلك لدور 

الكونجرس فى عهد بوش ويمكن تفسير موقفهم هذا نظراً لسيطرة الحزب 

ترة على األغلبية فى مجلسى  _ حزب الرئيس _الجمهورى  طوال هذه الف

، وفوز ٢٠٠٦، لكن بعد السابع من نوفمبر )النواب والشيوخ(الكونجرس 

تجديد النصفي للكونجرس، فإن األمر  الديمقراطيين باألغلبية فى انتخابات  ال
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، فقد منح الدستور الكونجرس سلطة إعالن الحرب وبإمكانه بموجب  سيكون مختلفاً

، أن يصوت على عودة القوات ١٩٧٣قانون سلطات الحرب الصادر فى عام 

وماً ويملك التصديق على المعاهدات األمريكية المقاتلة خارج الحدود بعد ستين ي

الدولية والتحكم فى المخصصات المالية فضالً عن سلطة اإلشراف أو تقصى 

  .الحقائق

ـدور المؤسـسات             ولقد ركزت المناقشات على  قضيتين رئيسيتين تتعلقان ب

  :البيروقراطية وتؤدى إلى إخفاقها فى أداء مهامها

األجهزة البيروقراطيـة دون أن     والقضية األولى تتمثل فى التوسع فى عمل        

يؤدى ذلك إلى نتائج ايجابية منها إنشاء وزارة األمن الداخلى التى لم تقـدم جديـداً               

ـم تنـشأ مؤسـسات جديـدة ،                سوى أنها جمعت كل الحقائب فى حزمة واحدة ول

ـبعض و بـشكل          فىالوقت الذي كانت تتعاون فيه الوكاالت األمنية مع بعـضها ال

  ه الوزارة،ايجابى قبل إنشاء هذ

ـيل فـي تمثيـل       ورغم أن وزارة الخارجية هي  صاحبة اإلختصاص االص

الدولة فى الخارج فقد لوحظ أن جميع الـوزارات التقليديـة لهـا إدارات للـشئون           

الدولية تتولى مباشرة مهامها في الخارج بنفسها، فضال عن أن تقدم التكنولوجيا قـد          

ى عملية صنع السياسة الخارجيـة األمـر       ساهم أيضاً فى تزايد الفاعلين المؤثرين ف      

  .الذى يجعلها عملية معقدة ومتداخلة مع العديد من العوامل الداخلية والخارجية

ـميم         أما القضية الثانية فهى تكليف المؤسسات بالقيام بمهام ليـست مـن ص

اختصاصاتها وقد شهدت المناقشات جدالً كبيراً هنا عندما تطرق الحديث عـن دور           

كافحة اإلرهاب وقيامه بمهام ضد الالعبين من غير الدول والمـشاركة           الجيش فى م  

فى جهود إعادة اإلعمار، وهنا إنقسم المشاركون بين مؤيد لقدرة الجيش على القيـام              

بهذه المهام استناداً على أن الخبرة التاريخية تؤكد أن الجيش قام بمهـام مثيلـه فـى       

ى القاعدة التى تقول أن لكـل مؤسـسة     فترات سابقة، وبين معارض لذلك استناداً إل      

مهنية مهمة محددة تعتقد المجموعة المهيمنة داخل المؤسسة أنها تجيد أدائهـا، وأنـه     

من الصعب للغاية دفع المؤسسات للقيام بأشياء تراها عكس مـصالحها المؤسـساتية        
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مؤكدين أن كل من وزارة الدفاع، ووكالة المخابرات المركزية ومكتـب التحقيقـات          

فيدرالى مكلفين بالقيام بمهام أخرى جوهرها ال ينسجم تماماً مـع جهـود مكافحـة          ال

