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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 البد  وهو ملفمتى تنهار الواليات المتحدة األمريكية؟ ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة وهويتناول هذا العدد

جانب من العوامل األساسية  على  أن يلم ويحيط به، أذ أنه يسلط الضوءمريكيبالتحدي األ لكل متابع ومهتم

  .، مثلما إنهارت قبلها سائر القوى العظمى واإلمبراطوريات الغابرةالى اإلنهيارتدفع بالواليات المتحدة سالتي 

  .)٤٩يونس/لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فال يستئخرون ساعة وال يستقدمون(

بعدد البأس به من المقاالت والدراسات واألبحاث وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية 

، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون  ذات العالقة كتبوال

  .لحساس والمهماعوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

, ذي ينعم النظر في حركة التاريخ يتجلّى له بوضوح أّن أقصى ما تعمّره أّية قوة حضارّية هو خمسة قرون إّن ال

  لتنتقل الدورة الحضارّية إلى بقعة أخرى تكون قد إستجمعت شروط اإلنطالق النهضوي والحضاري 

 

خصوصا إذا علمنا أّن شروط , رى وبعد هذه الدورة التامة التي ساد فيها الغرب فستميل هذه الدورة إلى جهة أخ

  إنتقال هذه الدورة قد بدأت تتوفّر في الجهة التي تنتظر دورها في توجيه الحضارة اإلنسانّية المعاصرة 

 

 هو إنعدام – والحديث عنها يشمل المتحالفين معها في الكتلة الغربية –إّن أعظم ما إنتاب الواليات المتحدة األمريكية 

  ها النهضويالتوازن في مشروع

 

إذ أّن أمريكا سخّرت آالف الماليير من الدوالرات لدعم التسلّح , وهذا اإلنعدام في التوازن ولّد التخطيط المشّوه 

والترسانة العسكرّية على حساب المجاالت اإلجتماعّية األخرى وهذا ما أنتج طبقة فقيرة في المجتمع األمريكي قد 

  ة موقوتة في وجه الشركات األمريكية الكبرى ذات النفوذتتحّول مع مرور األّيام إلى قنبل

  الواسع في السياسة األمريكية

 

  وال أدّل على ذلك اإلتحاد السوفياتي السابق الذي إعتمد على التسليح العسكري ليجد نفسه بال خبز في نهاية المطاف

 

لسياسة األمريكية تجاههم وما زالت تجمعاتهم في إالّ أنّها لم تأبه لمطالب الهنود الحمر الذين مازالوا يحتجون على ا

  أمريكا وتحديدا في الغرب األمريكي تتناقل حكايات إجرام العصابات الدخيلة في حق أجدادهم
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وال يمكن ورغم الديموقراطية , ما زال السود في القارة المغتصبة ممنوعين من العديد من الحقوق السياسية 

  زوفة تقبل بوجود شخص أسود في البيت األبيض الذي إحتكره البيضان فقط األمريكية التي تحولتّ إلى مع

  من رجاالت القرار في أمريكا

 

. والمفارقة أّن كل شركة متعددة الجنسيات تملك مركزا إستراتيجيا يعمل فيه خبراء في اإلستراتيجيا والجيوبوليتيكا 

ة الرسمية المتداخلة كثيرا مع البترودوالر والمال وقد تتضارب مصالح الكبار لينعكس ذلك على اللعبة السياسي

  ومصارده بشكل عام

 

, إّن إنتشار الجريمة بشكل مذهل في الواليات المتحدة األمريكية يدّل على اإلنكسار الرهيب في المجتمع األمريكي 

  وعلى الطبقية في هذا المجتمع المخملي

 

ومثل هذه النتيجة , ا فقط بل بات الهاجس اليومي في أوروبا أيضا وتفاقم الطبقّية ال يمّيز الوضع العام في أمريك

  بل إّن الحياة لألقوى , وال يعترف بالفقراء والمنبوذين , حتمية في مجتمع يفتقد إلى أدنى موازين العدالة 

  كما قال نيتشه ذات يوم

 

, دت بصناعة كافة القرارات العالمية و مشروع أوروبا الموحدة يحمل في طياته إرادة اإلنفصال عن أمريكا التي تفر

كما أن التنافس اإلقتصادي , وإذا إستطاعت أوروبا أن تؤطّر نفسها فسوف تفقد أمريكا الكثير من حيويتها في أوروبا 

بين اليابان وأمريكا مرشّح أن يتحّول إلى صراع سياسي ألّن القوة اإلقتصادية اليابانية المتدفقة تملي عليها إستغالل 

  امل اإلقتصادي للتأثير على السياسة العالميةالع

 

ولم تتمكن الواليات المتحدة لحّد اآلن التغلغل إلى العمق الصيني ومازالت الصين حذرة من النشاط السياسي 

  واإلقتصادي والعسكري األمريكي في القارة اآلسيوية

 

بي اليهودي في أمريكا لينعكس ذلك تذبذبا وقد تدخل هذه التوجهات المسيحية المستيقظة في صراع سياسي مع اللو

  على المسار السياسي األمريكي

 

إذ أّن الواليات المتحدة األمريكية تكاد تشبه الهند في عدد الديانات والمذاهب والتيارات الفكرية والفلسفية السائدة 

وأي , هو المصلحة اإلقتصادية والشيئ الوحيد الذي ما زال يحافظ على التماسك بين أعراق الشعب األمريكي , فيها 

  ضعف إقتصادي حقيقي في أمريكا قد ينعكس سلبا على تماسك األعراق فيها
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يؤكّد خبراء الزالزل والبراكين أّن الواليات المتحدة األمريكية ستتعّرض في السنوات المقبلة إلى بعض الكوارث 

  ذا الخط ستشهد نشاطا زلزالّيا رهيبا في السنوات المقبلة واألقاليم الواقعة في ه٤٠الطبيعية إذ أنّها تقع في خط طول 

 

, وال يمكننا إستبعاد الوعود الربانية القاضّية بنهاية الظلم واإلستبداد سواء بسنن الطبيعة أو غيرها من العوامل 

وكثيرا , كيد ويبّين القرآن الكريم في قصص الماضين أّن هناك عالقة طردّية بين تفاقم الظلم والسقوط الحضاري األ

  ما يربط القرآن الكريم بين ظلم األمراء وسقوط األمم

 

فبراير ليبلغ /ولم يتوقع رجال االقتصاد األميركي أن يزيد الرقم في العام الجديد لكنهم فوجئوا به يتنامى في شهر شباط

  قط وإنما مليون دوالر لتعلق الصحافة الغربية بالقول إن هذا الوضع ال يقلق األميركيين ف٥٨،٣

  يقلق أصدقاء أميركا في العالم

 

قبل عدة سنوات كان روجيه غارودي يحلل وضع اإلمبراطورية ليخلص إلى استنتاج ركز عليه في كل دراساته، أال 

  وهو أن نهاية اإلمبراطورية األميركية لن تكون نهاية عسكرية، وال سياسية، وإنما اقتصادية

 

ره ليعزز نظرية االنهيار الناتج عن االقتصاد، فاالتحاد كان أقوى قوة نووية في سقوط االتحاد السوفييتي جاء بدو

  العالم، وكان كذلك قوة سياسية تتربع مع أميركا على رأس هرم العالم، لكن الضعف االقتصادي الذي دب 

  في أوصالها أدى بها إلى االنهيار

 

 تعتبر أن حماية اإلمبراطورية من االنهيار االقتصادي ال يمكن االنتلجنسيا األميركية ال تجهل هذا الواقع، ولذلك فإنها

أن تتأمن إال بدوام الهيمنة العسكرية على المناطق الحساسة في العالم، كي تتأمن المصادر الطبيعية من جهة وكي 

  يتأمن السوق من جهة أخرى

 

من المبالغ، مما يرفع أعباءها إلى حد يزيد لكن ذلك يدخلها في حلقة مفرغة حيث أن الهيمنة العسكرية تكلفها الطائل 

