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مقدمة الرتجمة:

أصل النص باللغة اإلنجليزية، منشور عىل موقع بلفر للعلوم والعالقات الدولية التابع لجامعة هارفارد كينيدي  (((
 The Belfer Center for Science and International Affairs:
https://www.belfercenter.org/project/applied-history-project#!manifesto

ــق  ــي Applied History إىل تطبي ــخ التطبيق ــدف التاري يه
ــة  ــم أجوب ــبيل تقدي ــايض، يف س ــة امل ــتندة إىل دراس ــكار املس األف
عــى تحديــات الحــارض، وخاصــة يف مجــال صنــع السياســات 
ــا مبجــال التاريــخ العــام.  ــا وثيًق العامــة والخاصــة، ويرتبــط ارتباطً
ــه  ــام، بكــون مجال ــخ الع ــي عــن التاري ــخ التطبيق ــف التاري ويختل
هــو أكــر تركيــزا عــى العمــل املرتبــط بتطويــر السياســة الداخليــة 

ــدول. ــة لل والخارجي

ويرجــع مصطلــح »التاريــخ التطبيقي« إىل ســنة 1909، حيث 
اقرتحــه املــؤرخ بنيامــن شــامبو )1871-1940(، وهــو عضو مؤســس 
ــمى  ــت تس ــي أصبح ــيبي، والت ــوادي املسيس ــة ل ــة التاريخي للرابط
فيــا بعــد »منظمــة املؤرخــن األمريكيــن«.  وحــن أصبــح شــامبو 
مديــرا »لجمعيــة التاريــخ« بواليــة أيــوا، أصــدر منشــور: »التاريــخ 
التطبيقــي«، وهــو عبــارة عــن سلســلة اســتمرت حتــى عــام 1930. 
وقــد عــرّف شــامبو عربهــا مبفهــوم »التاريــخ التطبيقــي« باعتبــاره 
ــن أجــل حــل  ــة م ــة والخــربة التاريخي ــة العلمي اســتخداما للمعرف
املشــاكل اآلنيــة.  وهــو عمــل مــن شــانه أن يشــكل مرجعــا للعمــل 
ــيفات  ــاء األرش ــة إىل إنش ــات، إضاف ــل السياس ــي ولتحلي الترشيع

العامــة ومراقبتهــا، ومارســة التاريــخ الحكومــي واملحــي. 

التاريــخ  األكادمييــة، يف  الربامــج  تتكاثــر  بــدأت  واليــوم، 
ــة  ــم جامع ــث تض ــا. حي ــة خصوص ــات الغربي ــي، بالجامع التطبيق

ــا  ــاك مرشوع ــا أن هن ــي، ك ــخ التطبيق ــزا للتاري ــبورغ مرك شيبنس
آخــر للتاريــخ التطبيقــي يف مركــز بلفــر للعلــوم والعالقــات الدوليــة 
يف جامعــة هارفــارد كينيــدي. هــذا املركــز الــذي ينتمــي إليــه 
ــذان  ــون، والل ــال فريغس ــون وني ــام أليس ــان غراه ــان املؤرخ العامل

ــا. ــن أيدين ــذي ب ــت ال ــذا املانيفس ــا ه صاغ

ــة، كأول عمــل،  ــأيت ترجمــة هــذا النــص إىل اللغــة العربي وت
ــريب  ــارئ الع ــن الق ــال م ــذا املج ــب ه ــتقصائنا، لتقري ــب اس حس
عمومــا، ومــن املختــص يف املجــال التاريخــي والســيايس خصوصــا. 
ــاص  ــان الخ ــن إدم ــم م ــة، وبالرغ ــة العربي ــأن األم ــا ب ــادا من اعتق
ــا يف  ــا واضح ــاك ضعف ــخ، إال أن هن ــتدعاء التاري ــى اس ــام ع والع
ــر  ــه أك ــتدعاء، وتجعل ــك االس ــم ذل ــة تنظ ــة نظري ــاد منهجي اعت

ــة. ــة ونجاع علمي

االهتــام  يتحــرك  أن  يف  أمــل،  الرتجمــة  هــذه  يحــدو 
األكادميــي بهــذا املجــال، ليجــد مســاحة وافــرة يف الجامعــات 
ــة، يف أفــق توظيفــه يف إنشــاء مؤسســات  ــز البحــوث العربي ومراك
ــل السياســات  ــة وتحلي ــاالت الترشيعي األرشــيف التاريخــي، واملج

الحكوميــة.

وفيا يي منت النص املرتجم)3(:
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موضوع التاريخ التطبيقي)))

ال يوجــد باألصــل اإلنجليــزي لهــذه الورقــة أي تقســيم للموضــوع. وكل العناويــن الفرعيــة الــواردة هنــا، إضافــة إىل الهوامــش الســفلية، إمنــا هــي اقــراح   (((
ــة. ــة البيداغوجي ــق الغاي ــن املرجمــن لتحقي م

إرنست ماي: مؤرخ أمرييك، ولد يف 19 نوفمرب1928يف فورت وورثفي الواليات املتحدة، وتويف يف 1 يونيو2009.  (((

ريتشارد إليوت نيوستادت )26 يونيو 1)-1919 أكتوبر )200): عامل سيايس أمرييك متخصص يف رئاسة الواليات املتحدة.  (6(

التاريــخ التطبيقــي هــو محاولــة رصيحــة إللقــاء الضــوء 
عــى التحديــات والخيــارات الحاليــة، مــن خــالل تحليــل الســوابق 

ــا. ــة ونظائره التاريخي

ــار الســائد ينطلقــون مــن  وإذا كان أكــر املؤرخــن مــن التي
حــدث ســابق أو عــر قــد مــى، ويحاولــون تقديــم حصيلــة مــا 
حــدث، وملــاذا حــدث؟، فــإن املؤرخــن التطبيقيــن ينطلقــون مــن 
ــل الســجل التاريخــي،  ــون تحلي ــم، ويحاول ــأزق قائ ــار آين أو م خي
ــا  ــن حــول م ــاف قرائ ــال، واكتش ــارة الخي ــتبصار املنظــور، وإث الس
ــج  ــم النتائ ــة، وتقيي ــرتاح التدخــالت الناجع ــن أن يحــدث، واق ميك

ــة. املحتمل

ــخ  ــبة للتاري ــي بالنس ــخ التطبيق ــأن التاري ــول ب ــن الق وميك
ــاء  ــبة للكيمي ــة بالنس ــة الطبي ــا، املارس ــد م ــبه إىل ح ــام، يش الع
ــة  ــذه املقارن ــري أن ه ــاء. غ ــبة للفيزي ــة بالنس ــة، والهندس الحيوي
ــن  ــادال ب ــا متب ــوم احرتام ــال العل ــد يف مج ــة: إذ نج ــت دقيق ليس
املارســن واملنظريــن. ويف املقابــل، ال نجــد يف عــامل السياســة ســوى 
ثقافــة االزدراء واالحتقــار املتبــادل بــن املارســن واملؤرخــن. 

 ولذلــك فــإن التاريــخ التطبيقــي هــو محاولــة ملعالجــة ذلــك.
 إن »مــرشوع التاريــخ التطبيقــي« يف كليــة كينيــدي بجامعــة 
التاريــخ،  دراســة ومارســة  إحيــاء  يســعى إلعــادة  هارفــارد، 
باالســتفادة مــن تــراث اثنــن مــن عالقــة القــرن العرشيــن 
 ، Ernest )5(R. Mayمــاي إرنســت  املعــارص  املــؤرخ  وهــا 
نوتســادت ريتشــارد  األمريكيــة  الرئاســة  يف  الرائــد   واملحلــل 
 Neustadt .)((E Richard.  فكتابها »التفكري يف الوقت املناســب«
ــاس  ــرب األس ــام )198، يعت ــرش ع ــذي ن Thinking in time ”« ال

ــه.  ــاء والتأســيس علي ــذي ميكــن البن ال

وتبعــا لذلــك، ميكــن القــول إن هنــاك حاجــة ملحــة إلنجــاز 
كتــاب آخــر، يكــون تحــت عنــوان: » التــرف يف الوقــت املناســب« 

Acting in time.
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يف الحاجة إىل تاريخ تطبيقي

دينيــس ب. روس )مواليــد 26 نوفمــرب 8)19) دبلومــايس ومؤلــف أمريــيك. شــغل منصــب مديــر تخطيــط السياســات يف وزارة الخارجيــة يف عهــد الرئيــس   (((
جــورج إتــش دبليــو بــوش، واملنســق الخــاص للــرق األوســط يف عهــد الرئيــس بيــل كلينتــون، وكان مستشــاًرا خاًصــا للخليــج العــريب وجنــوب غــرب آســيا 

)مبــا يف ذلــك إيــران) للوزيــر الســابق هيــالري كلينتــون.