  .اإلرهاب

وقد يكون أى من وجهتى النظر صحيحاً ولكن الحقيقة فـى كلتـا الحـالتين      

سواء قام الجيش بدوره التقليدى أو بادوار غير تقليدية فإن الجيش االمريكـي  فـى         

عد سقوط بغداد يفتقد جنوده إلى الـدافع    حرب احتالل العراق وحتى فى مرحلة ما ب       

استمرارهم فـى هـذه األراضـى    بعدم جدوى  من وراء هذه الحرب وهم يشعرون       

بعيدين عن أوطانهم بغير بعد أن تورطوا فى حرب غير عادلة وغير شـرعية فلـم      

تثبت الحقائق على األرض تورط العراق فى الحرب على اإلرهاب أو حتى تملكـه      

  .هى الحجج التى روجها قادة الجيش من اجل احتالل العراقأسلحة دمار شامل و

وقد تم التركيز في كتاب السياسات البيروقراطية والمناقشات التـي جـرت            

حوله على الصراع بين المؤسسات البيروقراطية وأدوارها ومصالحها تجاه عمليـة            

علـى أمـر    صنع السياسة الخارجية ولكنها لم تول األهمية نفسها لألفراد والقائمين           

هذه المؤسسات من حيث مصالحهم الشخصية أو معتقداتهم الفكرية واأليديولوجيـة،          

فلم تشر المناقشات مطلقاً للخلفية الفكرية لكبار الـسياسيين فـي اإلدارة األمريكيـة              

ـنع               وأغلبهم من المنتمين  إلى  المحافظين الجدد ومدى تأثيرهم علـى عمليـة ص

ـرئيس بـوش      السياسة الخارجية األمريكية بح    كم توليهم مناصب أساسية فى إدارة ال

ـرئيس، وقـد      االبن، وهم الذين أصبحوا الدائرة  االكثر نفوذا وقربا من فكر وعقل ال

اعتبرتهم الدوائر األوروبية بأنهم عصبة ال ترحم قد اختطفـت الـسياسة الخارجيـة     

ـاه راد    يكـالى  من رئيس ضعيف، وقد دفعت هذه العصبة السياسية الخارجية فى اتج

جديد يهدف إلى تأكيد القوة األمريكية بطريقة أحادية مجردة من توريطات التعدديـة        

ـم خريطـة العـالم ونـشر         التى تضعف أمريكا، واستعمال هذه القوة فى إعادة رس

الديمقراطية الليبرالية السيما فى الشرق األوسط، ومنهجهم في ذلـك هـو الحـرب      

 مريكى الجديداإلستباقية ، وقد دعا مشروع القرن األ
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"The project for The new American century"    ـرورة حفـاظ   إلـى ض

الواليات المتحدة على قوتها العسكرية المتفوقة وتوسيعها مـن اآلن وحتـى ابعـد              

باختصار فإن المحافظين الجدد لديهم رؤية أيديولوجية خاصـة للعالقـات    ومستقبل،  

ية هى األسـاس األول للـسياسة الخارجيـة       السياسية الدولية تعتبر أن القوة العسكر     

ـر دور            األمريكية وليس التفاوض، وهو األمر الذى يوضح لماذا تراجع إلى حد كبي

الخارجية األمريكية فى مواجهة البنتاجون خالل إدارة بوش، كما يوسع المحـافظون       

الجدد من فكرة مصلحة الواليات المتحدة بأن يجعلوهـا مـساوية ألمنهـا وألمـن               

  .ها ضد أى خطر محتملحلفائ

ريتـشارد  "وقد عبر عن منهج ورؤية المحافظين الجدد احد أكبرغالتهم وهو          

ـاد معهـم           "قائالً  " بيرل أن مهمة أمريكا أن تجمع بعضاً من حلفائها ثم تمطـى الجي

بـأن أسـلحة   " بيرل"وبعد انتهاء حرب العراق اعترف " ويخرجون للنيل من األشرار 

ذريعة ولكن الهدف الحقيقى كان تغييـر النظـام الحـاكم    الدمار الشامل كانت مجرد    

ـين            فى العراق وأكد أن جوهر السياسة الخارجية األمريكية حاليا يتلخص فـى كلمت

وهذا ما يقودنا تباعاً إلى دور الرئيس فى صنع السياسة الخارجيـة      " من التالى "وهما  

  .فى ظل هذه البيروقراطية المتصارعة والمهيمنة

فاعل المحورى فى عملية صنع السياسة الخارجيـة، ويـستمد      فالرئيس هو ال  

سلطاته فى ذلك من النصوص الدستورية، والسوابق التاريخية، والمزايا المؤسـسية        

التي يكتسبها بحكم منصبه ، وتجدر اإلشارة هنا الى أن المؤسـسات البيروقراطيـة        

ا األمر يتوقـف  ليست معوقة فى كل األحوال لعملية صنع السياسة الخارجية وأن هذ     

على دور الرئيس ، فقد استطاع الرئيس بوش األب توظيف البيروقراطية بفاعليـة           

ـرة      فى خدمة سياسته الخارجية، ألنه كان يتمتع بمعرفة سياسية واسعة و يمتلـك خب

بيروقراطية سابقة بحكم المهام المتعددة التى توالها فى إدارات سابقة،  جعلته قـادر         

ـرئيس بـوش    على إحداث التوازن و    جعل كل المؤسسات تسير بوتيرة واحدة، أما ال

االبن فقد افتقد إلى خبرة أبيه، كما أنه ليست معرفة واسعة بالعالقات الدولية، ومـن         
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ـرة كافيـة                هنا كان اعتماده على مستشاريه من المحافظين الجدد، وهم أصحاب خب

