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 ستيفن والت: الكبح ال يعني العزلة ولن ُيعّرض أمريكا للخطر
 جالل خشيب

األمريكيون؟ هناك أمر واحد يبدو واضحا: إّنهم ال يريدون تلك الّتي عايشوها أيُّ نمٍط من السياسة الخارجية يريده  

 في العقود األخيرة، ومن بإمكانه إلقاء اللوم عليهم؟ ال أحد.

غِرقة   (liberal hegemony)لقد عّبر األمريكيون بشكٍل متكّرر عن إحباطهم تجاه استراتيجية الهيمنة الليبرالية 
ُ
امل

 من جعل الواليات في الطموح والفشل 
ً
أيضا في كثير من األحيان، والّتي تّم تبّنيها منذ نهاية الحرب الباردة. فبدال

 وازدهارا، فقد حّرضت
ً
لة إلعادة تشكيل العالم  املتحدة أكثر أمنا ِ

ّ
ضل

ُ
عملية الدفاع عن القيم األمريكية واملحاولة امل

عض الدول، كما جعلت من مشكلة اإلرهاب أسوأ بكثير، على الصورة األمريكية منافساٍت غير ذي حاجة إليها مع ب

 ما بين الدول األكثر غنى. %1وقادت إلى مستنقعات مكلفة ودول فاشلة، كما فشلت في تحقيق ازدهار 

 بشكل متزايد. 
ً
 لهذا السّجل املؤسف، فليس من املستغرب أن يكون نّقاد هذه املقاربة الواسعة أكثر عددا وصوتا

ً
نظرا

وات املنادية في التزايد من حيث التعداد، كما تستمر في جذب مزيد من االنتباه مّما كانت عليه في املاض ي. تستمر األص

أي معهد كونس ي -( - Restraintإّن تأسيس مركز أبحاث جديد مّيال نحو تبّني مقاربة الكبح )التقّيد وضبط النفس 

ي يّضم مؤّيدين على غرار كّل من
ّ
ر إلى   -الثنائي جورج سوروس وتشارلز كوش  لفن الحكم املسؤول والذ

ّ
لهو أمٌر ُيؤش

 ثانويا في هذه املبادرة وأشتغل حاليا في إحدى 
ً
أّن الواقعية ومقاربة الكبح صارت أفكارا قد آن أوانها فعال. )لعبُت دورا

 اللجان االستشارية للمعهد(. 

، فقد تسّببت هذه التطّورات  
ً
عا تماما

ّ
ين يؤمنون مع ذلك، ومثلما كان متوق

ّ
في إحداث هّزة عنيفة من طرف النّقاد الذ

بأّن على الواليات املتحدة أن تستثمر في متابعة نفس االستراتيجية الكبرى بدرجة أكثر أو أقل، والّتي سعت نحوها 

ونس ي منذ سقوط االتحاد السوفياتي. لقد عّبر للّتو األب الروحي للمحافظين الجدد بيل كريستول عن ازدراءه ملعهد ك

را على أّن املعهد 
ّ
بتغريدة على تويتر )ونظرا لنصيحة كريستول السابقة، يمكن النظر إلى هذا األمر باعتباره ُمؤش

الجديد يسير في الطريق الصحيح(، وتشتمل قائمة النّقاد البارزين ملقاربة الكبح )املعروفة أيضا باستراتيجية التوزان 
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على كّل من فرانك هوفمان، جيمس هوملز، بيتر فيفر وهال براندز،  (Offshore Balancing Strategy)خارج املجال 

 باإلضافة إلى جيمس تروب الكاتب بمجلة السياسة الخارجية.

في النهاية، يبدو بأّن األمريكيين ُمقبلون على نقاٍش حقيقي بخصوص أّي دور ينبغي أن تضطلع به الواليات املتحدة 

 في العالم.