خــالل العقــد املــايض، عندمــا كان أحــد أعضــاء فريقنــا 
 ،Kissinger Henry منكبــا عــى البحــث يف ســرية هــري كيســنجر
ــدة مفادهــا أن معظــم األمريكيــن يعيشــون  ــا إىل فكــرة جي توصلن
يف »الواليــات املتحــدة الفاقــدة للذاكــرة«. غــري أن مــا مل نستشــعره 
ــون مــن  ــوا يعان ــة كان ــذاك، هــو أن صانعــي السياســة األمريكي آن

ــة. نفــس املعضل

ــا  ــة، أصبحن ــة املتعاقب ــار اإلدارات األمريكي ــل يف مس فبالتأم
نــدرك التأثــري البالــغ األهميــة للجهــل بالتاريــخ عــى صناعــة 
ــاع القــرار  ــة ذلــك، أن صن السياســة الخارجيــة األمريكيــة. ومحصل
ــون  ــدان األخــرى، وإمنــا يجهل ــخ الب ليســوا جاهلــن فحســب بتاري

ــخ بالدهــم. ــى تاري أيضــا حت

بالنجــاح:  عليــه  »محكــوم  كتابــه  عــن  حديثــه  ويف 
أوبامــا« إىل  ترومــان  مــن  اإلرسائيليــة  األمريكيــة   العالقــة 
 from Relationship Israel-US The: Succeed to Doomed 
املخــرم،  األمريــي  الدبلومــايس  أشــار   Obama to Truman
دينيــس روس )RossDennis)7 إىل أن »أغلــب الشــخصيات البــارزة 
يف اإلدارة ال يعرفــون تاريــخ مــا قمنــا بــه يف الــرشق األوســط.« كــا 

أنهــم ال يعرفــون تاريــخ املنطقــة. 

بــوش  الرئيــس جــورج  ففــي ســنة 2003، عندمــا قــرر 
اإلطاحــة بصــدام حســن، واســتبدال نظامــه بحكومــة منتخبــة متثــل 
ــلمن  ــن املس ــرق ب ــدر الف ــه كان يق ــُد أن ــن، مل يب ــة العراقي أغلبي
الســنة والشــيعة، وال يعــرف معنــى أن يقــود صــدام حســن نظامــا 

ــة شــيعية.  ــع أغلبي ــة ســنية تقم بأقلي

ــت  ــي وجه ــرات الت ــوش يف االســتجابة للتحذي ــد فشــل ب لق
لــه، والتــي كان مفادهــا أن هنــاك عواقــب متوقعــة لهــذا االختيــار، 
ــة شــيعية يف بغــداد، بفضــل  ــاك هيمنــة ألغلبي حيــث ســتكون هن

إيــران، بطلــة الشــيعة يف الــرشق األوســط.

ــار املصــريي، ذكــرت  ــة لــرشح عواقــب هــذا الخي ويف محاول
تقاريــر أن أحــد القــادة  يف املنطقــة قــال للرئيــس بــوش، بأنــه إذا 
قطــع أطــول شــجرة يف املنطقــة )ويقصد بهــا صدام حســن(، فيجب 
 أال يتفاجــأ إذا مــا وجــد ثــاين أطــول شــجرة تعلــو فــوق اآلخريــن.
إن املشــكل هنــا ال يقتــر عــى منطقــة الــرشق األوســط، أو حتــى 
عــى جــورج بــوش، إمنــا يتعــدى ذلــك إىل جهــات أخــرى: يف إدارة 
الرئيــس أوبامــا، مل تكــن قــادرة أو راغبــة يف التعــرف عــى العالقــة 
التاريخيــة العميقــة بــن روســيا وأوكرانيــا، ما جعلهــا غــري قــادرة 
عــى إدراك العواقــب التــي تنبــأت بهــا مبــادرات االتحــاد األورويب، 



5

ــروض  ــن املف ــي كان م ــام 2014، الت ــل ع ــام 2013 وأوائ ــر ع أواخ
ــاد األورويب، واالنضــام إىل  ــة االتح ــا نحــو عضوي ــود أوكراني أن تق

حلــف شــال األطلــي يف وقــت الحــق.

كينــان  جــورج  إىل  حاجــة  يف  لســت  أنــا  الحقيقــة  »يف 
قالــه  مــا  ذلــك  الراهــن«،  الوقــت  يف   )8(Kennan  George
ــة  ــرNewYorker، يف مقابل ــة نيويورك ــر مجل ــس تحري ــا لرئي أوبام
ــرب  ــاين ســنة 2014، مشــريا إىل أحــد أك ــون الث ــر كان نــرشت يف يناي
ــت النتيجــة  ــاردة. فكان ــة الحــرب الب ــن يف بداي املؤرخــن التطبيقي
ــهرين. ــون ش ــرم يف غض ــرة الق ــبه جزي ــت ش ــد ضم ــيا ق  أن روس
للمرشــح  الواضــح  الجهــل  هــذا  هــو  باملالحظــة،  والجديــر 
باألهميــة  ترامــب(،  دونالــد   ()9( للرئاســة  الجمهــوري 
أوال«. »أمريــكا  الخارجيــة  بــالده  سياســة  لشــعار   التاريخيــة 
يف حــن أن هــذا الجهــل بالتاريــخ هــو فقــط أحــد نقــاط الضعــف 
يف السياســة الخارجيــة لــإدارات األخــرية مــن كال الحزبــن، بالرغــم 
مــن أنــه هــو أكــر قابليــة لإصــالح مــن غــريه.  ومــع ذلــك، فإنــه 
ملعالجــة هــذا الجهــل ال يكفــي أن يدعــو الرئيــس املؤرخــن وديــا 
لتنــاول العشــاء مــن حــن آلخــر، كــا كان معروفــا عــن أوبامــا. كــا 
أنــه ليــس كافيــا تعيــن مــؤرخ محكمــة، كــا فعــل جــون كينيــدي 
. Schlesinger)10(Sr .M Arthur مــع آرثــر م. شــليزنجر االبــن 
إننــا نحــث املرشــحن الحاليــن للرئاســة أن يعلنــوا أنــه يف حــال إذا 
مــا تــم انتخابهــم، فســوف يقومــون بإنشــاء »مجلــس للمستشــارين 
ــل لــــ »مجلــس املستشــارين  التاريخيــن يف البيــت األبيــض« ماث

جــورج فروســت كينــان )16 فربايــر )1-)190 مــارس )200) دبلوماســيومؤرخأمرييك. اشــتهر بأنــه مــن املدافعــن عــن سياســة احتــواء التوســع الســوفيايت   (8(
ــار  ــا للعالقــات بــن االتحــاد الســوفيتي والواليــات املتحــدة. كــا كان أحــد كب ــا علميً خــالل الحــرب البــاردة. حــارض عــىل نطــاق واســع وكتــب تاريًخ

ــة املعروفــن باســم »الحكــاء«. السياســة الخارجي

)9)  كتب هذا النص قبل انتخاب الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب، وقد دلت الوقائع بعد ذلك عىل مصداقية هذا التقييم املقدم هنا.

ــر إم  ــر آرث ــر 28-)191 فربايــر )200): مــؤرخ أمريــيك وناقــد اجتاعــي ومفكــر عــام. هــو نجــل املــؤرخ املؤث ــر شــليزنجر جونيــور ))1 أكتوب ــر ماي آرث  (10(
شــليزنجر األب واملتخصــص يف التاريــخ األمريــيك.

االقتصاديــن« الــذي أنشــئ بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة.