  من إضعافها اقتصاديا

 

ويشير إلى أن الواليات المتحدة تشتري من الدول األجنبية أكثر مما تبيع لها ، كما أنها تنفق الكثير على البرامج 

اليات المتحدة أن الخدمية العامة أكثر مما تجنيه من عائدات الضرائب ، ولتعويض كل هذه المبالغ ينبغي على الو

لكن ذلك ال يحدث وبالتالي فإن . تجذب جباالً من رؤوس األموال كل عام ، بل حتى أن تقترض من الدول األجنبية 

  الواليات المتحدة تتجه نحو اإلفالس
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لم والواقع أن انهيار الواليات المتحدة بات مطروحاً بقوة من ِقبل العديد من الباحثين في العالم لعل أهمهم عا

ويتوقع فيه انهيار الواليات / ما بعد اإلمبراطورية/األنثروبولوجيا األمريكي إيمانويل تود الذي ألّف كتاباً عنوانه 

  المتحدة في المستقبل القريب ، بناء على جملة من المعطيات ذكرها في كتابه

 

من العالم ، من حالة  على القسم غير الشيوعي ١٩٩٠ ـ ١٩٥٠واقتربت الهيمنة األمريكية خالل سنوات 

  اإلمبراطورية ، وقد مكّنت الموارد االقتصادية والعسكرية الهائلة للواليات المتحدة آنذاك من

   امتالك أبعاد القوة اإلمبريالية

 

فأمريكا لن . لكن توجهات المحافظين األمريكيين الجدد للهيمنة ستفشل ألسباب عسكرية واقتصادية وأيديولوجية 

  الخسائر البشرية والمادية الباهظة ألدوارها العسكرية ، ولذلك فإنها ستتجه نحو االنهيارتستطيع تحّمل 

 

أدى سقوط جدار برلين وما تبعه من انهيار االتحاد السوفياتي وانتهاء الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية إلى 

ظمى، إلعادة ترتيب األوضاع حسب مصالحها فتح التاريخ أمام حقبة من النزاعات الكبرى ناجمة عن نزوع الدول الع

  الخاصة وفي مقدمة هذه الدول الواليات المتحدة األميركية

 

وربما لن نخطئ إذا قلنا إن الرأسمالية الليبرالية التي واجهت العديد من األزمات االقتصادية الدورية في الماضي، 

وليست المشاكل االقتصادية التي تعاني منها . تتجه اليوم نحو مواجهة أول أزمة من طبيعة بنيوية وتاريخية

الرأسمالية اليوم وفي مقدمتها انهيار األسواق المالية وتراجع مردود االستثمار، إال النتيجة المباشرة لهذه األزمة 

  البنيوية الناجمة عن تفاقم التناقضات داخل النظام بعد أن أصبح نظاما عالميا واحدا يستحيل ضبط دينامياته

 
 
لم تبد آثار التدمير المنظم الذي أحدثته الليبرالية االقتصادية أي الرأسمالية في المجتمع العالمي عميقة وشاملة في و

فاألزمة ال تتعلق اليوم برأسماليات أو بأسواق مالية وطنية وال حتى بالرأسمالية . أية حقبة سابقة كما هي عليه اليوم

ات استثمار، ولكن من حيث هي نموذج في إدارة الموارد البشرية والمادية من حيث هي دينامية تراكم رأسمالي وآلي

  معا، أي أنها تتعلق باألسس الفلسفية والمجتمعية والسياسية واإلستراتيجية العميقة للنظام 

  وليس فقط بآليات عمله االقتصادية

 

ادية والبشرية معا، وألول مرة تحول فألول مرة توضع الرأسمالية على المحك كإطار إلدارة الموارد العالمية الم

  الشعوب آمالها في العدالة والحرية واألخوة التي علقتها على االشتراكية والشيوعية نحو الليبرالية ورأسمالية السوق
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وفي هذه الحالة لن تكون الحرب العالمية المعلنة ضد اإلرهاب والتي جعلت منها اإلدارة األميركية عقيدة سياسية 

يجية دولية، سوى وسيلة لحرف النظر عن األسئلة المصيرية التي يواجهها تعميم النموذج الرأسمالي وإسترات

  الليبرالي وما يجر إليه من تدمير منظم للمجتمعات والتوازنات العالمية

 

لجديدة التي فمن الممكن للزيادة في السيطرة واالنتشار أن تدفع القوة المسيطرة إلى التفكك بسبب المهام والتحديات ا

وفي هذه الحالة قد يشكل التوسع فخا لنظام الرأسمالية المعولم أكثر . يثيرها هذا االنتشار المتزايد والبسط في النفوذ

وقد يخلق هذا التوسع المتزايد شروط تقويض األسس التي يقوم عليها النظام بدل أن يعزز . مما يمثل فرصة إلنقاذه

ديدة أمام نشوء آليات تنظيم مختلف للعالم، وإن كان ذلك ال يمكن أن يأتي بشكل سريع قواعده، ويفتح بالتالي آفاقا ج

  وال قابل للحساب والتنبؤ

 

فبالرغم من أن أحدا ال ينازع اليوم في . وما ينطبق على النموذج الرأسمالي ينطبق على مصير السيطرة األميركية

إال أنه ليس من الصحيح والثابت . ل واالقتصادية والثقافية أيضاحقيقة التفوق األميركي في الميادين اإلستراتيجية ب

  أن هذه السيطرة األميركية قد تحولت إلى هيمنة عالمية، أو أن هذه 

  الهيمنة قد استقرت أو أنها تملك فرص استقرارها 

 

 كيف تحولها إلى فالسيطرة التي تضمنها القوة يمكن أن تنقلب أيضا إلى وبال على القوة المسيطرة إذا لم تعرف

رأسمال رمزي، أي كيف تجعل الخاضعين لها ينظرون إليها على أنها سيطرة إيجابية تحمل لهم منافع وتضمن لهم 

  مصالح ليس من الممكن تحقيقها وضمانها بسيطرة أخرى

 

يصل الوضع إلى وفي هذه الحالة ليست هناك وسيلة إلبقاء السيطرة إال باالستخدام المتزايد للقوة والقهر، إلى أن 

  حالة تكون فيها تكاليف السيطرة على المسيطرين والمسيطر عليهم أكبر مما يمكن احتماله

 

وليس هناك أي شك في أن هذا االستخدام الموسع للقوة والتأكيد على التفوق العسكري واإلستراتيجي يفجر من 

  ت بكثير من التناقضاالنزاعات في العالم وعلى الصعد اإلقليمية والوطنية أكثر مما يحل

 

وهذا يعني أن الهيمنة لم تعد مرتبطة في عالم اليوم المتفاعل والمتداخل بالقدرة على السيطرة واإلخضاع أو بالقوة 

المادية بقدر ما أصبحت ترتبط بإظهار القدرة على القيادة، أي بالقوة المعنوية السياسية والفكرية والقدرة على إبداع 

  إليجابية للمشاكل الكبيرة التي خلفتها الحقب الماضية وتلك النابعة عن االندماج العالمي الراهنالحلول المفيدة وا
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وال شك عندي في أن غرور القوة وحده هو الذي يمنع اإلدارة األميركية الحالية من إدراك الطريق المسدود الذي 

  تسير فيه لتأكيد قيادتها الدولية

 

   توجد هناك أية قوة عالمية قادرة على تحييد اآلثار التدميرية لسياسة ففي غياب تكتل دولي فاعل ال

  القوة األميركية الجامحة

 

ومن دون شك سيمر وقت طويل قبل أن تدرك الواليات المتحدة أن من الصعب إعادة ترتيب العالم، بالقوة وبالطريقة 

   الرئيسي للعالقات الدوليةالتي تسمح للواليات المتحدة بأن تكون هي الفاعل الوحيد والمنظم

 