 -في هذا املقال–لخاّصة بخصوص هذه القضايا باستفاضة كبيرة في مواضع أخرى. مقصدي هنا لقد أبديُت آرائي ا

مت من طرفهم ضّد سياسة خارجية أكثر واقعية وكبحا مثلما أدعو. ال يمكنني إّدعاء  ّدِ
ُ
مرتبط بالنّقاد والحجج الّتي ق

ي أجد أّن أغلب الحجج املضادة لهي حجٌج ضعيفة بشك
ّ
 أن

ّ
 ٍل مدهش.املوضوعية، إال

 األسطورة األولى: أصحاب مقاربة التوازن خارج املجال انعزاليون َمخِفّيون: 
 الّتي ُوّجهت لدعاة مقاربة الكبح هي أّنهم إنعزاليون متفانون 

ً
يؤمنون بأّن على  (Isolationists)من أكثر الُتهم شيوعا

ع عن أراضيها وحسب. فألّن النزعة االنعزالية الواليات املتحدة االنسحاب من العالم وتركيز االهتمام على الدفا

ين سعوا إلى إبقاء الواليات املتحدة بعيدة عن الحرب العاملية 
ّ
مصطلح ُمثّقل بالدالالت ارتبط دوما بأولئك الذ

ت التهمة تحمل بعضا من الثقل السياس ي. لكن، إذا نظرنا إلى األمر كنقد جّدي، فهو نقٌد ال أساس 
ّ
الثانية، فقد ظل

 له.

تقريبا، فقد أوضح كّل املؤّيدين لسياسة خارجية أكثر تقّيدا وكبحا بأّنهم يؤمنون بأّن على الواليات املتحدة أن تظّل 

منخرطة بشكل نشط مع األمم األخرى اقتصاديا ودبلوماسيا وحّتى عسكريا في بعض الحاالت. األمر األكثر أهمّية 

ي تقوم
ّ
ز على إحداث توازن –عليه مقاربة التوازن خارج املجال  من ذلك هو أّن املنطق االستراتيجي الذ

ّ
رك

ُ
والّتي ت

ل في الخارج  -للقوى في أقاليٍم استراتيجية حّساسة
ّ
يشرح ملاذا ينبغي على الواليات املتحدة أن تكون مستعّدة للتدخ

ة.
ّ
 بدق

ُ
عرَّف

ُ
 وفي ظروف ُمحّددٍة ت

جال بأّن الواليات املتحدة قادرة دوما على البقاء "خارج على نحو خاّص، ال يعتقد دعاة مقاربة التوازن خارج امل

 ُمحّبذا في غالب 
ً
ي ُيعتبر فيه تجّنب تحّمل التزامات عسكرية كبيرة في األراض ي الخارجية أمرا

ّ
املجال" وفي الوقت الذ

جالها"، غالبا األحيان، فسوف تكون هناك لحظات يصير فيها األمر ضروريا على الواليات املتحدة أن تتّجه "خارج م
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للحيلولة دون صعود مهيمٍن إقليمي ما بإمكانه أن ُيهّدد أمن البالد على املدى البعيد. لذلك، يؤمن دعاة مقاربة 

ل في الحربين العامليتْين األولى والثانية، 
ّ
ه كان من الصواب بالنسبة للواليات املتحدة التدخ

ّ
التوازن خارج املجال أن

 )خصوصا التزام القوات األمريكية في أوروبا وآسيا( أثناء الحرب الباردة.  وقد أّيدوا سياسة االحتواء

ه ينبغي على الواليات املتحدة التواجد عسكريا في آسيا ملواجهة صعود 
ّ
اليوم، ُيؤمن أغلب دعاة مقاربة الكبح أن

ل في مناطق أخرى تحتمل صعود مهيمن
ّ
حافظ على قدرة قائمة للتدخ

ُ
ه من غير  الصين، وأّن عليها أن ت

ّ
ما. لكن، وألن

املمكن على بلد ما أن ُيهيمن على أوروبا أو الشرق األوسط اليوم، فإّن هناك حاجة ضئيلة للواليات املتحدة لنشر 

ه ينبغي عليها أن تترك القوى املحلّية القيام باألعمال الثقيلة في هذه األقاليم.
ّ
 قوات كبيرة في أحد اإلقليمْين، وأن

ية: تتطّلب مقاربة التوازن خارج املجال توّقع التهديدات ىلع نحو األسطورة الثان
 تام:

ُيوص ي دعاة التوازن خارج املجال بترحيل املسؤولية إلى القوى املحلّية حينما يكون األمر ممكنا، حّتى يتسّنى لهم 

 عن املشكالت غير الضرورية. لكن، ماذا ل
ً
و أّن واشنطن أخطأت قراءة اإللقاء بثقلهم وتبقى الواليات املتحدة بعيدة

توازن القوة ولم تستجب بالسرعة الكافية؟ إذا ما حدث ذلك فمن املمكن أن تستيقظ الواليات املتحدة وتكتشف 

ل أو أّن القيام بذلك سيكون أكثر كلفة.
ّ
را على التدخ

ّ
 بأّن الوقت قد صار متأخ

يجية تعتمد على قياس ميزان القوة في األقاليم هناك ش يء ضئيل من الحقيقة في هذه التهمة ما دام أّن االسترات

 أّن هناك عاملين إضافيين 
ّ
الرئيسية وتصير أكثر انخراطا بشكل نشط حينما يبدأ املهيمن املحتمل في الصعود. إال

 يجب إبقاءهما في عين االعتبار. 

، من السهل جّدا مالحظة املهيمنين املحتملين  
ّ
ما حدث مع االتحاد السوفياتي كما يحدث اليوم مع الصين أو ك–أوال

كما أّن املوقع الجغرافي للواليات املتحدة في النصف الغربي من العالم يمنحها  -السابق في الحرب العاملية الثانية

هامشا قليال من الخطأ. األمر الثاني واألكثر أهمّية، يجب أن يوزن خطر رّد الفعل املنخفض في مقابل الخطر املقابل 

ن دعاة التوزان خارج املجال بشكل مطلق من ضمان أّن الواليات املتحدة سوف لاللتزام امل
ّ
فرط. إذا لم يتمك

تستجيب بسرعة دائما، فإّن دعاة الهيمنة الليبرالية أو غيرهم من دعاة النزعة العوملية النشطة لن يكون 
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دوا لنا بأّن حماسهم الزائد لن يقود إلى حروب غير ضرورية
ّ
، مستنقعات مكلفة وحالة متوّرمة باستطاعتهم أن يؤك

 لألمن القومي. 

يوّضح لنا تاريخ الربع األخير من القرن املاض ي أّن الخطر املشار إليه قبل قليل حقيقي جّدا. فتحَت حكم كّل من 

اإلدارات الديمقراطية والجمهورية وجدت الواليات املتحدة نفسها بشكل متكّرر مسحوبة لخوض حروب اختيار 

فت كّل حرب حاربت فيه
ّ
ا ألجل قضايا أقل ارتباطا بمصالحها الحيوية. وبالكاد قاد أيٌّ منها إلى نتيجة ناجحة، كما كل

 أكبر وزمنا أطول مّما توقّعت واشنطن. لقد وعدت كّل من الحمالت االنتخابية السابقة للرؤساء 
ً
منها أمواال

خل الديار، لكن انتهى كّل منهم بالقيام بمهام أكثر في األراض ي األمريكيين األربعة بالقيام بمهام أقّل في الخارج وأكثر دا

 البعيدة أكبر مّما كان في نّيتهم فعل ذلك.

األسططططورة الثطالثطة: ا ا مطا تبنّطت الواليطات املتحطدة مقطاربطة الكبحه   طططو  يّتجط  
 املنا  ون الى ملء الفراغ: 

ر إلى تراجع هناك شكوى أخرى متكّررة تّدعي بأّن خفض االلتزامات األمر 
ّ
يكية والحضور العسكري ما وراء البحار ُيؤش

 لخصوم الواليات املتحدة لزيادة نفوذهم العاملي الخاّص. بإمكانكم رؤية هذا 
ً
مخزي من شأنه أن يخلق فرصا

 بخصوص النفوذ الروس ي املفترض في سوريا أو إمكانية أن يؤدّ 
ً
قى الناس أوهاما

ّ
ي التحذير أثناء العمل، كّل يوم يتل

 خفض التواجد األمريكي في الشرق األوسط وأفريقيا إلى تمكين الصين من استبدال الواليات املتحدة هناك.