لقــد قــدم العديــد مــن املؤرخــن البارزيــن توصيــات ماثلــة 
إىل الرئيــس كارتــر وريغــان خــالل إداراتهــا: لكــن الســجل املتقلــب 
للسياســة الخارجيــة للواليــات املتحــدة منــذ عــام 1977، يشــري إىل 
ــر وريغــان فرصــة  ــك أضــاع كل مــن كارت ــه بعــدم قيامهــا بذل أن

عظيمــة.
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مجلس املستشارين التاريخيني بالبيت األبيض

ثوقيديد أو ثوقيديدس )60) ق.م. – )9) ق.م.): مؤرخ إغريقى شهري، صاحب كتاب: تاريخ الحرب البيلوبونيسية«  (11(

مبالحظــة  املجلــس  ميثــاق  يبــدأ  أن  نقــرتح  إننــا 
أن:«أحــداث  مفادهــا  والتــي   ،Thucydides)11(ثيوســيديدس
التاريــخ املســتقبلية ســتكون، أو تقريبــا ســتكون، مــن نفــس 
رجــاال.« الرجــال  مــادام  نفســها،  املــايض  التاريــخ   طبيعــة 
ــوا مســتبرين عــرب كــرة  ــن يكون ومــع أن املؤرخــن التطبيقيــن ل
 Winston كريســتالية صافيــة، فإننــا نتفــق مــع ونســتون ترششــل
Churchill الــذي كان يقــول: »كلــا نظرت أبعد نحــو الخلف، كلا 
متكنــت مــن النظــر أبعد إىل األمــام.« ســتكون مهمة الرئيــس املقبل 
 لهــذا املجلــس هــي تقديم وجهة نظــر تاريخية للمشــاكل املعارصة. 
لنتخيــل لــو كان للرئيــس أوباما اليــوم، مجلس كهذا، فــا هي املهام 
التــي كان باإلمــكان أن يكلفهــم بهــا؟ وكيــف ميكــن لردودهــم أن 
 تقــدم إجابــات تســاعد عــى تحديــد الخيارات التــي يواجههــا حاليا؟
الرئيــس  كان  اســتعصاء، والتي  األكــر  بالقضيــة  مثــال،  لنبــدأ 
وفريقــه، مــن األمــن القومــي، يناقشــونها مؤخــرا: مــا الــذي يجــب 

ــالمية؟  ــة اإلس ــم الدول ــال تنظي ــه حي فعل

ــد  ــا كان ق ــن، إذا م ــه التطبيق ــه أن يســأل مؤرخي إن بإمكان
مــر عليهــم يشء مثــل هــذا مــن قبــل؟ وإذا كان الجــواب باإليجاب، 

فــأي الســوابق تبــدو أكــر تشــابها مــع تلــك الظاهــرة؟ 

ــاالت،  ــك الح ــل يف تل ــا حص ــا، ع ــأل أيض ــه أن يس وبإمكان

وبالتــايل، مــا هــي القرائــن التــي مبقدورهــم أن يقدموهــا حــول مــا 
ــة.  ميكــن أن يحــدث يف هــذه الحال

نستشــف مــن خــالل التريحــات التــي صــدرت مؤخــرا عــن 
ــا  ــر أساس ــل إىل النظ ــا متي ــري إىل أنه ــي تش ــة، والت اإلدارة األمريكي
إىل تنظيــم الدولــة كنســخة جديــدة مــن تنظيــم القاعــدة، وبذلــك 
ــم قطــع رأس  ــا ت ــها، ك ــو قطــع رأس ــدف الســيايس ه ــون اله يك
ــري أن  ــام 2011. غ ــن الدن ع ــامة ب ــال أس ــدة، باغتي ــم القاع تنظي
ــا نعتقــد بــأن تنظيــم الدولــة مختلفــة  هنــاك ســببا وجيهــا يجعلن
متامــا، مــن حيــث الهيكلــة، عــن تنظيــم القاعــدة، ورمبــا قــد تكــون 
عبــارة عــن شــبكة كالســيكية بــدون زعيــم. إن بحثنــا األويل يف هــذا 
الصــدد، يشــمل خمســن حالــة متشــابهة مــن الجاعــات املتوحشــة 
واملتعصبــة، والتــي يحركهــا هــدف محــدد، ومــن ضمــن تلــك 

الحــاالت نجــد البالشــفة يف الثــورة الروســية.

ــة  ــم الدول ــة لتنظي ــص الجوهري إن الحســم يف أهــم الخصائ
ــتها الثوريــة أو توجههــا الدينــي األلفــي الجديــد-  - مثــل سياس
ــر  ــا األك ــدود نظائره ــة يف ح ــك القامئ ــر تل ــى ح ــاعدنا ع سيس
ــن أن  ــرى، ميك ــا األخ ــك القضاي ــة لتل ــة املنهجي ــابها. إن الدراس تش
تســاعد يف توجيــه الرئيــس بعيــدا عــن معادلــة يحتمــل أن تكــون 

ــة. ــم الدول ــاه تنظي ــة تج خاطئ
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مجاالت اشتغال التاريخ التطبيقي

بــن شــالوم برنانــيك: مــن مواليــد )1 ديســمرب ))19) خبــري اقتصــادي أمريــيك يف معهــد بروكينغــز، وشــغل منصــب الرئيــس الرابــع عــر لالحتياطــي   (12(
ــام 2006 إىل )201. . ــن ع ــدرايل م الفي

 فهــذا النــوع مــن املقاربــات، والذي ميكــن أن يكــون ذا قيمة 
كبرية، يبــدو واضحــا مــن خــالل اســتجابة الحكومــة األمريكيــة 
أثنــاء فــرتة الركــود االقتصــادي الكبــري ســنة 2008.  لقــد شــهد شــهر 
ســبتمرب، حينهــا، أكــرب صدمــة لالقتصــاد يف الواليــات املتحــدة منــذ 
ــؤرش  ــض م ــاعة، انخف ــالل 24 س ــري.  فخ ــادي الكب ــاد االقتص الكس
داو جونــز الصناعــي، وتــم تجميــد مقايضــة االئتــان بــن البنــوك 

الكــربى، فانتــرشت الصدمــة فــورا إىل معظــم األســواق الدوليــة. 

 Paulson Hank كان وزيــر الخزانة الســابق هانــك بولســون
قــد رصح بــأن »تلــك األزمــة قــد شــملت كل املنظومــة، التــي كانت 
ــا.«  ــت يف حياتن ــة مض ــن أي أزم ــر م ــة أك ــري متوقع ــديدة وغ ش
ولهــذا الســبب، فــإن املعرفــة التاريخيــة باألزمــات املاليــة الســابقة 
– خاصــة فيــا يتعلــق بالكســاد العظيــم الــذي بــدأ عــام 1929 - 
كانــت مكلفــة جــدا.  ومــن بــاب الصدفــة، فــإن رئيــس االحتياطــي 
ــخ االقتصــادي.  ــادا يف التاري ــا ج ــدرايل ))200-2014( كان طالب الف
فقــد كتــب بــن برنانــيBernanke Ben)12( يف مذكرته ســنة 2015: 
»إن فهــم مــا كان يحــدث يف ســياقه التاريخــي، قــد أثبــت أنــه أمــر 
ال يقــدر بثمــن« ألن » أفضــل فهــم ألزمــة 2009-2007 كان بــإدراك 
ــت  ــي حدث ــيكية« الت ــة الكالس ــات املالي ــاللة »الفزع ــن س ــا م أنه
ــال،  ــن.«  فع ــرن العرشي ــة الق ــرش وبداي ــع ع ــرن التاس ــالل الق خ

ســنة  العظيــم  الكســاد  شــبح   Bernankeبرنانــي الزم  لقــد 
ــد  ــا بع ــرتة م ــه« بف ــدوا »هوس ــد انتق ــن ق ــع أن الكري 1929.  م
ــاك أي شــك، حــول  ــون هن ــن أن يك ــه ال ميك ــري أن كســاد1929، غ
ــة.  مــدى التزامــه بتفــادي األخطــاء التــي ســاهمت يف تلــك الكارث
يف خطــاب ألقــاه برنانــي Bernanke ســنة 2010، عــرّف مــن 
ــم  ــدروس املســتفادة مــن الكســاد العظي ــه مجموعــة مــن ال خالل
لصانعــي السياســة اليــوم، ومــن ضمــن مــا قالــه: » أوال: إن االزدهار 
االقتصــادي يعتمــد عــى االســتقرار املــايل. وثانيــا: إنــه يجــب عــى 
صانعــي السياســات أن يســتجيبوا بقــوة، وبشــكل إبداعــي وحاســم 
ــد  ــات ذات البع ــإن األزم ــا، ف ــا ثالث ــادة. أم ــة الح ــات املالي لألزم

الــدويل تتطلــب إجابــات دوليــة ».