وطالما بقيت الدول الصناعية بمجموعها رافضة لمشاركة الدول الفقيرة في بلورة جدول أعمال السياسة العالمية لن 

  يكون هناك أي إستقرار عالمي، وسوف تستمر حالة االضطراب والنزاع والفوضى

 

قدون ان الواليات المتحدة سوف تفقد خالل الخمسة عشر ان غالبية سكان الدول الصناعية والمتقدمة في العالم يعت

  عاما المقبلة دورها المركزي كقوة عظمي في العالم في مقابل صعود الصين

 

. وما لم يحدث تغيير حقيقي لدى شعوبنا فإن االنجلوسكسون سوف يشهدون أكبر كارثة حدثت ألي شعب في التاريخ

  تصاديالهزيمة في العراق سوف يعقبها انهيار اق

 

وسحب قروضهم سوف ينتج عنه انهيار . دائنونا لن يقبلوا اقراضنا األموال إلقامة اقتصاداتنا المعتمدة على االستهالك

كامل لعمالتنا، وسوف يعقب ذلك المجاعات واألمراض والفقر واالنهيار الكامل للمجتمعات وعندئذ سوف يستولى 

  أعداؤنا على دولنا وسوف نكون تابعين لهم

 

هل الواليات المتحدة كدولة عظمى وحيدة في هذا العالم، وبرأيي خالل كل القرن الواحد والعشرين، دولة تعمل على 

استقرار األمن العالمي، ونشر الدمقراطية، أم دولة مسؤولة عن الفوضى العالمية، دولة معنية ومسببة في استمرار 

  النزاعات المحلية والمنطقية في شتّى أنحاء العالم

 

هل الواليات المتحدة معنية، ومفتعلة، ومبرمجة، وتتبع استراتيجية واضحة، السباب خاصة، : وهنا يطرح السؤال

  لخلق وضع معين من التوتر العالمي، وضع حرب محدودة، ولكن دائمة
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ه، امريكا هي ال شك بأن امريكا هي اكبر واقوى نمط حديث للرأسمالية المتوحشة، قبل سقوط االتحاد السوفييتي وبعد

امريكا، عدوانية، تمارس سياسة االضطهاد على مستوى عالمي، تتظاهر بالليبرالية، والدفاع عن الدمقراطية وحقوق 

شتّى أنحاء العالم، موجودة اليوم في العراق، كما كانت  اإلنسان، وتمارس ابشع صور سحق حقوق االنسان في

  موجودة في فيتنام قبل اكثر من ربع قرن

 

وحشة، أو عن امريكا القوية التي تستطيع أن تفعل كل شيء، بل أريد أن أبحث عن نقاط الضعف والتناقضات المت

غير القابلة للحل في هذه االمبراطورية، وعن قصر اليد لهذه الدولة العدوانية، وعن الخوف الذي يثيره هذا الوضع 

  داخل أوساط الزمرة الرأسمالية الحاكمة في واشنطن

 

هؤالء بحث عن مصادر القوة االمريكية، لكي تستمر في ممارسة دورها القيادي كدولة امبراطورية وحيدة في عند كل 

عند هنتنغتون التركيز على دور الصراع الحضاري الديني . عند كندي وجيلفن تركيز على القوة اإلقتصادية. العالم

زلّة لسان، بل أتت لتؤجج الصراع والعنف الديني من هذا المنطلق أرى تصريحات البابا والتي ال يمكن أن تكون (

 في –خدمة لرأس المال، فدائما كانت الكنيسة في الغرب مع الطبقات الحاكمة، مثلما يفعل المتأسلمون المتأمركون 

  )الدول الرجعية العربية دعما للرجعية السلفية الدينية في عالمنا العربي

 

 التوسع السياسي والعسكري االمبريالي، يؤدي إلى انحطاط في القوة النسبية وملخّص الفكرة في الكتاب، االدعاء بأن

  االقتصادية المريكا

 

ولكن ما يقلق الطبقة الحاكمة الرأسمالية في امريكا، التطور الحاصل في المجتمع البشري عامةً، وذلك يدفع بالواليات 

  تعود وتجد نفسها في وضع وحدها،فخوف امريكا االساسي أن . المتحدة، خارج المركز الى الهامش

   في عالم ليس بحاجة لها

 

 ٤٠٠ مليار دوالر ليصل إلى ١٠٠، زاد العجز التجاري للواليات المتحدة من ٢٠٠٠ وحتى عام ١٩٩٠منذ عام 

والرأسمال النفطي العربي احد (من أجل موازنة الدين الخارجي على امريكا أن تأتي برأسمال خارجي . مليار دوالر 

  مواز للعجز بالميزان التجاري االمريكي) مكونات األساسية لهذا الرأسمال الخارجيال

 

التطورات األخيرة، خاصة منذ بداية هذا القرن، نشاهد االنخفاض النسبي، وبشكل جدي، لقوة امريكا االقتصادية، مع 

النسبية عن طريق نهب، وابتزاز أنها مارست ضغوطات سياسية واقتصادية جّبارة من أجل زيادة قدرتها االقتصادية 

  اقتصاديات العديد من دول العالم الثالث وحتى الدول الرأسمالية الحليفة لها
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لقد تحولت امريكا إلى دولة متوحشة، واكبر مثال على ذلك ما يجري من نهب لنفط العراق، وسرقة الرأسمال النفطي 

عقد االخير سالحا امريكيا بعشرات مليارات الدوالرات، هي العربي وخاصةً  السعودي، حيث اشترت السعودية خالل ال

  ليست بحاجة اليه، فالجيش السعودي، خوفا من أن يكون له دور في تغيير الوضع في السعودية

  ال يزيد عدده عن ثلث الجيش االردني

 

م انتصاراتها في بافاريا سنة بل إن الباحث األمريكي وليام لندن قد كتب مذكراَ بأن أسبانيا اإلمبراطورية قد حققت أعظ

كذلك بدا إنتصار الواليات المتحدة . ، لكن كان إنتصارها الخارجي األخير الذي آذن بنهاية تلك اإلمبراطورية١٦٣٤

  في تلك الحرب لوليام لندن آخر إنتصار خارجي لها قبل سقوطها

 

صعيد المواجهة والتدخل في شتى جوانب من أن ت" الديمقراطية الرادعة"تؤكد ما قرره نعوم تشومسكي في كتابه 

الساحة الدولية هي سياسة ثابتة للواليات المتحدة األمريكية، مكرسة لخدمة المهيمنين على حياتها االقتصادية 

  والسياسية واالجتماعية من أرباب الصناعة والتجارة الذين يرسمون استراتيجيات كونية إلحكام السيطرة على العالم

 

لفرنسي روجيه جارودي وكثير سواه أن إنحطاط الثقافة الذي يلعب دوراَ منظماَ في حياة المجتمع رأى المفكر ا

تنظيم إنتاجي تضبط عمله نفس العقلية التكنولوجية " األمريكي إنما ينحدر من طبيعة تاريخ الواليات المتحدة هي

أما الهوية الشخصية .  الكمي للرفاهيةوالتجارية، حيث يشترك فيها المنتج والمستهلك في غاية واحدة هي النمو

  الثقافية والروحية أو الدينية فهي مسألة خاصة وفردية بشكل حازم، ال شأن لها في

   آلية عمل هذا التنظيم وال تتدخل فيها

 

زيادة اإلنفاق العسكري واللجوء إلى استخدام القوة، واإلسراف في "فسر المفكر األمريكي بول كينيدي هذا بأن 

   ألن هذه العسكرة-ال الصعود- دامها، قرائن على دخول الدولة العظمى مرحلة الهبوطاستخ

  " تعبير عن اإلحساس باهتزاز المكانة 

 

إن مظهر القوة األمريكي في حرب الخليج الثانية لم يغير من واقع سقوط اإلمبراطورية : "قال كينيدي بعد ذلك

  ية تمنع بلورة استراتيجية لمواجهة المصادر الداخلية لهذا السقوطاألمريكية، ذلك أن الثقافة السياسية األمريك