ي سوف تحدث بموجبه هذه على غرار نظرية  
ّ
الدومينو أيام الحرب الباردة، فنادرا ما يّتم توضيح املنطق الدقيق الذ

العملية، كما أّن هناك أسبابا جّيدة ملساءلة مدى صالحيته )باستثناء اعتباره تكتيك تخويف ال أكثر(. بادئا ذي بدء، 

مة األهمية االستراتيجية )بالنسبة للواليات املتحدة(، فإّن بعض أجزاء العالم تتراوح ما بين أجزاء متواضعة أو منعد

لذا فلن يكون األمر ذا أهمية إذا ما فازت دول أخرى بالنفوذ هناك أم ال. عالوة على ذلك، فإّن مخاوف كهذه عادة 

ح على
ّ
ل
ُ
ي كان لها في املاض ي بينما ت

ّ
باِلُغ بشكٍل نمطي في وصف نفوذ الواليات املتحدة املفترض الذ

ُ
إمكانية ممارسة   ما ت

ه من 
ّ
اآلخرين لنفوٍذ مشابه في املستقبل. إذا لم تخبرنا السنوات السبعين املاضية أّي ش يء عن ذلك، فإّنها تخبرنا أن

ت العالم 
ّ
َزعات القومية صعبة املراس الّتي شكل

َ
 على الن

ً
 فّعالة

ً
 موثوقة

ً
الصعب على القوى البعيدة أن تمارس سيطرة

 الحديث.
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وفي بعض الحاالت، سوف يّتم تعزيز أمن الواليات املتحدة إذا ما خرجت من إحدى مستنقعاتها  عالوة على ذلك

الحالية وتركت خصومها يأخذون دورهم هناك بدال عنها. ترجع أحد أسباب فوز الواليات املتحدة في الحرب الباردة 

على غرار أفغانستان وأنغوال. يشّك املرء  إلى أّنها تركت االتحاد السوفيتي األقل ازدهارا يستنزف موارده في أماكن

اآلن بأّن السياسيين الصينيين كانوا مسرورين بمشاهدة واشنطن وهي تهدر تريليونات من الدوالرات في العراق، 

 أفغانستان والحرب العاملية على اإلرهاب. 

 األسطورة الرابعة: ال يأب  دعاة مقاربة التوازن خارج املجال بالقيم:
ى عن املبادئ ُيحاجج ا

ّ
ه لو تصّرفت الواليات املتحدة في املاض ي بتقّيٍد وضبط نفٍس أكبر، فقد كانت ستتخل

ّ
لبعض أن

ّسست عليها البالد. على سبيل املثال، في نقد أخيٍر لكتابي "جحيم النوايا الحسنة"  
ُ
 The Hell of Goodالليبرالية الّتي أ

Intentions) ) "بالقيم األمريكية. إّتهمني كوري شايكي "باإلطاحة 

ه ينبغي أن  (liberal internationalists)بالنسبة لشايكي وغيره من أصحاب النزعة اللبيرالية املؤّسساتية 
ّ
فإن

ستخدم القوة األمريكية 
ُ
ألجل نشر الديمقراطية، الدفاع عن حقوق اإلنسان وجعل  -بما فيها القوة العسكرية–ت

طاف. أو مثلما أشار كريستول ولورانس كابالن أحد ُمريدي املحافظين الجدد قبل بقية العالم شبيها لنا في نهاية امل

ثل العليا؟" يكمن الخطأ 
ُ
، أين الخطأ في الهيمنة، أين الخطأ في خدمة املبادئ السليمة وامل

ً
بضعة سنوات: "حسنا

 جّيد.  بالطبع في أّن محاولة تحويل العالم على صورة الواليات املتحدة مسألة ال تعمل بشكٍل 

 ملؤّسسة فريدوم هاوس، فقد كانت سنة 
ً
، هي السنة الثالثة عشر على التوالي الّتي شهدت فيها الحرية 2018وفقا

را بخفض تصنيف 
ّ
ر الديمقراطية السنوي لوحدة اإلكينومست للمعلومات قام مؤخ

ّ
، كما أّن مؤش

ً
العاملية تدهورا

ديمقراطية "كاملة" إلى خانة ديمقراطية "َمعيبة". إّن محاولة مستوى الديمقراطية في الواليات املتحدة من خانة 

إعادة صنع العالم على الصورة األمريكية مهّمة لم تنجح في الخارج، وبدال من ذلك، فقد ساعدت على تقويض نفس 

 هذه القيم هنا في الديار.