ــد تــرف بشــكل  ــيBernanke كان هــو نفســه ق إن برنان
ــي  ــري املســبوقة، والت ــادرات غ ــن املب ــة م ــر مجموع حاســم، فابتك
القانونيــة لالحتياطــي  الصالحيــات  تجــاوزت  قــد  تكــون رمبــا 
الفيــدرايل: مثــل رشاء الســندات، والتــي مل تقتــر عــى مــا تصــدره 
ــن  ــة م ــك املدعوم ــا تل ــن أيض ــب، ولك ــة فحس ــة االتحادي الحكوم
قبــل الرهــن العقــاري واالئتانــات املاليــة األخــرى، فيــا كان 

ــي«.  ــري الكم ــمى ب«التيس يس
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إن رسعــة مبــادرات البنــك االحتياطــي الفيــدرايل الــدويل 
ملســاندة البنــوك املركزيــة األخــرى، وإقناعهــم بالتعــاون مــن أجــل 
ــز االســتقرار، ميكــن  ــدة قصــرية األجــل، لتعزي خفــض أســعار الفائ
أيضــا أن ترجــع إىل طبيعــة معرفــة برنانــي Bernanke بخصــوص 
األخطــاء التــي ارتكبــت يف فــرتة الكســاد الكبــري. وعــى الرغــم مــن 
أن األزمــة األخــرية قــد وقعــت يف ســياق مــايل واقتصــادي مختلــف 
ــه: »إن  ــام مذكرات ــي Bernanke يف خت ــب برنان ــد كت ــا، فق جذري

تلــك األزمــة كانــت تابعــة لجنــس الفزعــات املاضيــة نفســها.«

ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه العاصفــة املاليــة آخذة يف    
 Reinhart)13( Carmen ــا كارمــن راينهــارت االحتشــاد، كان زميالن
ــن  ــد م ــام عق ــى إمت ــالن ع ــوفRogoff)14( Ken يعم ــن روج وك
ــه قاعــدة مــن البيانــات تتكــون مــن  البحــث، الــذي جمعــوا خالل
350 أزمــة اقتصاديــة ماليــة عــى مــدى القــرون الثانيــة املاضيــة.

فقــد حلــال بوضــوح، يف كتابهــا »األمــر مختلــف هــذه املــرة: 
 :Different is time This »مثانيــة قــرون مــن الحاقــة املاليــة
Folly Financial of Centuries Eight الســوابق ونظائرهــا مــن 
ــا. فقــد اســتدال،  أجــل إلقــاء الضــوء عــى األحــداث الجاريــة حالي
أثنــاء شــهادتها أمــام الكونغــرس ويف سلســلة مــن مقــاالت الــرأي 
يف أواخــر عــام 2008 وأوائــل عــام 2009، بــأن الركــود الناجــم عــن 
ــري مــن فــرتات  ــل إىل البقــاء لفــرتة أطــول بكث ــة ميي األزمــات املالي

ركــود دورة األعــال التجاريــة. 

ــا بــأن »األزمــة الحاليــة قــد تعنــي توقــف النمــو  وقــد أعلن
األمريــي مبــا ال يقــل عــن خمــس إىل ســبع ســنوات قادمــة«، وأنهــا 

راينهارت: ولدت يف ) أكتوبر ))19، وهي اقتصادية أمريكية كوبية املولد وأستاذة للنظام املايل الدويل يف كلية هارفارد كينيدي.  (1((

كينيــث ســول روجــوف: ولــد يف22 مــارس ))19، هــو خبــري اقتصــادي أمريــيك وخبــري يف لعبــة الشــطرنج. وهــو أســتاذ تومــاس دي كابــوت للسياســة   (1((
ــارد. ــة هارف ــاد بجامع ــتاذ االقتص ــة وأس العام

ــى  ــام. وع ــن الع ــن الدي ــري م ــى بكث ــة أع ــا ترك ــرتك وراءه ــد ت ق
ــك  ــل أولئ ــن قب ــت، م ــك الوق ــازع الشــديد يف ذل ــن التن ــم م الرغ
ــق  ــأنه أن يحق ــن ش ــايل م ــدي وامل ــر النق ــوا أن الحاف ــن زعم الذي
ــت أن رؤاهــم  ــد ثب ــا، عــى شــكل حــرف« V«، فق انتعاشــا رسيع

ــترشافية. ــت اس ــخ كان ــن التاري ــتمدة م ــم املس وتصوراته

ويف الوقــت الــذي كانــت فيــه االقتصاديــات الغربيــة راكــدة، 
فــإن االنتعــاش عــى شــكل حــرف V  كان يحــدث يف بــالد الصــن، 
فقــد واصلــت الصــن منوهــا الرسيــع ، وأدركــت، عــى نحــو متزايــد، 
قدرتهــا عــى جنــي الفوائــد الجيوسياســية مــن القــوة املاليــة 

ــا.  املكتشــفة حديث

فهــل ســتؤدي نهضــة الصــن إىل قيــام حــرب ضــد الواليــات 
املتحــدة؟ 
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آليات تحليل النظائر والسوابق

لقــد عــرض إرنســت مــاي May Ernest، ســنة 2009، يف 

 and Power »ــط النفــس ــه حــول »الســلطة وضب فصــل مــن كتاب

restreint، شــهادة جديــرة باالهتــام، عــن كيفيــة تحليــل النظائــر 

والســوابق التــي ميكــن أن توفــر لنــا أدلــة وقرائــن حــول »األمنــاط 

البديلــة التــي قــد تســتخدم يف عالقــات الواليــات املتحــدة والصن«. 

وللقيــام بذلــك، اعتــرب »تجربــة مطلــع القــرن وعرشينياتــه، تجربــة 

قــد تكــون مفيــدة يف اقــرتاح بعــض العمليــات التــي تســبب العــداء 

أو الصداقــة بخصــوص الحــدود الوطنيــة«، وقــد قــارن ثــم اســتنتج 

ــت  ــي كان ــالت الت ــات والتفاع ــك التناقض ــد، تل ــه التحدي ــى وج ع

قامئــة بــن بريطانيــا واثنــن مــن القــوى الصاعــدة حينــذاك، وهــا: 

أملانيــا مــن جهــة، والواليــات املتحــدة مــن جهــة أخــرى. فالحــظ أن 

بريطانيــا وأملانيــا ظلتــا يف ســالم ألنهــا »كانتــا مشــابهتن، بشــكل 

ــاذا  ــات«. »فل ــم واملؤسس ــة والقي ــتوى الثقاف ــى مس ــايس، ع أس

إذن«، أصبحتــا عدوتــن بعــد العقديــن املواليــن؟« ، و«ملــاذا مل 

 تــرّد بريطانيــا عــى تحــدي أمريــكا لهــا كــا فعلــت مــع أملانيــا؟ »

ــا كان  ــا أيض ــه هن ــا، فتحليل ــاي May دامئ ــالت م ــي تحلي ــا ه وك

ــا:  ــا ودقيق ذكي

فبخصــوص الحالــة األوىل: خلــص إىل أن »معظــم اللــوم 

ــام  ــر ويلي ــب: القي ــا املتصل ــا وحاكمه ــه إىل أملاني ــب أن يوج يج

ــريي  ــلوك التدم ــار إىل أن » الس ــك أش ــاين II William.« وبذل الث

الــذايت األملــاين، كان ســببه باألســاس كــون القيــر ووزراءه كانــوا 

ويليــام  فوجــد   ».« الداخليــة  السياســية  بشــؤونهم  منشــغلن 

ــد، أو باألحــرى مــن الــروري،  ــه مــن املفي William ووزراؤه بأن

أن تكــون لديهــم مشــاكل وصعوبــات خارجيــة، مــن أجــل الحفــاظ 

ــل«.  ــدوء يف الداخ ــى اله ع

وبالتأمــل يف النتائــج، كان )مــاي(، حينهــا، يلفــت االنتبــاه إىل 

ــال  ــأيت مــن جهــة الصــن:« فمث ــذي ميكــن أن ي ــدرس القــايس ال ال

اإلمرباطوريــة األملانيــة ميثــل تحذيــرا واضحــا، ملــدى الخطــورة التــي 

ميكــن أن تكــون عليهــا قــوة صاعدة، تســتخدم السياســة الخارجيــة 

كوســيلة إلرضــاء احتياجــات السياســية الداخليــة ».