 

في ظل غياب تهديد واضح لألمن القومي األمريكي سوف يكون من الصعوبة رسم سياسة اقتصادية يمكن خاللها 

  تطوير السياسة الخارجية، في الوقت الذي يمثل فيه الحفاظ على التقدم التكنولوجي واالقتصادي

  المتحدة أولوية مطلقة للواليات 
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لكن البديل هو عمليا تطبيق نظرية توماس هوبز التي إستهوت القوى الفاعلة في الواليات المتحدة منذ تأسيسها 

فتلك القوى ! وعلى إمتداد حياتها، والتي تقول إن العالم بحاجة إلى سيد أعلى يحكمه، وإال عصفت الفوضى به

  يات المتحدة قد وجدت لتكون السيد األعلى للعالماألمريكية الفاعلة تصر على أن الوال

 

رافق هذا تفاقم العديد من األمراض واألزمات الداخلية والبنيوية األمريكية، بحثت فيها مؤخرا دراسات وتقارير كثيرة 

  قارعة أجراس الخطر على نحو متشائم ويائس 

 

لقد حذر روبرت بين مثال، . ري لالزدهار األمريكينشير مثال إلى شيخوخة البنية التحتية التي شكلت العمود الفق

استثمارات أميركا في البنية التحتية أقل بدرجة خطيرة من "رئيس الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين، من أن 

وتبرز خطورة الوضع عندما تنقطع الكهرباء في كاليفورنيا وتتهاوى جسور في . المطلوب منذ عشرات السنين

  علم صغار في فصول كانت أصال مراحيض في كانساسميلووكي ويت

 

في مدينة نيويورك ثالثة آالف ميل من أنابيب المياه وألف ميل من المجاري تجاوزت عمرها "! كل هذا معرض للخطر

وينخر القدم وتسرب الماء تسعين ميال من أنفاق المترو وخمسا . االفتراضي، بعضها أنشئ قبل مئة وسبعين عاما

  يال من الخطوط الحديدية العلوية، كما يحتاج ستون جسرا في هذه المدينة وحدها إلى إصالح نتيجة التآكلوعشرين م

 

إعترف ريتشارد أندرسون، مدير مجلس مباني نيويورك أن المدينة تعيش حالة من التردي، وهي سوف تواجه أزمة 

القومية للتعليم بدورها من أن تسعاَ وخمسين واشتكت المؤسسة . حادة في الكهرباء خالل السنوات الخمس القادمة

  ألفا وأربعمائة مدرسة، أي ثالثة أرباع مدارس الواليات المتحدة، تحتاج إلى تجديد أو ترميم

 

وأبلغ باتريك كارني، مدير هيئة المجاري، الكونجرس بأن شبكات المياه في البالد تواجه أزمة في البنية التحتية، مما 

حذر مسؤولون آخرون من انهيار عدد كبير من الجسور، وأن . امة وترديا بيئيا واسع النطاقيخلق مشكلة صحية ع

  عددا كبيرا من السدود تجاوز نهاية عمرها االفتراضي

 

أما اإلرتجاج العميق الناجم عن اختالل توازن التركيب اإلثني للمجتمع األمريكي، وما يترتب عليه من اختالل العمود 

ثقافية والحضارية التي قام عليها االستيطان األوربي في شمال أمريكا أصال، فخطره أشد وطأة من الفقري لألسس ال

  انهيار البنى التحتية المادية، ألنه يتعلق بجوهر البنية التحتية المجتمعية القائم على هيمنة أنجلوساكسونية دائمة
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ن أن تؤدي في حال قيام تحالف بين هذه الفئات األدنى إلى يعني هذا عملياَ أن المحافظة على النظام الديمقراطي يمك

أغلبية لها في المؤسسة التشريعية تنهي الهيمنة األنجلوساكسونية على المجتمع وثقافته وحضارته، تلك الهيمنة التي 

  تجاوزت إطار شمال أمريكا الجغرافي لتمتد في العالم بأسره

 

الغد األمريكي ) World Policy Journal)13سة نشرتها فصلية قارن الباحث األمريكي مارتن ووكر في درا

بمصير إمبراطوريات عديدة سجل التاريخ سقوطها بعد صعود أغواها باالستبداد وإستسهال إستخدام قوتها العسكرية 

  الطاغية إلخضاع الجميع

 

 مشبعة بالقوة وخيالء الهيمنة ، عندما كانت١٨٩٠شبه ووكر وضع الواليات المتحدة اليوم بوضع بريطانيا في العام 

قبيل إنحدارها من القمة، أو بوضع روما المماثل في القرن الرابع الميالدي، مشدداَ بشكل خاص على فشل أي أسلوب 

عرفه تاريخ اإلمبراطوريات القديمة تنتهجه الواليات المتحدة لمواجهة أو إحتواء الحالة األشد تحدياَ لهيمنتها في 

   أي الصين، سواء كان أسلوب أثينا أو إسبارطة أو روماالمستقبل القريب،

 

تذكّر هذه المقارنة بالعديد من المقارنات المماثلة عقدها كثير من الباحثين االستراتيجيين تعزيزاَ الستشرافهم بدء أفول 

براطوية اإلسبانية الواليات المتحدة، على نحو ما أشرنا إليه في البداية من إستذكار وليم لندن كيف بدأ سقوط اإلم

  بإنتصارها الذي يشبه انتصار تحالف القوات واالستخبارات العسكرية األمريكية والبريطانية والروسية

   والباكستانية وسواها في أفغانستان
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   بداية سقوط دولة أمريكا
  ١٠/٠٨/٢٠٠٦نت بتاريخ .إدراج خاص االنتقاد