 الستراتيجية التوزان خارج املجال، فإّن أفضل طريقة لتعزيز ونشر القي
ً
م الليبرالية تكون من خالل ضرب ووفقا

مثاٍل حسٍن واستخدام قوة الواليات املتحدة، غناها وثروتها الحسنة لخلق مجتمع عادل ومزدهر ينال إعجاب 
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اآلخرين فيسعون إلى محاكاته على طرازهم الخاص. "ال ُيطيح" دعاة مقاربة الكبح بالقيم، نحن نؤمن باستراتيجية 

 القيم بشكٍل أكثر فعالية. مختلفة قادرة على ترويج هذه

األسططورة الخام طة: سطو  ُتشطّجع مقاربة التوازن خارج املجال م طألة االنتشطار 
 النووي:

فت الواليات املتحدة عن حماية العديد من البلدان األجنبية، فسوف يتسابق 
ّ
ه إذا ما توق

ّ
يقود االفتراض الشائع بأن

ة األمنية للواليات بعض املستفيدين الحاليين نحو الحصول على أسلح
ّ
ه لقلٌق مشروع ما دامت املضل

ّ
ة نووية. إن

املتحدة )ومقدار معّين من الضغط القسري( قد ساعدت في ثني العديد من حلفاء الواليات املتحدة عن السعي نحو 

إلى يجعل   خيارات نووية في املاض ي. حيث من املمكن أن يؤّدي انسحاب الواليات املتحدة من بعض التزاماتها الحالية

 بعض هذه الدول تسعى إلى تحقيق األمن على شكل ردٍع نووي ما.

د أن يتّجه 
ّ
 أّن هذا االحتمال ال ُيعدُّ حّجة دامغة ضّد مقاربة التوازن خارج املجال. لسبب واحد، فليس من املؤك

ّ
إال

ولو قّررت الواليات املتحدة سحب  أيٌّ من هذه البلدان أو جميعها في النهاية إلى اختيار اجتياز العتبة النووية، حتى

تها النووية. فقرار الحصول على أسلحة نووية قرار يخضع لحسابات مقعّدة، كما أّن املخاوف السابقة بإمكانية 
ّ
مظل

 االنتشار السريع لهذه األسلحة اتضح بأّنها مخاوف مبالغ فيها.

تمنع بعض الدول من الحصول على أسلحة نووية في  عالوة على ذلك، فإّن املمارسة غير املقّيدة للقوة األمريكية لم

املاض ي، في الحقيقة، فقد كانت في الغالب إحدى األسباب األساسية الّتي حّركت ألجلها كوريا الشمالية السماء 

واألرض حّتى تحصل على القنبلة، وسببا في اهتمام كّلٍ من العراق وليبيا للقيام بنفس األمر، وسببا في مغازلة إيران 

 للخيار النووي في السنوات األخيرة.

باختصار، من املرّجح أن تحصل بعض من الدول في املستقبل على القنبلة النووية بغّض النظر عن االستراتيجية 

ر على أسٍس وخلفياٍت  قرَّ
ُ
ي يعني أّن السياسة الخارجية األمريكية ينبغي أن ت

ّ
تابعها الواليات املتحدة، األمر الذ

ُ
الّتي ت

 أخرى.
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األسططططورة ال طططادسطططة: ال توجطد ةطاجطة ملقطاربطة الكبح ت الوقطت الطّ ي ُتعطّد  يط  
 مقاربة "االنخراط العميق" ي يرة التكلفة: 

ُيحاجج النّقاد أيضا بأّن الواليات املتحدة قادرة بسهولة على متابعة وتحّمل استراتيجيتها الكبرى الطموحة املسّماة 

شارة إلى أّن نفقات األمن القومي اليوم تستهلك نسبة صغيرة من الدخل القومي بالهيمنة الليبرالية، غالبا عبر اإل 

قين على 
ّ
اإلجمالي للواليات املتحدة مقارنة بما كانت عليه في الخمسينيات والستينيات من القرن املاض ي. بالنسبة ملعل

 (Deep Engagement)غرار جون إكينبري، وليام وولفرث وستيفن بروكس، فإّن سياسة "االنخراط العميق" 

 سياسة يسيرة التكلفة في مواجهة أيُّ نمٍط من التطّورات الدولية الوخيمة. 

