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األمن القومي الجديد ّأن يكون أفضل ًمن سابقه وأن يكون وفيًا للرئيس
عن املشاحنات الداخلية بني جونز ونائبه الذي يخلفه توم دونيلون ورئيس مستشار ً
موظفي البيت األبيض السابق راحم إيمانويل ،هي السبب في تعجيل استقالته لكن مستقال في قراراته؟ أم أن املشكلة أصال عند أوباما ذي الخبرة القليلة في
التي كانت مقررة نهاية العام .االستقالة تطرح معضلة كبيرة .هل يستطيع السياسة الخارجية واملنحاز كليًا ملساعديه من أيام حملته االنتخابية؟

تعلم أوباما الدرس؟
القومي :هل ّ

إعداد وترجمة

ديما شريف

نهاية «يد الحديد»
واالختفاء في العمل؟
ّ
رغ � � ��م ك � ��ل م � ��ا ي� � �ب � ��دو ،ف � � � ��إن ه � � ��ذا ل� �ي ��س نموذج
س �ك��اوك��روف��ت أي �ض��ًا .ه �ن��اك ح��اج��ة إل ��ى وسيط
نزيه .لكن هناك حاجة إلى رجال يتمتعون بفطنة
وح �ك �م��ة وأف� �ك ��ار ج ��دي ��دة ،وي �س �ت �ط �ي � ّع��ون ،خلف
األب��واب املغلقة ،أن يقولوا للرئيس إن��ه يجب أن
يعيد النظر بمقاربة ما .كان سكاوكروفت معلمًا
في هذا األمر .ال يحتاج مستشارو األمن القومي
إلى أن يكونوا متحدثني باسم أحد ،ولدى أوباما
متحدث مهم باسمه في السياسة الخارجية هو
وزيرة الخارجية هيالري كلينتون (التي ستكون
أقوى لاّاليوم بسبب مكانتها عند دونيلون) .كذلك
ي�ج��ب أ ي �ك��ون م�س�ت�ش��ارو األم ��ن ال�ق��وم��ي ُر ُسل
سكاوكروفت كان كذلك
سياسة خارجية ،رغم أن
في بعض األحيان ،ويبدو ّأن دونيلون ّ
تمرن على
ه��ذه امل�ه�م��ة ف��ي رح�ل�ت��ه األخ �ي��رة إل��ى ال �ص�ين مع
الري سامرز.
ّ
ّ
لكنهم يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر من معقبي
ّ
معامالت أوّ بيروقراطيني.
وحتى لو ّأن دونيلون لم يفعل من قبل أي شيء
ي��وح��ي ب��أن��ه خ� ��ارق ف��ي ال �س �ي��اس��ات أو ّشخص
رئيس ،ف��إن هذا ال
يمكن ّأن يقف في مواجهة أي
ً
مقارنة مع جونز،
النجاح.
يؤكد أنه لن يستطيع
ّ
يتمتع ببضع نقاط ملصلحته تمكنه من أن يبدأ
ّ
جديًا .لكن هناك بعض األسئلة التي ّ ال إجابات
عنها بشأنه ،وبشأن أوب��ام��ا .فهل تعلم الرئيس
م��ا يكفي م��ن خبرته م��ع جونز ك��ي يكون رئيسًا
ي �س��اع� ّ�د م �س �ت �ش��اره ل�ل�أم��ن ال �ق��وم��ي ك � ّ�ي ينجح؟
يجادل في أن كوندي
أعرف أنه سيكون هناك من ّ
راي��س كانت أس��وأ .بالطبع ،ف��إن بعض سياسات
ب ��وش ك��ان��ت أس� ��وأ .ل�ك��ن ك�م�س�ت�ش��ارة م �ق� ّ�رب��ة من
رئيسها ،وكشخص سعى إل��ى أداء دور ّ
منسق
سياسات ملتزم ،فهي تحصل على نقاط أعلى.
على األق��ل ،ك��ان��ت مستشارة األم��ن القومي التي
أرادها رئيسها.
* عن مجلة «فورين بوليسي»