  يحي أبوزكريا : بقلم 

كل المقاييس التي يعتمد عليها خبراء اإلستراتيجيا       

تشير إلى أّن الواليات المتحدة األمريكية مقبلة على        

سقوط حضاري وسياسي مّما يمّهد لبـروز قـوى         

وهذه المقاييس فـي    , أخرى ومنها القّوة اإلسالمية     

, ة إذ تستند إلى مؤشّرات واقعّية معاصرة    غاية الدقّ 

وإلى مؤشّرات تاريخية تتمثّل في إستكمال الغرب       

وعلى رأسه الواليات المتحدة األمريكيـة للـدورة        

 على إستقراء شبه كامل     الحضارّية والتي تمتّد بناءاَ   

 وقد بدأت النهـضة الغربيـة       –لمّدة خمسة قرون    

مرة إلـى    قرون و مازالت مست    ةوتحديدا قبل خمس  

يومنا هذا وكل هذه المؤشّرات الواقعّية والتاريخّية       

مردفة باإلجمـاع الـشعبي العربـي واإلسـالمي         

والبشري المناهض للسياسة األمريكية القائمة على      

نظام مختّل يخدم طرفا واحـدا وهـو الواليـات          

 . المتحّدة األمريكية 

و إذا كانت الواليات المتحّدة األمريكية تعتمد على        

تالل توازن القـوى لـصالحها فـإّن الـسقوط          إخ

الحضاري يكمن دائما في أوج القّوة الحضارّية كما        

 تـاريخ   : صاحب كتاب    أرنولد توينبي يذهب إليه   

  . البشرّية 

  الدورة الحضارّية
إّن الذي ينعم النظر في حركة التاريخ يتجلّى لـه          

بوضوح أّن أقصى ما تعمّره أّية قوة حضارّية هو         

لتنتقل الدورة الحضارّية إلى بقعـة      , خمسة قرون   

أخرى تكون قـد إسـتجمعت شـروط اإلنطـالق          

  . النهضوي والحضاري 

وهذا ما تجسّد بالفعل في التـاريخ البـشري إذ أّن           

 سيطرت على الساحة الدوليـة      المدرسة المسيحية 

 قـرون وبعـد ظهـور    ةفي ذلك الوقت لمّدة خمس    

  التي قامت علـى    حضارة روما اإلسالم إنقرضت   

أساس الدّيانة المسيحّية فاسحة المجال أمـام المـّد         

اإلسالمي الذي يخضع هو اآلخر لقوانين التـاريخ        

وقد تقلّص هذا المـّد بفعـل       , وسنن اهللا في الكون     

ظروف تاريخّيـة معروفـة للبـاحثين فعـاودت         

لتتعثـّر  , النهوض من جديد    التوجّهات الرومانّية   

التوجهات ذات ثّم أّن    , فتح األنـدلس  مسيرتها بعد   

الموروث الروماني إستعادت أنفاسها لتسقط إلـى       

ــام   ــين أم ــاني ح ــّد العثم ــالمي الم   .  اإلس

 يجب اإلشـارة    –ستكمل هذا المّد دورته     إوبعد أن   

 بدأت تبسط سيطرتها على    الخالفة العثمانية إلى أّن   

القـرن الخـامس عـشر      سالمية فـي    اإلاألقاليم  

القوة الغربيـة    تساقط لتنبعث من جديد      – الميالدي

مشبعة بتراث المسلمين الفكري والسياسي ومشبعة      

بتجارب مستقاة من واقع التجربة اإلنسانية الملـئ        

ذ ذلك التاريخ و الحضارة الغربّية      نو م . باألحداث  

هي المتحكّمة فـي مجريـات األمـور الثقافيـة          

والصناعية والسياسية والعسكرية والتقنّية و األمنّية      

ة التامة التي سـاد فيهـا الغـرب         وبعد هذه الدور  

خصوصا إذا  , فستميل هذه الدورة إلى جهة أخرى       

علمنا أّن شروط إنتقال هذه الدورة قد بدأت تتـوفّر   

في الجهة التي تنتظر دورها في توجيه الحـضارة         

وقـد تمكـّن العديـد مـن        . اإلنسانّية المعاصرة   

المفكرين الغربيين من الوصول إلى هذه النتيجـة        

ن وبرتراند رسل وروني دوبو و روجي       كروبنسو

  . غارودي وروني جينه وغيرهم 
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  الخلل الكبير

 –إّن أعظم ما إنتاب الواليات المتحدة األمريكيـة         

والحديث عنها يشمل المتحالفين معها فـي الكتلـة         

 هو إنعـدام التـوازن فـي مـشروعها          –الغربية  

فبدل أن تهتم باإلنسان كجوهر إهتّمت       , النهضوي

مما يجعل التقنية المتطورة التي بلغتها , ض به كعر

وهذا من شـأنه أن     , تسير في غير هدى حضاري      

يعّرض ليس أمريكا فحسب بل اإلنسانية بكاملهـا        

  . لعملية اإلنقراض الشاملة 

إذ , وهذا اإلنعدام في التوازن ولّد التخطيط المشّوه        

أّن أمريكا سخّرت آالف الماليير من الـدوالرات        

لّح والترسانة العـسكرّية علـى حـساب        لدعم التس 

المجاالت اإلجتماعّية األخرى وهذا ما أنتج طبقـة        

فقيرة في المجتمع األمريكي قد تتحّول مع مـرور         

األّيام إلى قنبلة موقوتـة فـي وجـه الـشركات           

األمريكية الكبرى ذات النفوذ الواسع في الـسياسة        

  . األمريكية 

  اإلنسداد السياسي

ياسة األمريكيـة تعتمـد علـى       ال شّك في أّن الس    

وفي بعض األحيـان فـإّن      , الثوابت والمتغيرات   

الثوابت تؤّدي إلى اإلنسداد السياسي ما دامت تعتمد        

 التي هي ضـرورة لتقوّيـة        القوة العسكرية  على

  . القرار السياسي 

وهذا المنطق وإن كان يفيد في بعض المراحل لكنّه         

دوليـة  ومع مرور األيام ومع تغّيـر الظـروف ال        

ألنّه في خاتمة الدرب    , يصبح عالة على أصحابه     

تجد أمريكا نفسها قوّية في جانب ومخفقة في مئات         

اإلتحـاد   وال أدّل علـى ذلـك        ,الجوانب األخرى   

 السابق الـذي إعتمـد علـى التـسليح          السوفياتي

 , العسكري ليجد نفسه بال خبز في نهاية المطـاف        

هـواري   التي إعتمدت في عهـد       الجزائرأو مثل   

 على الصناعات الثقيلة مهملة الزراعة لتجد بومدين

  . نفسها في نهاية المطاف بال صناعة وال زراعة 

وقد يقال هذا قّياس مع الفارق بإعتبار أّن الواليات         

المتحدة األمريكية تتّسم خطتها التنموية بالتكامـل       

وهذا ما يجعل كافة المجاالت اإلقتصادية في وضع        

ّن هذا الكالم يصبح ذا داللة لو كانت        إالّ أ , متمّيز  

إذ , أمريكا تتبع منهاجا غير ذاك المتّبع من قبلهـا          

المعروف أّن أرباب المـزارع يتلفـون ماليـين         

األطنان من الحبوب والحنطة حفاظا على األسعار       

فمادامت مصلحة الكبار هي    , المعروفة في السوق    

لبا التي تؤخذ في الحسبان فإّن األمور قد تنعكس س        

  . على أمريكا 

  مؤشرات السقوط الداخلي

عوامل كثيرة داخليـة ترشـّح أمريكـا للتـساقط          

ــسريع مــستقبالَ ــي ال ــا يل ــا م ــوجز منه   :  ن

  الهنود الحمر 

 المعروف أّن الهنود الحمر وإلـى يومنـا هـذا           

وإذا كان  , يطالبون بحقوقهم السياسية واإلجتماعية     

ريكـا   بين الـسكان األصـليين ألم      الصراع سابقاَ 

والدخالء عليها يتم على شكل حـرب عـصابات         

وقتل بالجملة من قبل الدخالء للهنود الحمر السكان        

إالّ أنّه اليوم إنتظم في شـكل       , األصليين ألمريكا   

تكتالت سياسية وتنظيمات هندية أمريكية أحرجت      

والواليات المتحـدة   , أمريكا في الداخل و الخارج      

ألقليات ونصرة حقوق األمريكية التي تّدعي حماية ا    

 الوجه األخر للتدخّل األمريكي في الدول       –اإلنسان  

 إالّ أنّها لم تأبه لمطالب الهنـود الحمـر          –اآلمنة  
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الذين مازالوا يحتجون على الـسياسة األمريكيـة        