اب بخصوص اإلنفاق املتوّرم لألمن القومي، فإّن هذه الحّجة 
ّ
لكن ومثلما أوضحت جسيكا ماثيوس في تحليل جذ

حّدد أّي مقداٍر من الثرو 
ُ
خّصص لألمن تتجّنب أكثر األسئلة أهمّية والّتي ينبغي أن ت

ُ
ة القومية للبالد ينبغي أن ت

 ،
ً
. منطقيا

ً
القومي. ال يوجد سبب منطقي يدعو بالضرورة إلى رفع اإلنفاق الدفاعي بنفس معّدل نمو االقتصاد تماما

، بصرف النظر 
ً
ينبغي على أّي بلٍد أن ُينفق أكثر حينما تتزايد التهديدات وينفق أقّل حينما يصير العالم أكثر حميمية

 ا إذا كان اقتصاده في حالة توّسع أم ال.عمّ 

ه يظّل يقارب ما نسبته  
ّ
 أن

ّ
من   %60قد يكون اإلنفاق الدفاعي ذا نسبة مئوية صغيرة من الدخل القومي اإلجمالي، إال

 اإلنفاق الفيدرالي التقديري. بإمكان الواليات املتحدة أن تنفق أكثر على الدفاع مقارنة بالدول الثماني الّتي تليها

عتبر املوارد دوما محدودة )حّتى مع األخذ بعين 
ُ
، لكن هذا بالكاد يعني أّن القيام بذلك ُيعّد أمرا حكيما. ت

ً
مجتِمعة

االعتبار قدرة واشنطن الفريدة على مواجهة عجز هائل(، كما أّن كّل دوالر ُينَفق على سياسٍة خارجيٍة صلفٍة هو 

ْين يعتمد عليهما مستقبل االزدهار والقوة للبالد.دوالر يمكن أن ُينَفق على البنية التحتية 
ّ
 والتعليم الذ

األسططورة ال طابعة: سطو  ُتحيي مقاربة التوازن خارج املجال يطخ طيات ،هتلره 
 ستالين أو أسوء:

ّدة يّدعي نّقاد مقاربة الكبح بأّن االنخراط األمريكي العاملي ُيعدُّ السبيل الوحيد للحيلولة دون عودة التنافسات الحا

ال يرى  -السيما أهوال سنوات الثالثينيات ومذبحة الحرب العاملية الثانية–بين القوى الكبرى كما كانت في املاض ي 

املرء ذلك فقط في االحتجاج الالنهائي للمحافظين الجدد بخصوص ميونيخ، ولكن أيضا في ادعاءات كّل من فيفر 
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 وبراند القائلة بأّن الواليات املتحدة حاولت في ا
ّ
باع مقاربة التوازن خارج املجال في سنوات الثالثينيات إال

ّ
لحقيقة إت

ه من األفضل على الواليات املتحدة أن تنخرط غالبا في أّي 
ّ
أّن النتيجة كانت حربا عاملية ثانية. لقد استخلصوا أن

وف يكون كافيا للحيلولة مكان ُيحتمل فيه نشوب حرب ما، انطالقا من افتراٍض قائٍل بأّن الوجود األمريكي لوحده س

 دون ذلك. 