ويف املقابــل، ومــن خــالل إيجــاد الطــرق الســتيعاب تصعيــد 

ــن  ــف ميك ــا »كي ــرت بريطاني ــة، أظه ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

لدولــة عظيمــة أن تســتفيد مــن التحكــم يف كربيائهــا، واالسرتشــاد 

بحســابات املصالــح طويلــة األمــد، عــى الصعيديــن الخارجــي 

ــة  ــة الربيطاني ــة الخارجي ــكيل السياس ــوص تش ــي.« وبخص والداخ

ــاع القــرار الربيطانيــن، قــد قامــوا، بــكل  »فــإن مجموعــة مــن صن

بــرودة، بحســاب تكلفــة مقاومــة الذرائــع األمريكيــة وتكلفتهــا 

املرتفعــة للغايــة.« لذلــك أشــاد مــاي باالختيــار الحكيــم للحكومــة 

ــم  ــه بحك ــوم ب ــن أن تق ــا كان ميك ــت م ــي جعل ــة » الت الربيطاني
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ــه  ــه وكأن ــازع، تفعل ــن يف إطــار التن الــرورة واالستســالم لألمريكي

ــة  ــة الليربالي ــا جــاءت الحكوم ــار التســامح«. وعندم ــل يف إط تفضُّ

إىل الســلطة عــام )190، توجــت السياســة الربيطانيــة ذلــك بإعــالن 

وزيــر الخارجيــة الجديــد أن« الســعي وصيانــة الصداقــة األمريكيــة 

ــدة ». ــة املتح ــية« للمملك ــة الرئيس ــيكون »السياس كان وس

ــق البحــث( قــد تســاءل، مــا إذا كان  ــا )مــن فري وكان أحدن

نظــري هــذه العالقــة الحرجــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن، قــد 

ُوجــدت يف الســابق، بنفــس التوتــرات التــي كانــت قامئــة بــن 

أثينــا وإســربطة. حيــث رشح املــؤرخ اليونــاين األثينــي ثيوســديدس 

Thucydides برباعــة يف حصيلتــه عــن تاريــخ الحــرب البلوبونيزيــة 

War Peloponnesian the of History، أن مــا جعــل الحــرب ال 

مفــر منهــا، كان هــو منــو قــوة األثينيــن مــن جهــة، ومــا ولدتــه مــن 

خــوف لــدى اإلســبارطين مــن جهــة ثانيــة.

إن »فــخ ثيوســديدس«، واملتعلــق بالتوتــر البنيــوي املحتــوم 

- الــذي يحــدث عندمــا تهــدد قــوة صاعــدة بإزاحــة قــوة حاكمــة 

ــة  ــات األمريكي ــري يف العالق ــاح للتفك ــار مت ــن إط ــرب كأحس – يعت

ــة. ــنوات القادم ــالل الس ــارض، وخ ــا الح ــة يف وقتن الصيني

 Belferولقــد قــاد أحدنــا فريقــا مــن الباحثــن يف مركــز بلفــري

Center التابــع لكليــة هارفــرد كنيــدي، حيــث قــام مبراجعــة ألبــرز 

ــة، وحــدد خاللهــا  ــة خــالل خمســة قــرون املاضي ــج التاريخي النتائ

)1 حالــة ماثلــة: حيــث كانــت نتيجــة 12 حالــة منهــا الحــرب. 

متثــل الدراســة جوابــا محتمــال، بإمــكان مجلــس املستشــارين 

التاريخيــن أن يقدمــوه للرئيــس، إذا مــا ســأل: هــل هنــاك ســوابق 

للعالقــة الحاليــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن، أم ال.

ــاي  ــت م ــا كان أرنس ــل م ــا، مث ــري هن ــر بالتذك ــن الجدي وم

May .R Ernest يذكــر بــه مــرارا وتكــرارا لطالبــه ولصنــاع القــرار 

عــى حــد ســواء، أنــه يســهل توظيــف املقارنــات التاريخيــة بشــكل 

خاطــئ. فعقــب أحــداث 11 ســبتمرب، كانــت التناظــرات غــري 

املحرتفــة شــائعة بشــكل واســع، بــدءا مبقارنــة الرئيــس آنــذاك ببــول 

ــا  ــي طرحه ــومة الت ــابهات املرس ــوأ التش ــوال إىل أس ــرل ووص هارب

ــادة  ــن بق ــدام حس ــبيه ص ــوص تش ــه، بخص ــاء إدارت ــض أعض بع

ــة. ــة الثاني ــرب العاملي ــور يف الح املح

ــه  ــاي May إىل أن ــح م ــاء، نص ــذه األخط ــن ه ــة م وللوقاي

عندمــا نفكــر يف مقارنــة تاريخيــة مــا، فإنــه ينبغــي علينــا أن نتبــع 

إجــراءا بســيطا، وهــو: وضــع النظــري يف أعــى الورقــة، ثم رســم خط 

مســتقيم وســط الصفحــة إىل أســفلها. وبعــد ذلــك كتابــة »مشــابه« 

ــا  ــم ميكــن حينه ــة.  ث ــة الثاني ــف« يف الخان ــة أوىل، و«مختل يف خان

البــدء بالعمــل. فــإذا كنــت غــري قــادر عــى ذكــر ثالثــة نقاط تشــابه 

ــؤرخ.  ــارة م ــك استش ــب علي ــه يتوج ــالف، فإن ــاط اخت ــالث نق  وث

ــاد  ــل إيج ــن أج ــري م ــراب كب ــه اضط ــاد في ــذي س ــت ال ويف الوق

ــة  ــرب العاملي ــدالع الح ــى ان ــة ع ــنوية املائ ــرى الس ــر يف الذك نظائ

األوىل، كان بعضنــا يحــاول تطبيــق طريقــة مــاي May ملقارنــة 

التحديــات التــي يواجههــا القــادة األمريكيــون والصينيــون اليــوم، 

مــع مــا كان يواجهــه القــادة األوروبيــون ســنة 1914. وقــد ســلط 

هــذا التحليــل الضــوء عــى ســبع تشــابهات واضحــة، كــا ركــز عــى 

ــال  ــت إىل أن »احت ــا خلص ــام، ك ــرية لالهت ــات مث ــبع اختالف س

ــادم،  ــات املتحــدة والصــن يف العقــد الق ــن الوالي نشــوب حــرب ب

هــي أعــى مــا تصــورت قبــل البــدء مبعالجــة تلــك الحالــة، 

ــة.  وبالفعــل، إن رجــال  ــزال غــري محتمل ــك ال ت ــع ذل ــا م غــري أنه

ــرن  ــل ق ــا حــدث قب ــوا في ــا تأمل ــن، إذا م ــن كال الطرف ــة م الدول
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املــايض،  ذلــك  وتصــورات  النظــر،  وجهــات  الزمن، فــإن  مــن 

ــا.« ــرب بينه ــدوث الح ــر ح ــن مخاط ــل م ــى التقلي ــتعمل ع  س

ــرب  ــذي يعت ــنجر Kissinger Henry، وال ــري كيس ــال ه ــا ق  وك

أحــدث مــارس للتاريــخ التطبيقــي، وأكرهــم انســجاما ومتاســكا: » 

إن التاريــخ ليــس كتــاب طبــخ يحتــوي عــى وصفــات مجربــة، بــل 

ــج  ــن نتائ ــخ » يب ــد« فالتاري ــس بالقواع ــاس، ولي ــل بالقي ــه يعم إن

الترفــات يف حــاالت مشــابهة.« 

وللقيــام بذلــك، علينــا أن نتحــى بقــدر مــن الحــس الفنــي، 

الــذي يتطلــب الخيــال والحكــم، وعــى كل جيــل أن يكتشــف 

بنفســه مــا هــي الحــاالت املشــابهة الواقعــة، و«هــل هــي مســبوقة 

أم ال«.
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املهمة األوىل: تحديد الوقائع السابقة

هــي  هــل  األحــداث  تلــك   « حــول  التســاؤل  إن 
مســبوقة أم ال« هــو مجــرد ســؤال واحــد مــن ضمــن العديــد 
الرئيــس  يطرحهــا  أن  التي نقــرتح  واملهــام،  األســئلة  مــن 
مايــي: وتشــمل  التاريخيــن.  املستشــارين  مجلــس   عــى 
• مــا هــي الــدروس املســتفادة مــن كفــاءات الرؤســاء الســابقن يف 
الحكــم أثنــاء إدارتهــم لألزمــات الســابقة، والتي ميكــن تطبيقها عى 
 التحــدي الحــايل؟ )أومــاذا كان يجــب عــى الرئيــس الفــالين فعلــه؟(
• مــا هــي أهميــة ذكــرى تاريخيــة معينــة بالنســبة للحــارض 

الرئاســية(؟ الخطابــات  بــن  مشــرتك  موضــوع   )وهــذا 
 • مــا هــو التاريخ املرتبط بالدولة أو املؤسســة أو القضية املطروحة؟
• مــا هــي االجــراءات التــي كان ينبغــي أن تتخــذ؟ )وهــذا النــوع 
ــا(. ــة م ــل سياس ــد فش ــه بع ــم طرح ــا يت ــادرا م ــئلة ن ــن األس  م
ــتقبلية  ــيناريوهات املس ــة بالس ــة املتعلق ــئلة التكهني ــك األس وكذل