تجاههم وما زالت تجمعاتهم في أمريكا وتحديدا في        

الغرب األمريكي تتناقل حكايات إجرام العـصابات      

والصراع بين الـسكان     . في حق أجدادهم  الدخيلة  

األصليين و الدخالء على أمريكا مرشّح للبروز في        

وقد يـؤّدي   ,  لحظة ألّن عوامله مازالت قائمة       ةأي

هذا إلى خلق فجوة كبيرة في التركيبة اإلجتماعيـة         

األمريكية وقد تكون الترسانة العسكرية األمريكيـة       

   األمريكية سببا آخر إلبادة أشخاص يحملون الهوّية

  القوة السوداء

ما زال السود في القارة المغتصبة ممنوعين مـن         

وال يمكـن ورغـم     , العديد من الحقوق السياسية     

الديموقراطية األمريكية التي تحولتّ إلى معزوفـة       

تقبل بوجود شخص أسود في البيت األبيض الـذي         

إحتكره البيضان فقط من رجـاالت القـرار فـي          

  . أمريكا 

 القوة السوداء تتعرض إلى إعتـداءات       و ما زالت  

من قبل المنظمات العنصرية التي تطالب بضرورة       

  .إخراج هؤالء من أمريكا وإرجاعهم إلى إفريقيـا         

وتسّجل الدوائر الرسمية بحذر شديد اإلعتـداءات       

وقـد  , على السود من قبل البيض والعكس صحيح  

أصبح رجال أمن متورطين في قتل شـباب سـود          

فجّر عـشرات التظـاهرات الـسوداء       األمر الذي   

وهـذا التمـزق    , الغاضبة على اإلدارة األمريكية     

والصراع العرقي واللوني مرشـح لمزيـد مـن         

  . اإلتساع كما يقول علماء إجتماع أمريكيون 

  صراع الكبار

قّل من يعرف عن الصراع الشديد والمستتر بـين         

الشركات الجّبارة التـي تـتحكّم فـي اإلقتـصاد          

ومـصاديق  , وإقتصاديات العالم الثالث    األمريكي  

هذا الصراع تكمن في اإلنشطار الـسياسي بـين         

الحـزب  فبعضها يـدعم    , األمبراطوريات المالّية   

الحــزب  والــبعض اآلخــر يــدعم الجمهــوري

 اللـوبي الـصهيوني    وأخرى تدعم    الديموقراطي

وأمتد هذا الـصراع    , وبينهما عالقة تحالف وثيقة     

ريكية وكل أمبراطوريـة    إلى خارج الخارطة األم   

مالية تملك رؤية إسـتراتيجية فـي كيفيـة إدارة          

السياسات واإلقتصادات وال سّيما في العالم العربي       

والمفارقـة أّن   , واإلسالمي حيث الثروات الهائلة     

 تملـك مركـزا     شـركة متعـددة الجنـسيات     كل  

إستراتيجيا يعمل فيه خبـراء فـي اإلسـتراتيجيا         

تـضارب مـصالح الكبـار      وقد ت . والجيوبوليتيكا  

لينعكس ذلك على اللعبة السياسية الرسمية المتداخلة    

   والمال ومصارده بشكل عام  البترودوالركثيرا مع

  أمريكا دولة الجرائم

إّن إنتشار الجريمة بشكل مـذهل فـي الواليـات          

المتحدة األمريكية يدّل على اإلنكسار الرهيب فـي        

هذا المجتمع  وعلى الطبقية في    , المجتمع األمريكي   

  . المخملي 

وبرغم اإلجراءات المتخذة للحّد من ظاهرة الجرائم       

وقد تتفاقم هذه , إالّ أّن كل اإلجراءات باءت بالفشل 

الطبقية لتتّحول إلى ثورة إجتماعية كما حدث فـي         

كـارل  وقـد تمكـّن      , الثورة الفرنسية فرنسا أيام   

 من تشخيص منتهى الرأسمالية عندما أشار       ماركس

 أّن المجتمعات الرأسمالية ستثور على الوضع       إلى

 أخطأ النتيجة عنـدما     كارل ماركس إالّ أّن   , القائم  

قال إّن هذه المجتمعات الرأسمالية وعنـدما تثـور         

 والتي ماتت  الماركسيةعلى الرأسمالية ستنتهي إلى     

  .شأنها شأن الرأسمالية اآليلة إلى الموت 
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عام فـي أمريكـا      وتفاقم الطبقّية ال يمّيز الوضع ال     

, فقط بل بات الهاجس اليومي في أوروبـا أيـضا           

ومثل هذه النتيجة حتمية في مجتمع يفتقد إلى أدنى         

, وال يعترف بالفقراء والمنبوذين     , موازين العدالة   

وقد  . بل إّن الحياة لألقوى كما قال نيتشه ذات يوم        

تتالقى صيحات المستضعفين في أمريكا وأوروبـا       

ث أيضا وهو مؤشّر على الفصام النكد       والعالم الثال 

بين القيادة السياسية في أمريكا والمدعومة من قبل        

وإذا . رجال األعمال وبين الطبقـات المـسحوقة        

غالطت أمريكا الرأي العام لديها بتوجيه أنظـارهم        

إلى الساحة السياسية الدولية فسوف يأتي اليوم الذي       

عهـم  يلتفت فيه المسحوقون في أمريكـا إلـى واق        

  . ويحتجون عليه بقوة 

  مؤشرات السقوط الخارجي

لئن كانت الحرب الكونية الثانّية عونا ألمريكا فـي         

فإّن الظروف اآلن تغيرت بشكل , ضّم أوروبا إليها 

قد يؤّدي إلى حدوث طالق كامـل بـين أوروبـا           

وأمريكا حيث بدأت أوروبا ترفع صـوتها عاليـا         

ي المجـاالت   منددة بمحاوالت السيطرة األمريكية ف    

و مشروع أوروبا   , السياسية واإلقتصادية والثقافية    

الموحدة يحمل في طياتـه إرادة اإلنفـصال عـن          

أمريكا التي تفردت بصناعة كافة القرارات العالمية       

وإذا إستطاعت أوروبا أن تؤطّر نفسها فـسوف        , 

كما أن  , تفقد أمريكا الكثير من حيويتها في أوروبا        

بين اليابان وأمريكا مرشّـح أن  التنافس اإلقتصادي  

يتحّول إلى صراع سياسي ألّن القوة اإلقتـصادية        

اليابانية المتدفقة تملي عليهـا إسـتغالل العامـل         

وللتذكير  , اإلقتصادي للتأثير على السياسة العالمية    

فقط فإّن العالقة بين أمريكا وأوروبا كانت في بداية        

اسـي  المطاف إقتصادية ثّم تحولّت إلى نفـوذ سي       

  . وعسكري 

ولم تتمكن الواليات المتحدة لحّد اآلن التغلغل إلـى         

العمق الصيني ومازالت الصين حذرة من النـشاط        

السياسي واإلقتصادي والعسكري األمريكـي فـي       

  . القارة اآلسيوية 

والعالم اإلسالمي من جهته تجلى له بوضـوح أّن         

أمريكا تستهدف إمتصاص خيراته و صياغته مـن        

ا زال هذا العالم يتكّبد اآلثـار الـسلبية         وم. جديد  

للتوجهات األمريكية البراغماتية القائمة على إفراغ      

العالم اإلسالمي من المقومات النهضوية الفكريـة       

  . والمادية 

  أمريكا والكّيان الصهيوني

  اللوبي اليهـودي   لقد إستفاد الكيان الصهيوني من    

, يـة   الواسع النفوذ في الواليات المتحـدة األمريك      

المنظمـات المـسيحية    وللعلم فإّن العديـد مـن       

 بدأت تستشعر الخطر الصهيوني علـى       األمريكية

وبـدأت  , أمريكا نفسها وعلى العقيدة النـصرانية       

تتحدث عن األخطار المحدقة بالنصرانية كتوّجـه       

وقد تـدخل هـذه التوجهـات       , عقائدي وسياسي   

المسيحية المستيقظة في صراع سياسي مع اللوبي       

يهودي في أمريكا لينعكس ذلك تذبذبا على المسار        ال

  . السياسي األمريكي

  تفكّك التركيبة اإلجتماعية في أمريكا

 أن يـستمر تجانـسها      للشعوب الهجينـة  ال يمكن   

 تنصهر فيها   غّياب عقيدة واحدة  خصوصا في ظّل    

والواليـات المتحـدة    , كل الفروقـات العرقّيـة      

 هـذا   طراف شعب متباعد األ   األمريكية يسود فيها  

 من مختلف   هجرات متباينة الشعب الذي تشكل من     
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وهـذا  , المناطق األوروبية واإلفريقية واآلسـيوية      