  .لكنهم استغلو ثقة الرئيس فيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة

نعكس فكر المحافظين الجدد على فكر الرئيس بـوش اإلبـن وتـأثرت      وقد إ 

ـال  ٢٠٠٢فـي أول يونيـو   " وست يوينت" سياسته بأفكارهم ففي حديثه لخريجي    ق

علينا أن نذهب بالحرب الى العدو ونبطل خططه ونواجه أسوء التهديـدات قبـل               "

ـا       " ظهورها   سياسـة  ثم ظهر مبدأ بوش الذي يحدد أن سياسة أمريكا سـتكون دائم

فـال إحتـواء وال ردع، وان أمـن أمريكـا          ) ضربات إجهادية او إستباقية   (وقائية  

  . سيعتمد على كونها المهيمن األوحد واألقوى من أية قوة أخرى

  مجاالت الحركة

مايكـل  "وفى إطار مجاالت الحركة للسياسة الخارجية األمريكيـة عـرض             

وأسـهب  " اسات البيروقراطيـة السي"لهذه المجاالت من خالل فصول كتاب  " اوهالون

فى الحديث عن الحرب طويلة المدى على اإلرهاب ودور الجيش فى العراق ولكنه           

اكتفى باإلشارة فقط إلى ثالثة موضوعات أخرى وهى صعود الـصين باعتبـاره              

تحدى مستمر ونوع كامل من التحدى اليومى، وكذلك صياغة سياسة طاقة أفـضل،      

لحة النووية، واكتفت المناقشات بالتركيز فقـط علـى         وإستراتيجية منع انتشار األس   

ـر إلحاحـاً         الحرب على اإلرهاب، واألوضاع فى العراق باعتبارهما القـضايا األكث

التي تمس جوهر األمن األمريكى، أو باعتبارها المجـاالت التـى تتعـرض فيهـا         

  .السياسة الخارجية إلى إخفاقات

اق على حقيقـة أن الواليـات       وفى مجال الحرب على اإلرهاب فقد تم االتف       

ـا تخـسر       ـاب وربم المتحدة ال تملك إستراتيجية طويلة المدى للحرب علـى اإلره

أمريكا هذه الحرب، وتم التأكيد علـى أن االعتمـاد علـى إسـتراتيجية لمكافحـة             

اإلرهاب تركز على الجانب العسكرى فقط على نحو ما حدث فى السنوات الـسابقة        

إلرهاب، ومن ثم فإن الحاجة ملحة لوضـع إسـتراتيجية   سوف تشعل قدراً اكبر من ا 

جديدة تقوم على العديد من المحاور، منها ضرورة التمييـز بـين ثـالث قـضايا              
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ـرورة مـساعدة المجتمعـات        ـرف واإلرهـاب، وض منفصلة وهى اإلسالم والتط

اإلسالمية المعتدلة، والحكومات المعتدلة فيها، وتعزيز جهود اإلصـالحيين داخـل            

كما تتطلب االعتماد على أدوات اقتصادية وتشجيع الديمقراطيـة واالعتمـاد    دولهم،  

  .على عناصر أمنية أيضاً

ويبدو أن الواليات المتحدة كقوة عظمى قد بدأت التراجع عن االعتماد علـى        

بشكل مفرط فى تنفيذ سياساتها الخارجية بعد أن عجزت فى تحقيـق            " القوة الصلبة "

 القائمين على الحكم في واشـنطون بـصدد االعتمـاد        األهداف المرجوة منها، وأن   

التى استخدمها الرئيس كلينتون طوال فترة حكمـة     " القوة الناعمة "مجدداً على سياسة    

  .ببراعة

عميد كلية كيندى بهارفارد فإن القوة الناعمة هـى        " جوزيف ناى "وكما يشير   

ـم فهنـاك    التى ستمكن الواليات المتحدة من اجتياز ما يواجهها من تحديات    ومـن ث

حاجة لتفهم حقائق تلك القوة وتوظيفها بشكل أفضل واإلنفاق عليها بسخاء فى ظـل         

ـالم                تنامى موجة الكراهية للواليات المتحدة فى مختلف بلدان العالم خاصة فـى الع