غــري املتوقعــة.
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املهمة الثانية: اختيار السلف املفضل

ــا مفضــل: فحــن أراد  ــم ســلف م إن معظــم الرؤســاء لديه
ــووي  أوبامــا Obama أن يضــع اســرتاتيجيته ملواجهــة التحــدي الن
اإليــراين، فقــد تصــور مــا كان ســيفعله جون كينــدي حينهــا، وتعرف 
هــذه الطريقــة اختصــارا بــــ :)WWKD(؟  فاختــار »الصفقــة 
الســيئة« لوقــف تقــدم الربنامــج النــووي اإليــراين، بــدال مــن تفجــري 
محطــات تخصيــب اليورانيــوم )كــا أعــرب عــن رغبتــه فيهــا رئيــس 
ــران  ــن إي ــكوت ع ــو( أو الس ــن نتنياه ــي بنيام ــوزرا ء االرسائي ال
باعتبارهــا أمــرا واقعــا )كــا كان يعتقــد بعــض مستشــاريه أنــه أمــر 
ال مفــر منــه(. فــكان يف ذلــك كلــه بعضــا مــن أوجــه التشــابه مــع 
ــن  ــدي Kennedy ح ــام كني ــة أم ــت مطروح ــي كان ــارات الت الخي
ــل إىل  ــى التوص ــل ع ــث عم ــة، حي ــخ الكوبي ــة الصواري ــه أزم واج

اتفــاق مــع نيكيتــا خروشــوف بــدال مــن املخاطــرة بغــزو كوبــا، أو 
القبــول بوجــود صواريــخ ســوفيتية قبالــة ســواحل فلوريــدا. 

هنــاك نقطتــان رئيســيتان وهــا أن الصفقــة الناجحــة التــي 
متــت عــام 2)19، كانــت مبنيــة عــى مفاوضــات رسية مع موســكو، 
بالرغــم مــن أنهــا قــد هــزت بعــض حلفــاء األمريــكان، ثــم إنهــا قــد 
شــكلت حــال وســطا بــن االستســالم الكامــل وبــن الحــرب النووية. 
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املهمة الثالثة: تحديد الذكرى امللهمة لالسترشاف

ــس أن  ــن للرئي ــي ميك ــام الت ــن امله ــث م ــوع ثال ــاك ن وهن
يوكلهــا إىل املؤرخــن، وتكــون باتخــاذ ذكــرى حــدث تاريخــي كبــري 
ــرى  ــرت الذك ــد وف ــة. وق ــات الراهن ــترشاف التحدي ــبة الس كمناس
املئويــة الجاريــة مــن الحــرب العامليــة األوىل للقــادة فرصــة مهمــة 
للحديــث عــن أهميتهــا. وعــى الرغــم مــن أن قيــام حــرب أوروبيــة 
شــاملة اآلن، تبــدو للعديــد مــن املعارصيــن أمــرا مســتبعدا، إال أنــه 
ــات  ــن أن اقتصادي ــا حينها، م ــه أوروب ــت علي ــا كان ــتحضار م باس
ــري،إال أن  ــا بشــكل كب ــا بينه ــت مرتابطــة في ــا كان ــا وأملاني بريطاني
الحــرب اندلعــت بينهــا، وثبــت أنــه مــن املســتحيل إنهاؤهــا 
بالوســائل الدبلوماســية. وعندمــا انتهــت الحرب، بعد أربع ســنوات، 
بتفــكك القــوى املركزيــة، فقــد أكــر مــن عــرشة ماليــن مــن الرجــال 

ــري. ــكل كب ــت بش ــد ضعف ــا ق ــت أوروب ــل األوان، وكان ــم قب  حياته
 يف العقــد الــذي ســبق هــذه الحــرب، كانــت الحكومــات الكربى قد 
قدمــت سلســلة مــن االلتزامــات لبعضهــا البعــض، والتــي خلقــت ما 
أطلــق عليــه كيســنجر: »آلــة يــوم القيامــة الدبلوماســية«.  ومبــا أن 
املنافســة االســرتاتيجية بــن الواليــات املتحــدة والصــن قــد اشــتدت 
عــى جنــوب ورشق بحــر الصــن، فــإن املؤرخــن التطبيقيــن ميكــن 
أن يقومــوا مبراجعــات جــادة بخصــوص التزامــات الواليــات املتحــدة 
تجــاه اليابــان، والفلبــن، وغريهــا مــن الدول، تلــك اإلفــادات التــي 

ميكــن أن تكــون، يف يــوم مــا، ماثلــة للوقــت الراهــن.
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املهمة الرابعة: اعتبار التاريخ ذاكرة للدولة

مايــكل هــوارد ، بــارون هــوارد، ولــد يف) يوليــو 1)19) ، هــو ســيايس بريطــاين شــغل منصــب زعيــم حــزب املحافظــن وزعيــم املعارضــة مــن نوفمــرب )200   (1((
إىل ديســمرب )200.

ــام املنوطــة مبؤرخــي  ــن امله ــع م ــوع راب ــاك ن وســيكون هن
ــة أو املؤسســة أو  ــق بالدول ــخ املتعل ــد التاري ــس، وهــو تحدي الرئي
القضيــة املطروحــة، وكيــف ينظــر نظــراؤه مــن الرؤســاء اآلخريــن 

ــخ.  ــك التاري إىل ذل

فأثنــاء التعامــل مــع الــدول األجنبيــة، ينبغــي علينــا أال ننىس 
أبــدا مالحظة هــري كيســنجر Kissinger Henry التــي مفادها أن 
»التاريــخ هــو ذاكــرة الــدول، كــا هــي الشــخصية بالنســبة للبــرش« 
. فتعلــم تاريــخ األمــم األخــرى، وصقــل مهــارات البحــث التاريخــي 
ــايف.  ــف الثق ــز التعاط ــى تعزي ــاعد ع ــن أن يس ــام، ميك ــكل ع بش
ــس  ــذ خم ــوارد Howard)15( Michael، من ــكل ه ــال ماي ــا ق وك
ــه  ــم طالب ــليم أن يعل ــي س ــم تاريخ ــى كل تعلي ــنة: ع ــن س وثالث
»كيفيــة الخــروج مــن عبــاءة ثقافتهــم الخاصــة، والدخــول يف عقــول 
ــا قيمــة،  ــس فقــط بعقــول أســالفنا، بالرغــم مــن أنه ــن. لي اآلخري
ولكــن بعقــول معارصينــا الذيــن ورثوا تجربــة مختلفة عــن املايض«. 
ــوا،  ــا ميكــن أن يكون ــد مــن نخبن ــإن العدي ولكــن لســوء الحــظ، ف
ــاب  ــن، وأصح ــاء بارع ــكل Michael: »أذكي ــري ماي ــال الس ــا ق ك
ــوم  ــى يف العل ــا حت ــاد أو رمب ــون أو االقتص ــد يف القان ــن جي تكوي
السياســية، ولكنهــم قــادوا حكوماتهــم نحــو قــرارات كارثيــة وغــري 
ــة  ــة تاريخي ــم أدىن خلفي ــن لديه ــم مل تك ــوبة العواقب، ألنه محس

أو ثقافيــة عــن املجتمعــات األجنبيــة التــي كان عليهــم أن يتعاملــوا 
معهــا«. إننــا ال نســتطيع أن نفهــم قــرارات الفاعلــن األساســين يف 
الــدول األجنبيــة، دون أن نســتوعب كيــف فهمــوا، هــم أنفســهم، 
تاريــخ أمتهــم، ألنــه، كــا قــال الســري مايــكل Michael: »كل مــا 
ــايض«. ــن امل ــده ع ــا نعتق ــى م ــد ع ــارض، يعتم ــن الح ــده ع  نعتق
لذلــك، ويف خضــم اإلعــداد إلرشاك قــادة الصــن، مــاذا ميكــن للرئيس 
ــة  ــدأ بداي ــا أن نب ــث ميكنن ــه؟ حي ــه مجلس ــأل عن ــادم أن يس الق
 Xi مواتيــة وناجعــة عــى الشــكل التــايل: كيــف يفهــم يش جينبينــغ
Jinping قــوس التاريــخ الصينــي ودوره يف مســتقبل الصــن؟ هــل 
يــرى مهمتــه ببســاطة يف إمتامهــا لتنميتهــا االقتصاديــة واســتعادتها 
لدورهــا »العــادي« تاريخيــا كأكــرب دولــة يف العــامل بعــد »قــرن مــن 
ــن  ــروز الص ــع ب ــن أن نتوق ــك، فيمك ــر كذل اإلذالل؟« إذا كان األم
ــن  ــزأ م ــزءا ال يتج ــتظل ج ــا س ــن رمب ــة، ولك ــر ثق ــراء وأك ــر ث أك
نظــام »الوضــع القائــم«، الــذي ال يــزال مشــكّال أساســا عــى طريقــة 
الســلطة األمريكيــة ومؤسســاتها. أم أنــه سيســعى إىل إعــادة النظــر 
يف النظــام الــدويل مــن خــالل طــرد الواليــات املتحــدة باعتبارهــا، 
أي الصــن، القــوة اآلســيوية ورمبــا العامليــة الســائدة يف املســتقبل 