إذ  , تباعد ديني وعقائـدي   التباعد العرقي يصحبه    

أّن الواليات المتحدة األمريكية تكاد تشبه الهند في        

عدد الديانات والمذاهب والتيارات الفكرية والفلسفية    

والشيئ الوحيد الذي ما زال يحـافظ       , السائدة فيها   

على التماسك بين أعراق الشعب األمريكـي هـو         

وأي ضـعف إقتـصادي     , المصلحة اإلقتـصادية    

حقيقي في أمريكا قد ينعكس سلبا علـى تماسـك          

   .األعراق فيها 

  كوارث غير منتظرة

يؤكّد خبراء الـزالزل والبـراكين أّن الواليـات         

السنوات المقبلـة   المتحدة األمريكية ستتعّرض في     

إلى بعض الكوارث الطبيعية إذ أنّها تقع في خـط          

 واألقاليم الواقعة في هذا الخـط ستـشهد    ٤٠طول  

وإذا . نشاطا زلزالّيا رهيبا في الـسنوات المقبلـة         

أضفنا إلى هذه الكوارث المحتلمة ما يلم بأمريكـا         

 فإّن أمريكـا سـتكون       أمراض خطيرة وفتاكة   من

وال يمكننـا   ,  أيـضا    ماء ضربات الس  مرشّحة إلى 

إستبعاد الوعود الربانية القاضـّية بنهايـة الظلـم         

واإلستبداد سواء بسنن الطبيعـة أو غيرهـا مـن          

ويبّين القرآن الكريم في قصص الماضين , العوامل 

أّن هناك عالقة طردّية بين تفاقم الظلم والـسقوط         

وكثيرا ما يربط القرآن الكـريم      , الحضاري األكيد   

. ألمراء وسقوط األمم بين ظلم ا

 حول نقاط ضعف اإلمبراطورية 

  كاتبة وباحثة من األردن /حياة الحويك عطية

هل سيكون العجز االقتصادي المتنامي هو طريق       

  تراجع قوة الواليات المتحدة األميركية؟ 

باألمس خرجت األنبـاء االقتـصادية لتقـول أن         

 ي شهر يناير الماض   الواليات المتحدة قد سجلت في    

، كما لم تعـرف     العجز االقتصادي رقما قياسيا في    

علـى   ٢٠٠٤العام الماضي   قفل  أفقد  . في تاريخها 

،  مليـار دوالر   ٦١٨ قتصادي بلغ مجموعه  إعجز  

ديـسمبر، أي   /وكان مستوى شـهر كـانون األول      

 مليـون   ٥٥،٧الشهر األخير من العام قد سـجل        

 ولم يتوقع رجال االقتـصاد األميركـي أن         دوالر،

لرقم في العام الجديد لكنهم فوجئوا به يتنامى        يزيد ا 

 مليـون دوالر    ٥٨،٣فبراير ليبلغ   /في شهر شباط  

لتعلق الصحافة الغربية بالقول إن هذا الوضـع ال         

يقلق األميركيين فقط وإنما يقلق أصدقاء أميركا في        

  . العالم

 يحلل وضع    روجيه غارودي  قبل عدة سنوات كان   

اج ركز عليه فـي     اإلمبراطورية ليخلص إلى استنت   

كل دراساته، أال وهـو أن نهايـة اإلمبراطوريـة          

األميركية لن تكون نهاية عسكرية، وال سياسـية،        

  . وإنما اقتصادية

 الباحث الوحيد الذي توصل إلـى       غاروديلم يكن   

هذا التحليل، حيث أن عشرات الباحثين األوروبيين       

اآلخرين كانوا قد سـبقوه أو لحقـوه إلـى هـذا            

ل وعدد من الباحثين األميركيين ومن      ب. التشخيص

صعود وهبوط  ( صاحب كتاب    بول كنيدي أبرزهم  

 الذي  ) قيام وانهيار القوى العظمى    –اإلمبراطورية  

  . سجل رقما قياسيا في المبيعات في أميركا نفسها

 جاء بدوره ليعزز نظرية     سقوط االتحاد السوفييتي  

ى االنهيار الناتج عن االقتصاد، فاالتحاد كان أقـو       

قوة نووية في العالم، وكان كذلك قوة سياسية تتربع         

مع أميركا على رأس هرم العالم، لكـن الـضعف          
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االقتصادي الذي دب في أوصالها أدى بهـا إلـى          

  . االنهيار

 ال تجهل هذا الواقع، ولـذلك       االنتلجنسيا األميركية 

فإنها تعتبر أن حماية اإلمبراطورية من االنهيـار        

 تتأمن إال بـدوام الهيمنـة       االقتصادي ال يمكن أن   

العسكرية على المناطق الحساسة في العالم، كـي        

تتأمن المصادر الطبيعية من جهـة وكـي يتـأمن          

  . السوق من جهة أخرى

لكن ذلك يدخلها في حلقة مفرغة حيث أن الهيمنـة          

العسكرية تكلفها الطائل من المبـالغ، ممـا يرفـع         

   .أعباءها إلى حد يزيد من إضعافها اقتصاديا

وهنا، في هذا السياق، تتضح أهمية الـدور الـذي          

يلعبه العرب في دعم بقـاء اإلمبراطوريـة، فهـم          

المصدر األساسي للطاقة، وهم إحدى أهم سـاحات        

اقتصاد السوق، وهم أخيرا أهم موقع اسـتراتيجي        

  . للهيمنة الجيوبوليتيكية

  هل ستفلس أمريكا حقاً؟

 

هل ستفلس أمريكا ؟ كان هذا عنوانـاً لمقـال          

 ، وهو منشور    ستيف ميـتش   للكاتب األمريكي 

والمقال . في أحد المواقع اإللكترونية األمريكية      

 المـستمر   التـدهور االقتـصادي   يتحدث عن   

اليـات   ويشير إلـى أن الو     .للواليات المتحدة   

المتحدة تشتري من الدول األجنبية أكثـر ممـا       

تبيع لها ، كما أنها تنفق الكثير على البـرامج          

الخدمية العامة أكثر مما تجنيه مـن عائـدات         

الضرائب ، ولتعويض كل هذه المبالغ ينبغـي        

على الواليات المتحدة أن تجذب جبـاالً مـن         

رؤوس األموال كل عام ، بل حتى أن تقترض         

 لكن ذلك ال يحدث وبالتالي .األجنبية  من الدول   

   . الواليات المتحدة تتجه نحو اإلفالسفإن 

والواقع أن انهيـار الواليـات المتحـدة بـات          

مطروحاً بقوة من ِقبل العديد من الباحثين فـي         

العالم لعل أهمهم عالم األنثروبولوجيا األمريكي      

ما بعـد    / الذي ألّف كتاباً عنوانه    إيمانويل تود 

ويتوقع فيه انهيـار الواليـات      / اطوريةاإلمبر

المتحدة في المستقبل القريب ، بناء على جملة        

   . من المعطيات ذكرها في كتابه

وال شك أن الواليات المتحدة هي قوة عظمـى         

وحيدة اآلن ، وهي لم تبنِ قوتها بين يوم وليلة          

، بل استغرق األمر منها فترة طويلة من الزمن         

ت المتحدة من اللحظة التي     ، ويبدأ تاريخ الواليا   

اجتمع فيها مجموعة من رجال المـستوطنات       

اإلنجليزية في أمريكا الشمالية وقرروا العمـل       

على االستقالل عن الـوطن األم بريطانيـا ،         

 بيان إعالن االستقالل ،     ١٧٧٦وأصدروا عام   

ومن ثم خاضوا حرباً شرسة ضـد بريطانيـا         

وساعدتهم فرنسا في حـربهم هـذه إلـى أن           

ضطرت بريطانيا إلى االعتراف باسـتقاللهم      ا

 صلحاً ، اعترفت فيه     ١٧٨٣ووقّعت معهم عام    

نهـر  باستقالل الواليـات المتحـدة واعتبـار        

   . المسيسبي حّدها الغربي

ومنذ استقاللها سارت الواليات المتحدة وكـان       

 ، على أسـاس     ست عشرة والية  عددها آنذاك   

رج جـو المبدأ الذي وضعه الرئيس األول لها       

ال تدخل فـي الخـصومات      " والقائل ،    واشنطن
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األوروبية كي نتمكن من انتزاع كسب مـادي        