على حاجة أمريكا الماسة للقوة الناعمة انطالقاً من حقيقـة       " ناى"اإلسالمى، ويبرهن   

ـا تواجـه            أن الواليات المتح   دة هى اكبر قوة ظهرت فى التاريخ ومـع ذلـك فإنه

مشكالت جمة تفتقد القدرة على حلها رغم اعتمادها المتزايد على القوة الـصلبة فـى    

  .مواجهة تلك المشكالت مما يزيد العالم نفوراً منها

أما فيما يتعلق بالسياسة األمريكية فى العراق فقد اتفق الجميع على أن هـذه              

اجه مأزقاً حقيقياً فى ظل عجز الدولة عـن القيـام بمهامهـا فالحكومـة           السياسة تو 

ـعبها، وتخـضع بيئتهـا        "  هاملتون -بيكر"العراقية وفقاً لتقرير     ال تستطيع حماية ش

األمنية لهيمنة الميليشيات، وغير قادرة على فـرض سـلطتها وتقلـيص العنـف              

تتمثل في عـدم رغبـة   الطائفى، فهى باختصار غير قادرة على الحكم وأن المشكلة      

  .الحكومة فى النهوض والقيام بهذا الدور

وخلصت المناقشات إلى أن تداعيات االنهيار فى العراق  ستكون صـارخة علـى             

ـراق سـوف تكـون        المصالح األمريكية وأن مخاطر االنسحاب األمريكى مـن الع
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اخطر، فقد أطلقت أمريكا قوى فى العراق قد تلحـق الـضرر بالـشرق األوسـط        

ومن ثم فهناك ضرورة للبدء فى التفكير بجدية بـشأن الخطـة        . سياسة األمريكية وال

 هاملتون قد وضع إطاراً إلعادة تأسيس توافـق  -البديلة، واتفقوا على أن تقرير بيكر    

يوفر لكال الحزبين فرصة للبقاء فى العراق، وضرورة إخراج هـذه المـسألة مـن          

كمـا  . ود الجارية على ارض الميـدان     السياسات الداخلية وإال أحدثت الضرر بالجه     

يحبذ التقرير فكرة بقاء القوات األمريكية في العراق الى اجل ما مفضال وجود قـوة         

 أشهر فى إطار إسـتراتيجية انـسحاب    ٩ إلى   ٦مهام أخرى ربما يتوفر لها ما بين        

ـراقيين إذا كـانوا        مشروط تحاول استغالل النفوذ األمريكى من اجـل مـساعدة الع

ـات المتحـدة       يرغبون   فى مساعدة أنفسهم وقد اتفـق المـشاركون علـى أن الوالي

  .  شهراً إلى خطة بديلة جديدة١٢ إلى ٩ستحتاج فى غضون ما بين 

ويمكن القول إجماالً هنا أن الواليات المتحدة تريد أن تنفض يدها من الملـف       

 العراقى وتبحث عن مخرج آمن من المستنقع العراقى، وهى تلقـى بالفـشل علـى      

الحكومة العراقية الغير راغبة فى النهوض بمسئولياتها، وهى فى الحقيقـة  راغبـة      

ولكنها غير قادرة على ذلك، وربما تجاهل المشاركون فـى النقـاش أن الواليـات              

المتحدة هى المسئولة عن كل االنهيارات التى حدثت للدولـة العراقيـة، فـالقوات              

ولذا فمن تسبب فى األزمة فعليـه  .  ككلاألمريكية لم تسقط نظاماً بل أسقطت الدول     

  .أن يجد لها حالً، ومن تسبب فى االنهيار فعليه تبعات إعادة البناء

ـا جـاء فـى       وإذا سلمنا جدالً بصحة ما جاء فى تقرير بيكر هـاملتون أو م

مناقشات هذه الحلقة من أفكار، فهي ال تخرج عن كونها مجرد توصيات قـد يأخـذ         

ـدم   بها الرئيس بوش االبن أ  و ال يأخذ بها، ولكن نزعم أن إدارة الرئيس بوش لـن تق

على أية مغامرات خارجية غير محسوبة فى ظل تحـرره النـسبى مـن سـيطرة          

المحافظين الجدد، وتقييد حركته من خالل األغلبية الديمقراطية فـى الكـونجرس،             

ـاع سياسـات               وفى ظل الضغوط الداخلية التى قد يمارسها حزبه الجمهـورى بإتب