مارك آمبايندر*
ه �ن��اك ث�ل�اث��ة أس �ب��اب ت �ش��رح اخ �ت �ي��ار الرئيس
أوب ��ام ��ا ل �ن��ائ��ب م �س �ت �ش��ار األم � ��ن ال �ق��وم��ي توم
دون �ي �ل��ون ل�ي�ح��ل م ّ�ك��ان ال �ج �ن��رال ج �ي��م جونز.
السبب األول ه��و أن دونيلون ملتزم سياسيًا
ووف� ّ�ي للرئيس ،وش��ارك في كل أوجه السياسة
الخارجية منذ ب��داي��ة عهد ه��ذه اإلدارة .ثانيًا،
ّ
ألن ��ه داه �ي��ة س�ي��اس��ي دي �م��وق��راط��ي .ث��ال �ث��ًا ،هو
م �س �ت �ش��ار ي�س�ت�ط�ي��ع ال��رئ �ي��س االع �ت �م��اد عليه
ف��ي ال ��وق ��وف ب��وج��ه ال �ج �ي��ش وال �ت �ص��دي لهذه

كان من المفترض
بجونز أن يساعد أوباما على
تخطي العالقات المدنية ـــ
العسكرية الشائكة

أوباما وجونز بعد إعالن األخير استقالته (تيم سلون ــ أ ف ب)

ضروريًا.
املؤسسة حني يكون ذلك
ّ
كانت الفكرة الشائعة ّعن جونز أنه غير حاسم
أح �ي ��ان ��ًا ،إل� ��ى درج � ��ة أن ب �ع��ض زم�ل�ائ ��ه كانوا
يطلقون النكات على اس�م��ه م��ن أي��ام عمله في
الخدمة السرية ،وهو «يد الحديد».
ّ
لكن جونز ،قائد البحرية السابق ،كان ملتزمًا
ب �ط��ري �ق��ة ع �م��ل ال �ج �ه��از ال � ��ذي ت� ��رأس� ��ه ،وبنية
إنشائها.
موظفي األمن القومي التي ساعد على ّ
كان هذا مقصودًا من جانبه ،فقد آمن بأن مسار
السياسات ك��ان «م��ن القرن العشرين»
صناعة
ّ
(بكلماته هو) ،وأنه ملتزم باملسار الجديد الذي
ساعد على خلقه ،وهو مسار عزز قضايا مثل
ّ
والتغير املناخي على حساب
األمن املعلوماتي
قضايا ك��ان موظفو األم��ن القومي يصارعون
م��ن أجلها ي��وم� ّ�ي��ًا .اخ�ت��ار أوب��ام��ا ج��ون��ز جزئيًا

ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ت��وص�ي��ة م��ن ب��ري�ن��ت سكاوكروفت،
م�س�ت�ش��ار األم ��ن ال�ق��وم��ي ل ��دى ّ ال��رئ�ي��س جورج
بوش األب .وهو قال ألوباما إن جونز سيخدم
كوسيط نزيه وسيساعد الرئيس على اإلبحار
بسهولة في العالقات املدنية ـــــ العسكرية خالل
تخاض فيه حربان .كان على جونز
وقت محرج
ً
أن يكتشف بداية كيفية التعاطي مع خليط من
املساعدين السياسيني الذين يعرفون الرئيس
أفضل منه ،ويستطيعون إيصال صوته .وهذا
أدى إلى توتر استمر إلى يومنا هذا بدرجة أو
بأخرى.
ي �ش �ي��د زم� �ل��اء ج ��ون ��ز ف ��ي ال �ب �ي��ت األب � �ي ��ض به
وب ��وزي ��رة ال �خ��ارج �ي��ة ه �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون على
نجاحهما ف��ي «إع� ��ادة االص �ط �ف��اف الروسي»،
ال��ذي أن�ت��ج ق ��رارًا روس�ي��ًا ب��ال��وق��وف إل��ى جانب
واش �ن �ط��ن ف��ي ال �ع �ق��وب��ات ع �ل��ى إي � ��ران ،وإعادة
األم � ��وال ال �ت��ي دف�ع�ت�ه��ا ط �ه��ران مل��وس�ك��و لشراء
ص��واري��خ إس ـــــ ( 300ال�ت��ي ل��ن ّتتلقاها طهران
اليوم) .ويقول أحد املساعدين إنه بدون جونز
لم يكن سيجري التوصل إلى اتفاقية «ستارت»
جديدة.
إذا ك��ان ك�ت��اب ب��وب ودوورد ال�ج��دي��د «حروب
ّأوباما» صادقًا ،فهناك أمران صحيحان :األول
أن ج��ون��ز ال��ذي ت��ودد ب��داي��ة ل��دون�ي�ل��ون احتاط
ّالحقًا م��ن ال��رج��ل ال��ذي سيحل مكانه .والثاني
أن وزي ��ر ال ��دف ��اع روب� ��رت غ�ي�ت��ز ال ي�ن�ظ��ر بعني
ظ�ي�ف��ة دون �ي �ل��ون ال �ج��دي��دة (قال
ال��رض��ى إل ��ى و ّ
يتمتع بعالقة عمل «جيدة»
غيتز منذ أيام إنه ّ
قرأتموه»).
مع دونيلون «رغم كل ما ّ
وقال مسؤول دفاعي كبير إن «التوصيف الوارد
يعكس الوضع
في كتاب وودوورد قديم جدًا وال
ّ
الحالي للعالقة» .وأضاف املسؤول «إنهما عانا
من بعض القضايا وقت مراجعة السياسة في
باكستان وأفغانستان ،لكن ُحلت ه��ذه األمور
عمل
وتخطياها م�ن��ذ زم ��ن ،وه�م��ا ع�ل��ى ع�لاق��ة ّ
ج��دي��ة م�ن��ذ ش�ه��ور ع��دي��دة» .وق ��ال امل �س��ؤول إن