إذا وضعنا جانبا مسألة ما إذا كان أيُّ رئيس أمريكي قادرا على إقناع األمريكيين للمحافظة على مئات اآلالف من 

القوات في أوروبا خالل فترة العشرينيات والثالثينيات )أو أّن أّي بلٍد أوروبي كان سيرّحب بهم على أراضيه على أسس 

إّن هذا االدعاء يبقى قائما على افتراض أّن مجّرد تمركز القوات األمريكية هناك كان سيحول دون حدوث دائمة(، ف

 أّن إرساء القوات األمريكية في مكان ما من أوروبا لم يكن ليزيح رغبة هتلر الجامحة للمجال 
ّ
الحرب العاملية الثانية. إال

زيف ستالين، ذرائع بينيتو موسوليني اإلمبريالية، أو يزيح الحيوي، املخاوف املغرقة في الشّك واالرتياب لجو 

َزعات االنتقامية في أماكن أخرى من أوروبا. الحقيقة القاسية هي أّن تسوية 
َ
املنافسات منخفضة املستوى والن

 لالشتعال عبر أوروبا، وأّن نشر قوات أمريكية كبيرة هناك في أقر 
ً
 قابلة

ً
 وفيرة

ً
ب وقت فرساي كانت قد تركت موادا

 من ديسمبر  1939كان من املرّجح أن يضمن بقاء األمريكيين في حالة قتاٍل وموت منذ سبتمبر 
ً
، بعد أن 1941بدال

 تكون الواليات املتحدة قد فشلت في منع الحرب. 

ربا أيضا إلى أّن وجود قوات أمريكية في إقليم ما ال يضمن تحقيق السالم. لو حدث ذلك
ُ
شير األحداث األكثر ق

ُ
، ملا ت

حدثت حروٌب في كوريا، فيتنام، الشرق األوسط، جنوب آسيا، أو البلقان في العقود األخيرة، من دون اإلشارة إلى 

 حروب عديدة شنّتها الواليات املتحدة من تلقاء نفسها.

 دوما، بغّض النظر عن الكيفية الّتي ت
ٌ
 ممكنة

ٌ
ختار بها الواليات إّن الحقيقة املأساوية هي أّن الِنزاعات والحروب مسألة

املتحدة نشر قواّتها العسكرية أو استخدامها. إّن إلزام القوات األمريكية بالقتال في األراض ي البعيدة يؤّدي إلى 

االستقرار أحيانا وأحيانا ال. لذلك، يكمن التحّدي في تحديد وتعريف املصالح الحيوية الّتي ينبغي أن ُيرسل إليها 

، وتجّنب تحّمل التزامات ليست حيوية أو تتجاوز تكاليفها الفوائد املرجّوة منها. هذا األمريكيون في طريق األذى 

 بالضبط ما تسعى استراتيجية التوازن خارج املجال إلى القيام به.
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جّنب صّناع السياسة األمريكية 
ُ
 سوف لن تضمن السالم أو االزدهار أو ت

ً
إّن سياسة خارجية أكثر تقّيدا وكبحا

ب الوقوع في األخطاء الّتي قوّضت املكانة العاملية للواليات الحاجة إلى ات جّنِ
ُ
 أّنها سوف ت

ّ
خاذ خيارات صعبة، إال

ر املوارد الضرورية لالستثمار بعيد األمد في مستقبل األمة. حّرِ
ُ
 املتحدة في السنوات األخيرة وت

َمة من طرف إّن النقاش املتنامي حول هذه املسائل لهو تطّور صّحي طال انتظاره، حّتى   قدَّ
ُ
وإن كانت بعض الحجج امل

نّقاد مقاربة الكبح ال تصمد أمام الفحص الدقيق. أّما إذا ما أرادوا إقناع األمريكيين بمواصلة التضحية بأرواح 

 الجنود وبعثرة أموال جّيدة بعد أخرى، فإّنهم بحاجة إلى التوّصل إلى مقاربة أحسن. 

 بلغته األصلية:لقراءة املقال 

Stephen Walt Restraint Isn’t Isolationism—and It Won’t Endanger America, Foreign Policy, 22 

July 2019. link 

 مالةظة:
أكثر على استراتيجية التوازن خارج املجال بإمكانكم مطالعة دراسة مطّولة مشتركة لكّل من ستيفن ألجل االطالع 

 هناوالت وجون ميرشايمر مترجمة إلى العربية من 

ستيفن والت وجون ميرشايمر، التوازن خارج املجال: استراتيجية التفّوق األمريكية الكبرى، ترجمة جالل 

 1 2017مارس  10واالستشارات،  خشيب، مركز إدراك للدراسات

 

 اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات. 1
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