  .ظى بالتأييد الداخلى تمهيداً لالنتخابات الرئاسية القادمة بعد قرابة عامينتح
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أما بالنسبة لألمم المتحدة وموقعها في السياسة الخارجية االمريكيـة فـيالحظ     

أن مؤلفا كتاب السياسات البيروقراطية لم يكرسا مساحة كبيرة لالمم المتحـدة فـي               

ـفاء   ولك" مايكل أوهالون"كتابهما على حد قول    نهما بذال إهتماما كبيرا في كيفيـة إض

الشرعية على إستخدام القوة حتى إذا لم تذهب الواليات المتحدة الى االمـم المتحـدة       

حيث إعتبرا اللجوء لألمم المتحدة له األفضلية  ولكن يمكن تجاوزهـا إذا إقتـضت           

ـد           ما الضرورة ذلك، وأعتبرا أن إدارة كلينتون قدمت نموذجا رائعا علـى ذلـك عن

أرادت إضفاء الشرعية على إستخدام القوة في أزمة كوسوفو وذلـك عـن طريـق        

اإلعتماد على حلف األطلنطي ودون الرجوع لألمم المتحدة، ويالحظ أن هذا يعكـس   

رؤية عامة للواليات المتحدة تجاه األمم المتحدة ، بـضرورة تجاهلهـا إذا إقتـضت        

لذي يضطر الواليات المتحدة وهـي  المصلحة األمريكية ذلك ، فحسب تفكيرهم فما ا    

أكبر الديمقراطيات في العالم للحصول على الشرعية مـن كيـان كـاألمم المتحـدة       

يسمح لكوبا بأن تكون عضوا بلجنة حقوق اإلنسان ، ولكننا نجد فروقا بـين القـوى     

ـدد             السياسية  حول مسألة إضفاء الشرعية على إستخدام القـوة ، فالمحـافظون الج

در الوحيد إلضفاء الشرعية للواليات المتحدة في إسـتخدامها للقـوة           يرون أن المص  

العسكرية هو دستورها ، فهم يؤمنون بأن المعاهـدات  والبيروقراطيـات الدوليـة           

تمثل عوائق بالنسبة للواليات المتحدة ، أما الديمقراطيون فيـرون انـه البـد مـن        

إذا "دام القـوة قـائلين   تشجيع ظالل رمادية بشان كيفية إضفاء الشرعية على إسـتخ     

، ولكـن  "كان ال يمكنك دائما اإلعتماد على األمم المتحدة فعلى االقل يجب ان تحاول        

هذه المسألة تختلف أيضا بـإختالف الرؤسـاء وبـإختالف األزمـات ، فـالرئيس        

الجمهوري جورج بوش إعتمد في حرب تحرير الكويت علـى الـشرعية الدوليـة       

ـان        ممثلة في األمم المتحدة ، وإ      ن كانت طبيعة األزمة قد ساعدته على ذلك فقـد ك

ـان اإلعتمـاد علـى           هناك ما يشبه اإلجماع الدولي ضد الغزو العراقي للكويت، فك

األمم المتحدة أمر ميسورا، أما الرئيس الجمهورى بوش اإلبن فقـد تجاهـل االمـم            

  .ةالمتحدة كلية في حربه إلحتالل العراق ألنه كان يعمل ضد الشرعية الدولي
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وأخيراً يمكن القول انه ال يمكن تجاهل تأثير الـسياسة البيروقراطيـة علـى       

عملية صنع السياسة الخارجية سواء سلباً أو ايجابـاً، وهـذا يتوقـف علـى قـوة           

ـرار، وعلـى قـدرة             المؤسسات وطبيعة العالقة بينها وموقعها من عملية صنع الق

ما فى البيت األبيض الذى يلعـب  القائمين عليها ونفوذهم لدى باقى المؤسسات والسي  

ـين المؤسـسات البيروقراطيـة      صاحبه دوراً ايجابياً فى إحداث التوازن والتنسيق ب

ودفعها جميعاً فى اتجاه واحد تحقيقاً لمصالح السياسة الخارجيـة األمريكيـة، ولكـن      

فى ظل غياب دور ايجابى وفعال للرئيس فإن العالقة الحتميـة بـين المؤسـسات             

الصراع والتنافس األمر الذى قد يؤدى إلى تغليب تصورات مؤسـسة         سوف تتسم ب  

محددة مثل وزارة الدفاع كما حدث فى األزمة العراقية علـى حـساب تـصورات             

  .مؤسسة أخرى مهمة مثل وزارة الخارجية

  

  

  

   

  

 