ترقية دونيلون ال تؤثر في املهلة التي وضعها
غيتز لنفسه لترك البنتاغون.
ّ
في تصريح نشر منذ أي��ام ،ق��ال غيتز إن «توم
يأتي إلى هذه الوظيفة ومعه ثروة من الخبرة،
وخصوصًا من منصبه الحالي كنائب ملستشار
ّاألمن القومي .وأنا أستطيع أن أتكلم عن خبرة
أن توم كان يشغل إح��دى أصعب الوظائف في
واشنطن وقام بها على أتم وجه».
«نبرة» دونيلون كانت قد أزعجت رئيس هيئة
األرك��ان املشتركة األدم�ي��رال مايكل مولن ،الذي
ل��م ي�ع�ج�ب��ه «ت ��دخ ��ل» م�س�ت�ش��ار األم� ��ن القومي
الجديد في قضايا دفاعية بحتة .هناك مسؤول
ف��ي البنتاغون ممن ش��ارك��وا ف��ي أول مراجعة
ل�ل�س�ي��اس��ة ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان وم �ق��رب م��ن بعض
ال �ج �ن��راالت واألدم� �ي ��راالت ال �ك �ب��ار ،وه��و يصف
الوضع بشكل أدق وأوض��ح ،إذ يقول« :الجيش
يكره هذا الرجل».
ّ
وي� �ق ��ول م� �س ��ؤول ك �ب �ي��ر ف ��ي اإلدارة إن جونز
مما
ودونيلون «تربطهما عالقة مهنية أفضل ّ
يبدو في كتاب ودوورد» ،ما يعني في املبدأ ّ ،أنه
كان يمكن لهذه العالقة أن تكون أفضل ،لكنها
لم تكن سيئة إلى هذا الحد.
ع�لاق��ة دون �ي �ل��ون ج �ي��دة م��ع وزي� � ّ�رة الخارجية
ه �ي�لاري ك�ل�ي�ن�ت��ون ،ال �ت��ي ق��ال��ت إن أوب��ام��ا قام
بخيار «حكيم» في اختياره.
في األشهر املقبلة ،سيمارس أوباما الحكم مع
السياسة الخارجية
تغييرات كبيرة في ّفريق
ّ
ال �خ��اص ب ��ه .ف �ع��دا أن غ�ي�ت��ز ق ��ال إن ��ه ل��ن يبقى
موجودًا إلى األبد ،ستنتهي والية مولن كرئيس
لهيئة األرك� ��ان امل�ش�ت��رك��ة ،وك��ذل��ك والي ��ة نائبه
الجنرال جيمس كارترايت ،الذي يتمتع بعالقة
جيدة مع الرئيس وفريقه .هناك مناصب أخرى
م�ه�م��ة ي �ج��ب م �ل��ؤه��ا ،وه ��ي رئ �ي��س العمليات
البحرية ،رئيس أركان الجيش ،والقائد األعلى
ّ
للقوات األرضية املشتركة الخاصة ،وهي تعد
الجيش الوطني املختص بمكافحة اإلرهاب .في
كانون أول ،تنوي اإلدارة تقويم االستراتيجية
األفغانية ،وف��ي تشرين الثاني سيقوم أوباما
برحلة تدوم عشرة أيام ّ إلى آسيا.
أخ�ب��ر ج��ون��ز ال��رئ�ي��س أن��ه ي�ن��وي ال��رح�ي��ل خالل
ال�ف�ص��ل األخ �ي��ر م��ن  .2010ب�ع��د اس�ت�ق��ال��ة راحم
كرئيس ملوظفي البيت
إيمانويل م��ن منصبه ّ
األب � �ي� ��ض ،ق� ��رر أوب� ��ام� ��ا أن � ��ه «م� ��ع ال �ت �ط �ل��ع إلى
املستقبل ،م��ن األف�ض��ل إع��داد فريق جديد منذ
اليوم ،والتوجه إلى الرحلة اآلسيوية واملراجعة
ب��وج��وه ج ��دي ��دة» ،ك�م��ا ق ��ال م �س��ؤول ك�ب�ي��ر في
اإلدارة.
يتشارك دونيلون مع الرئيس في نفاد صبره من
البطء في نشر القوات اإلضافية في أفغانستان،
كما يشاركه عزمه على عدم الغرق في انسحاب
ي��دوم سنوات ،سيحل مكان الوجود التقليدي
للجنود ًفي حضور دائم شبه عسكري.
ه��و أص�ل�ا يحضر االج�ت�م��اع��ات االستخبارية
اليومية ،ويفسر للرئيس السياسات املعتمدة
الستيعاب والرد على شبكة التهديدات اليومية
لألمن القومي .هو يرأس اجتماعات املساعدين
حني تحضر القضايا التي يجب على الرئيس
أن يتخذ قرارات فيها .وكان عدائيًا في توسيع
صالحية هذه االجتماعات ،وال توجد قضية ال
تحمل بشكل أو بآخر بصمات دونيلون.
كان دونيلون املرجع في مجلس األمن القومي
ب �خ �ص��وص إي� � ��ران ،م �ع �ت �م �دًا ع �ل��ى السياسات
الدبلوماسية ،العسكرية واالس�ت�خ�ب��اري��ة .هو
ف�ع�ل�ي��ًا ن��ائ��ب ل �ل��وزي��رة ك�ل�ي�ن�ت��ون ف��ي موضوع
إدارة الدفع الجديد التي تنتهجها اإلدارة تجاه
السالم في الشرق األوسط .وأصبح ناشطًا ّفي
إدارة العالقات العسكرية واالقتصادية املعقدة
التي تجمع اإلدارة بالدول اآلسيوية.
ي �ّق��ول أح ��د امل�س�ت�ش��اري��ن ف��ي وزارة الخارجية
كيف
إن «دونيلون كفؤ ج�دًا ،وهو رجل يعرف ّ
يتعامل مع البيروقراطية إلنجاز األم��ور .لكنه
لن يكون من مبتكري األف�ك��ار الكبرى ألوباما.
وسيكون على الرئيس أن يفتش في مكان آخر
إذا كان يريد ذلك».
* عن مجلة «ذا أتالنتيك»