املنظــور؟

ولإجابــة عــن هــذه املهمــة، ميكــن للمؤرخــن االعتــاد 
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عــى الحكمــة املثبتــة للشــخص الــذي فهــم وجهــة النظــر العامليــة 
ــر:  ــخص آخ ــن أي ش ــل م ــن أفض ــادة الص ــي لق ــي التاريخ والوع
 - Yew Kuan Lee ــو ــوان ي ــل: يل ك ــنغافورة الراح ــم س ــه زعي إن
 Deng الــذي أطلــق عليــه كل قــادة الصــن منــذ دنــغ شــياو بينــغ
Xiaoping، إىل يش Xi، لقــب »املعلــم« - والــذي قــال: »إن حجــم 
إزاحــة الصــن للتــوازن العاملــي، يدعــو العــامل للبحــث عــن تــوازن 
جديــد«، وإن الصــن »تريــد أن يتــم التعامــل معها عى هــذا النحو، 
وليــس بوصفهــا عضــوا فخريــا يف الغــرب«. وعندمــا ســئل عــا إذا 
ــدة،  ــات املتح ــل الوالي ــوا مح ــن يف أن يحل ــادة الص ــب ق كان يرغ
ــون(  ــف ميكــن أال يطمــح )الصيني ــع، ومل ال؟ كي رد يل Lee: »بالطب
ــك؟«. ــد ذل ــامل، بع ــم يف الع ــيا، ث ــم األول يف آس ــوا الرق  يف أن يكون
هنــاك مثــال واضــح عــن كيــف ميكــن أن يكــون للجهــل بالتاريــخ 
نســتحر  عندمــا  واضحــا  ذلــك  يصبــح  إذ  خطــرية،  تبعــات 
عالقــة أمــريكا بالــرشق األوســط: فــإذا كان الرئيــس )األمريــي( 

ــاركة  ــر ملش ــام 2017 يح ــة يف ع ــب الرئاس ــيتوىل منص ــذي س ال
ــة  ــألة اإلرسائيلي ــدة يف املس ــة الرائ ــدول العربي ــل وال ــادة إرسائي ق
ــن؟  ــن املؤرخــن التطبيقي ــه م ــن أن يطلب ــاذا ميك الفلســطينية، ف
ســتكون هنــاك بدايــة جيــدة إذا مــا ســألهم عــن أهــم السياســات 
واإلجــراءات األمريكيــة التــي تــم اتخاذهــا يف املنطقــة خــالل 
العقــود املاضيــة، وكيــف يقــرأ ويتذكــر الفاعلــون، يف كل مــن 
إرسائيــل واألرايض الفلســطينية واألردن والســعودية ومــر وإيــران 
ــس روس Ross .DennisB أن  ــبق لديني ــد س ــرارات. وق ــك الق تل
الحــظ، أنــه يف ظــل جهــل قــادة الواليــات املتحــدة بتلك اإلجــراءات 
الســابقة يف الــرشق األوســط، »فــإن قــادة تلــك املنطقــة يعرفــون 
جيــدا ذلــك التاريــخ«. فكيــف ميكــن للتجربــة التــي ورثوهــا عــن 
ــا؟ ومــا هــي الــدروس املســتفادة  املــايض أن تختلــف عــن تجربتن

ــات املتحــدة؟ ــلوك الوالي ــن س م
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املهمة الخامسة: التاريخ التخيييل

وهناك نوع خامس من مهام املؤرخن التطبيقين:

 وهــو طــرح أســئلة مــن نــوع: »مــاذا لــو؟« واإلجابــة عنهــا. 
ــع القــرار. إن التعامــل  ــل مــايض صن وهــي أســئلة مصممــة لتحلي
مــع مثــل هــذه األســئلة يتطلــب تفكــريا منضبطــا وغــري مألــوف. 
ففــي الوقــت الــذي يتحفــظ فيــه العديــد مــن عمــوم املؤرخــن مــن 
التحليــل غــري املألــوف، نجــد أن لهــذا األســلوب وجــود يف لــب كل 
رسد تاريخــي.  وقــد قــال أحدنــا يف التاريــخ االفــرتايض، بــأن ذلــك 
)األســلوب( »هــو رضورة منطقيــة، خاصة عندما نطرح أســئلة حول 
العالقــة الســببية، مثــل ســؤالنا: »ولكــن بالنســبة ل ...«، ومحاولــة 
ــا املفرتضــة كانــت غائبــة«. ــو أن قضيتن  تخيــل مــا كان ســيحدث ل
ــة  ــة النســبية ملختلــف األســباب املحتمل ــم األهمي ــا حينــا نقّي إنن
للحــرب العامليــة األوىل، فــإن املؤرخــن يصــدرون أحكامــا حــول مــا 

كان ســيحدث يف حــال غيــاب تلــك العوامــل.

وميكــن اســتخدام األســاليب التــي تــم تطويرهــا للقيــام 
بذلــك بشــكل منتظــم، كــا ميكــن أن تســتخدم مــن قبــل املؤرخــن 
التطبيقيــن للنظــر يف الخيــارات السياســية الراهنــة. ولذلــك، فإنــه 
ميكــن لخليفــة أوبامــا Obama أن يســأل مجلــس مستشــاريه 
التاريخيــن أن يســتحروا أحــداث ســنة 2013 بالتســاؤل: مــاذا لــو 
أن أوبامــا Obama قــد اختــار أن يفــرض »خطــا أحمــر« يف ســوريا 
ــية يك  ــة الروس ــوض الحكوم ــن أن يف ــدال م ــد، ب ــام األس ــد نظ ض
تقــوم بإزالــة األســلحة الكيميائيــة؟ ومــاذا لــو أن االتحــاد األورويب 
مل يطلــب مــن أوكرانيــا Ukraineعقــد اتفــاق الرشاكــة االقتصاديــة 
ــي متــت هندســتها بشــكل واضــح مــن أجــل  ــر 2014، والت يف يناي
جــذب كييــف نحــو الغــرب؟ فهــل كان الرئيــس بوتــن Putin، مــع 

ــا عســكريا؟ ذلــك، ليتدخــل يف أوكراني
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املهمة السادسة: التاريخ االسرتاتيجي

وأمــا النــوع الســادس مــن األســئلة التــي ميكــن أن يطرحهــا 
ــن، ســتكون باألســاس ذات طبيعــة  مجلــس املستشــارين التاريخي
اســرتاتيجية، مثــل: هــل الواليــات املتحــدة آخــذة يف الرتاجع بشــكل 
نهــايئ؟ وهــل ميكــن التغلــب عــى التحديــات التــي تواجههــا مــن 
أجــل قيــادة جديــدة ل »القــرن األمريــي«؟ أم أن العقــود القادمــة 

ستشــهد تــآكال مســتمرا للقــوة األمريكيــة؟ 

يبــدأ املؤرخــون التطبيقيــون مبالحظــة وجــود خــط متكــرر يف 
الثقافــة السياســية األمريكيــة، وهــو مــا وصفــه ســامويل هنتنغتــون 
Huntington Sam بــــ« مرحلــة االنحــدار«. لقــد ظــن العديــد بأن 
الواليــات املتحــدة تــم تجاوزهــا مــن قبــل االتحــاد الســوفيايت أواخر 
ــك  ــن يف كل تل ــان يف 1980. ولك ــل الياب ــن قب 1950و0)19، أو م
الحــاالت، مل يفقــد معظــم األمريكيــن ثقتهــم يف الحلــم األمــرييك، 
والــذي مفــاده بأنــه إذا مــا اجتهــد الفــرد أيــا كان وفــق القانــون، 
فــإن أبنــاءه ســوف يحظــون بفــرص أوفــر ومســتوى معيــي أعــى 
وأفضــل مــن آبائهــم. ولكــن هــذا االعتقــاد قــد تــالىش خــالل العقــد 

املــايض، حيــث ظــل الدخــل الفــردي للطبقــة املتوســطة ثابتــا.

