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التحوالت يف العقيدة الع�سكرية الأمريكية:
ّ
«دعائم ال�ضعف ال�سبع»
عر�ضت ثالث خال�صات م�ؤقتة
يف بداية والية الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما كنت قد
ُ
حول ال�سيا�سة اخلارجية والإ�سرتاتيجية الع�سكرية الأمريكية ،وذلك كالآتي:
1.1على الرغم من االنفراج الذي �أعقب انتهاء «�إدارتَي :جورج بو�ش االبن ف�إن �أهداف
تطورت.
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية ال�ساعية �إىل الهيمنة �سوف ت�ستمر و�إن ّ
�2.2إن الربنامج الع�سكري -اال�سرتاتيجي الذي و�ضعه املحافظون اجلدد والذي يت�ضمن:
احلرب �ضد الإرهاب ،وال�رشق الأو�سط الكبري ،والقوة الناعمة� ،سوف يبقى مبثابة
«لوحي الو�صايا الع�رش»؟
�3.3أخرياً� ،سوف ت�سعى الإدارة الدميقراطية �إىل تغيري اخلطاب والأ�سلوب من �أجل «تغيري
كل �شيء ،لكي ال يتغري �شيء.»....،
«متطرف» وهذا ما بدا يل حكم ًا جائراً .غري �أن ردة
�آنذاك ر�أى البع�ض� ،أن كالمي
ّ
املربر
الفعل هذه تراءت يل منطقية ومفهومة جداً ،خ�صو�ص ًا �أن جواً من الإعجاب غري ّ
ب�أوباما كان �سائداً يف ذلك احلني ،وذلك لأ�سباب رئي�سية ثالثة �أوجزها كالآتي:
كنا غداة خطاب القاهرة ,الذي قال فيه الرئي�س الأمريكي ما ُمفاده �إن «امل�سلمني لطفاء،
ونحن نحبهم»..
كانت هذه املرة الأوىل التي تختار فيها الواليات املتحدة -التي اكتمل تاريخها امل�ؤ�س�س
على �إبادة ال�سكان الهنود الأ�صليني .واللجوء �إىل العبودية املكثفة -رئي�س ًا �أفرو �أمريكي ًا،
وبعبارة �أخرى «�أ�سود».
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وتقدمي ًا،
ثم �إن هذا الرئي�س الذي ميثل طرازاً جديداً من الر�ؤ�ساء ،والذي كان حمامي ًاّ ،
ِيعد بالعمل من �أجل الفئات الأكرث فقراً وعوزاً.
مدخل :عقيدة يف غياب العقيدة
أحدد
باخت�صار ،كان ذلك مما يبعث على بع�ض الأمل ،وهذا التذكري ي�سمح يل ب�أن � ّ
ت�رصفات �أوباما غري
ال�سياق الإيديولوجي واملنهجي املالئم لو�ضع جهدنا الرامي �إىل فهم ّ
ال�سديدة على �صعيد الق�ضايا الع�سكرية يف مو�ضعه ال�صحيح� .أقول «ت�رصفات غري �سديدة»،
ال بل «عدم وجود عقيدة ع�سكرية» .وميكننا مع ذلك �أن نقول «عقيدة ُمفرغة» �إن مل تكن
«عقيدة يف غياب العقيدة» ما دام اخلطاب الر�سمي تقريبي ًا يتجنب  -بال�ضبط  -الإعالن
عن برنامج ع�سكري حمدد بو�ضوح ،وهذه �إحدى امليزات التي تت�صف بها «الت�رصفات
الع�سكرية» لهذه الإدارة الدميقراطية الأخرية.
هنا نحن �أمام ثالثة احتماالت:
1.1االنطالق من الإخفاقات الكارثية واملميتة التي ُمنيت بها �إدارتا بو�ش ال�سابقتني
والدالة على ف�شل احلروب التقليدية� :أفغان�ستان ،العراق ،والتحول الذي بدت
طالئعه �أثناء عملية احللف الأطل�سي يف ليبيا.
2.2اال�ستمرار يف تبني املناهج ال�سبعة -الأبعاد ال�سبعة -لـ«العقيدة» الع�سكرية الأمريكية
اجلديدة.
�3.3أخرياً� ،سوف نعنى بو�صف تطور لـ«ت�آكل» ،وبالت�أكيد لي�س انهيار �أو اختفاء« ،القوة
ي�سميها وزير اخلارجية الأ�سبق (هوبري فدرين) «القوة
اخل�شنة» الأمريكية ،تلك التي ّ
املفرطة» الأمريكية.

� ً
أوال :ف�شل احلروب التقليدية
ال جدوى من العودة مطو ًال �إىل ظروف �صنع اعتداءات � 11أيلول� /سبتمرب ،2001

ونكتفي بالإحالة على الكتاب اجليد للكاتبة الهندية اروندهاتي روي« :بن الدن/الواليات
املتحدة :ق�ضية عائلية»( .)1وكنا قد عملنا منذ الت�سعينيات على معرفة م�صادر متويل
1- Arundhati Roy :Binladin /Etats -Unis ,une affaire de famille.
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