ــة بأنــه »ســيايس يفكــر يف  لقــد عــرّف بســارك رجــَل الدول
ــا ال نــدري مــا إذا كان النظــام الســيايس األمــرييك  أحفــاده«. ولكنن
الحــايل، يســمح لرجــل الدولــة بســن سياســات بعيــدة النظــر، مــن 
أجــل معالجــة هــذه املشــكلة املتناميــة، املتجليــة يف عــدم املســاواة 

بــن األجيــال، وباألحــرى أن يتــم انتخابــه يف املوقــع األول. 

ــخ  ــه يف تاري ــن نوع ــل األول م ــو الجي ــايل ه ــل الح إن الجي
الواليــات املتحــدة الــذي يســأل: »مــاذا قــدم لنــا أبناؤنــا وأحفادنا؟« 

ــا  ــة أجيالن ــي أهمي ــه يتعــن عــى الرئيــس امللهــم أن يحي إن
ــة الحكــم الرشــيد. القادمــة باعتبارهــا املقــوم األســايس لجمهوري
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املهمة السابعة: التاريخ الضعيف

وأخريا، هناك مهمة أكر تكهنية، ولكنها ال تزال مسألة 
حيوية، إذ عى املجلس أن يسأل: »ما هي االضطرابات االسرتاتيجية 
ذات االحتالية الضعيفة، واملمكنة التحقق، والتي قد نواجهها عى 

املدى املتوسط؟«. ومن تلك األسئلة:

هل ميكن لتنظيم الدولة رشاء أو رسقة سالح نووي؟• 

هل ميكن للقوات الصينية واليابانية االشتباك فيا • 
بينها يف بحر الصن الرشقي، وهو ما قد يؤدي إىل 

حرب واسعة؟

هل ميكن عزل العائلة املالكة يف السعودية؟• 

هل ميكن أن يتفكك االتحاد األورويب؟• 

هل ميكن لروسيا أن تغزو دولة من دول البلطيق؟ • 

فــإذا كان بعــض هــذه الســيناريوهات قــد يبــدو بعيــد 
املنــال، فــإن علينــا أن نتذكــر مــا كنــا نتصــوره قبــل ســت ســنوات 
ــت أو  ــوا توقي ــن توقع ــرباء الذي ــن الخ ــم م ــي: ك ــا ي ــوص م بخص
ــد تصــور حجــم الخــراب  ــم ق ــع العــريب؟ أو مــن منه ــة الربي رسع

ــوريا؟  ــوم بس ــع الي ــذي يق ال

ولنــا أن نتصــور أيضــا قبــل عامــن ونصــف، كــم منهــم كان 
ــبه  ــزو ش ــن Putin Vladimir بغ ــري بوت ــوم فالدمي ــد أن يق يعتق

ــه ميكــن أن يقومــوا بإســقاط  ــرة القــرم Crimea، أو أن وكالئ جزي
 طائرة ركاب هولندية، أو أنه ســوف يقحم قواته املقاتلة يف ســوريا؟
إن بنــاء ســيناريوهات مســتقبلية بطبيعــة الحــال هــو جــزء ال 
يتجــزأ مــا تقــوم بــه وكاالت االســتخبارات، لكــن املؤرخــن ال 

يلعبــون ســوى دورا صغــريا يف هــذه العمليــة.

وكــا ســبقت اإلشــارة لذلك ســلفا، فــإن املؤرخــن التطبيقين 
ــا،  ال ميلكــون كــرات الكريســتال. غــري أنهــم ميتلكــون بعــض املزاي
أكــر مــن الذيــن يحاولــون اإلجابــة عــن هــذه األســئلة، عــن طريــق 
النــاذج وتحليــل االرتبــاط. فهــم يعرفــون أن األحــداث الدراميــة 
ــا،  ــل وقوعه ــق قب ــة للتصدي ــري قابل ــا غ ــف بأنه ــت توص ــي كان الت
تعتــرب بعــد وقوعهــا ال مفــر منهــا. إن دراســتهم التوقفــات الحــادة 
الســابقة تشــجع عــى مــا ميكــن تســميته بــ«الحساســية التاريخية« 
التــي تتناغــم مــع اإليقاعــات ذات األمــد الطويــل، ومــع املفاجــآت 
 االســرتاتيجية، ومــع االنقالبــات الجريئــة التــي مــرت عــرب التاريــخ.
تعتــرب هــذه الحساســية التاريخيــة ذات قــدر كبــري: فقــد قــام  أحــد 
ــى  ــه ع ــرف اآلن بقدرت ــح يع ــذي أصب ــن، وال ــن التطبيقي املؤرخ
ــد يف  ــة األم ــة طويل ــدورات التاريخي ــن ال ــتفادة م ــز واالس التميي
األســواق، قــام باســتخدام حساســيته التاريخيــة، أثنــاء كتابتــه 
ألطروحــة الدكتــوراه املتعلقــة مبوضــوع »العالقــة بــن الســلع 
ــه  ــة أن ــة«، إىل درج ــة الربيطاني ــربى لإمرباطوري ــرتاتيجية الك واالس
قــد متكــن مــن التنبــؤ باحتــالل العــراق لحقــول النفــط يف الكويــت، 

ــن. ــن كامل ــدام بعام ــك ص ــل ذل ــل أن يفع قب



20

- 13 -

التاريخ أوال

لفــرتة طويلــة جــدا، كان يُعتقــد أن التاريــخ موضــوع »لــن«، 
وخاصــة مــن قبــل علــاء االجتــاع الذيــن كانــوا يقدمــون حقائــق 
أكيــدة ولكــن بشــكل مزيــف. ونحــن نعتقــد أن الوقــت قــد حــان، 
لتقديــم تاريــخ تطبيقــي جديــد وصــارم، حتــى يعمــل عــى إنهــاء 
مرحلــة الجهــل بالتاريــخ األمريــي. إننــا ال نريــد فقــط أن نــرى ذلك 
املجــال يدمــج ضمــن املكتــب التنفيــذي للرئيــس، جنبــا إىل جنــب 
مــع الخــربات االقتصاديــة التــي طاملــا تم اعتبارهــا أنهــا ال غنى عنها 
بالنســبة للســلطة التنفيذيــة. بــل نريــد أيضــا أن نــرى ذلــك املجــال 
ــارد. ــدءا مــن جامعــة هارف ــا، ب ــه يف جامعاتن ــم بذات  كتخصــص قائ
ــارد نهــج  ــخ التطبيقــي يف جامعــة هارف  لقــد أخــذ مــرشوع التاري
»خيمــة كبــرية« لتنشــيط التاريــخ التطبيقــي يف األكادمييــة، وتعزيــز 
اســتخدامه يف الحكومــة، وقطــاع األعــال، وغريهــا مــن قطاعــات 

املجتمــع. 

إننــا ال ندعــي أننــا قــد اخرتعنــا هــذا املفهــوم: إذ أننــا نتتبــع 
أصولــه التــي أىت بهــا ثيوســيديدسThucydides، كــا نعــرتف بأنــه 

كان امتــدادا للتاريــخ العــام حتــى العقــود األخــرية. 

ــي  ــث نحي ــأن، حي ــذا الش ــة به ــي أي خصوصي ــا ال ندع إنن
 Howard Michael الزمــالء واألســاتذة أمثال الســري مايــكل هــوارد
بأكســفورد Oxford، وبــول كينيــديKennedy Paul مــن جامعــة 
ــراز  ــم. وإلب ــن محاكاته ــاهاتهم، آمل ــي مبس ــا نحتف ــل Yal، ك يي

العمــل الــذي ننــوي القيــام بــه، فإننــا نشــجع القارئــن واملســاهمن 
.matters history applied :ــا ــارة موقعن عــى زي

وبصفــة عامــة، فإننــا نشــجع الصحفيــن عــى طــرح الســؤال 
عــى مرشــحي الرئاســة عــن كيــف يعتزمــون القضــاء عــى الجهــل 

بالتاريــخ يف صناعــة السياســة األمريكيــة. 

إن شــعار »أمريــكا أوال« يعكــس تاريخــا ســيئا. لذلــك نفضــل 
شــعارا بديــال للواليــات املتحــدة، ليــس لــه مــاض ماثــل، وميكــن 

أن يكــون: »التاريــخ أوال«.
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اآلراء الواردة يف املنشورات االلكرتونية ملركز معارف 
ال تعرب بالرضورة عن توجهات املركز.



بحث مبدع وتجديد فكري لنهوض حضاري
الدراسات  طريق  عن  والتأثري  النقدي  والتفكري  الفكري  التجديد 

يف توجهات الرأي العام وصناع القرار.
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