منها ، وكلما قـام نـزاع هـام بـين الـدول           

األوروبية نستطيع أن نـستغل جنونهـا ، إذا         

عرفنا استغالل المزايا التـي وهبتنـا إياهـا         

وعلى هذا المبدأ سارت الواليـات       . "الطبيعـة 

 عن المحيط الخارجي ،     المتحدة ، فعزلت نفسها   

وركّزت على توسيع أراضيها غربي المسيسبي      

 لويزيانا ونيو أورليانز  ، ووضعت عينها على     

اإلسبانيتين واللتين أصبحتا في يد فرنسا بعـد        

 علـى إسـبانيا      نابليون انتصار فرنسا في عهد   

 صعوبة االحتفاظ   نابليونوأدرك   . ١٨٠٠عام  

كي عليها ، بهذه الممتلكات بسبب الضغط األمري

 ١٨٠٣فقام ببيعها إلى الحكومة األمريكية عام       

 إسبانيا، وما لبثت الواليات المتحدة أن دفعت        

إلى الحرب معها بهدف االستيالء على ما بقي        

من أمريكا الشمالية بيدها ، فانـدلعت الحـرب         

 وانتهت بهزيمة إسبانيا وبحـصول      ١٨٩٨عام  

فلوريـدا وتكـساس    الواليات المتحدة علـى     

 ، ومن ثـم اسـتولت       ولورادو ونيومكسيكو وك

من المكسيك ،  كاليفورنيا الواليات المتحدة على

 ، وبذلك فقد    هاواي وأالسكا كما استولت على    

المحـيط  اتسعت حدود الواليات المتحدة مـن       

 ، وأصـبح    األطلنطي إلـى المحـيط الهـادئ      

بإمكانها أن تكسر عزلتها وتتجه نحـو العـالم         

  .الخارجي 

 األمريكية في القرن التاسع عـشر        لكن العزلة 

لم تكن قائمة سوى في المجـالين الدبلوماسـي         

والعسكري ، ألن النمو االقتصادي األمريكـي       

كان يتغذى من رافدين مستمرين ال غنى عنهما        

بـرأس  يأتيان من أوروبا ، يتمثل الرافد األول        

وشـكّلت   .  بـالقوة العاملـة    ، والثاني المال  

 وهجرة اليـد العاملـة      االستثمارات األوروبية 

بمستوى علمي مرتفع، المحـركّين الحقيقيـين       

حتى أصـبحت الواليـات     للتجربة األمريكية ،    

المتحدة في نهاية القرن التاسع عشر صاحبة       

 ، وأكثـر االقتـصادات      أقوى اقتصاد عالمي  

العالمية اكتفاء ذاتياً ، ولم تعد الواليات المتحدة        

  . ى العالم في بداية القرن العشرين بحاجة إل

وجرياً على سياسة عدم التدخل في أوروبـا ،         

اختارت الواليات المتحدة العزلة عندما اندلعت      

 ولم تـدخل    ١٩١٤الحرب العالمية األولى عام     

 أي قبل عام على انتهائهـا       ١٩١٧بها إالّ عام    

وبعـد الحـرب    . لكي تحصد النتائج لصالحها     

 عادت الواليات المتحدة إلى عزلتها ، فرفضت      

 ، ورفـضت    معاهدة فرسـاي  المصادقة على   

   . عصبة األممالدخول في 

 بيرل هاربر وعندما حدث الهجوم الياباني على      

 ، قررت الواليات المتحدة أن تأخذ       ١٩٤١عام  

مكانها المتناسب مع قدراتها االقتصادية الكبيرة      

وكـان النـاتج الـوطني القـائم        . في العالم   

ـ   ١٩٤٥األمريكي في عام     ر مـن    يساوي أكث

 ، وكان أن ظهر عامـل       نصف اإلنتاج العالمي  

السيطرة بـصورة ميكانيكيـة وفوريـة ، ألن         

الواليات المتحدة أصبحت دولة القمة األولى في       

  . العالم 

واقتربت الهيمنة األمريكيـة خـالل سـنوات        

 على القسم غير الشيوعي من ١٩٩٠ ـ  ١٩٥٠

العالم ، من حالة اإلمبراطورية ، وقد مكّنـت         

رد االقتصادية والعسكرية الهائلة للواليات     الموا
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.  القوة اإلمبريالية    المتحدة آنذاك من امتالك أبعاد    

وأّدت سيطرة المبادئ االقتصادية والليبراليـة      

األمريكية في الجزء من العالم الخاضع لسيطرة       

الواليات المتحـدة فـي المجـالين الـسياسي         

 والعسكري إلى تغيير العالم، وإلى ظهور مفهوم   

  . " العولمة"

ولقد أثّر ذلك مع مرور الوقت بعمـق ، فـي           

البنية الداخلية ألمريكا، فأضـعف اقتـصادها       

وشّوه مجتمعها ، وأدى انهيار الشيوعية عـام        

فما بـين   .  إلى تسارع في حركة التبعية     ١٩٨٩

 ازداد العجز التجاري    ٢٠٠٠ وعام   ١٩٩٠عام  

 ٤٥٠ دوالر إلـى      مليـار  ١٠٠األمريكي من   

 ، وقد احتاجت أمريكـا لتحقيـق        الرمليار دو 

التوازن في حساباتها الخارجية إلى تدفّق سـيل        

من الرساميل الخارجية بالمقدار نفسه ، لكـن        

وحـدث أن   . هذا السيل من الرساميل لم يأِت       

 ، وأعلنـت   سبتمبر/ أيلول ١١وقعت اعتداءات   

الواليات المتحدة حربهـا علـى مـا يـسمى          

جديـدة فـي     وظهرت أيديولوجيـة     "اإلرهاب"

الواليات المتحدة يقودها من يـسمون أنفـسهم        

وتدعو هذه األيديولوجية إلى    " المحافظين الجدد "

 .فرض السيطرة األمريكية على العالم بـالقوة        

لكن توجهات المحافظين األمـريكيين الجـدد       

للهيمنة ستفشل ألسباب عـسكرية واقتـصادية       

فأمريكا لـن تـستطيع تحّمـل       . وأيديولوجية  

ر البشرية والمادية الباهظـة ألدوارهـا       الخسائ

 ،  العسكرية ، ولذلك فإنها ستتجه نحو االنهيار      

لكن هل تخبو الواليات المتحـدة بهـدوء ، أم          

 ذلـك ، ويحـاولون      المحافظون الجدد سيقاوم  

  االنحدار التدريجي إلى سقوط خطير وسريع؟

 مصير السيطرة األميركية العالمية
 أستاذ علم االجتماع السياسي     /برهان غليون . د/ بقلم

  ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر 

   ١٧/٥/٢٠٠٦ -في جامعة السوربون بباريس

بقدر ما ساهم نظام القطبية الثنائية وما رافقه مـن          

ـ          د استقطاب دولي في الحقبة الـسابقة فـي تجمي

النزاعات أو باألحرى تقنينها والحد منها بسبب ما        

 أدى سقوط جـدار     تميز به من توازن في الرعب،     

برلين وما تبعه من انهيـار االتحـاد الـسوفياتي          

وانتهاء الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية إلى       

فتح التاريخ أمام حقبة من النزاعات الكبرى ناجمة        

ة ترتيب األوضاع   عن نزوع الدول العظمى، إلعاد    

حسب مصالحها الخاصة وفي مقدمة هـذه الـدول         

  .الواليات المتحدة األميركية

ويتناقض هذا التوجه مع ما ذهب إليـه صـاحب          

نظرية نهاية التاريخ التـي تعنـي أن النزاعـات          

 قـد   -أي التي تقرر مصير البـشرية     -التاريخية  

أصبحت من الماضي بقدر ما كرس سقوط الكتلـة         

تصار الليبرالية، حتى لـو اسـتمرت       الشيوعية ان 

بعض المقاومات غير المتسقة مثل مقاومة اإلسالم       

فنهاية الصراع بين الليبرالية    . التقليدي في الوجود  

والشيوعية لم تزل أسباب النزاعات الدولية، بقـدر        

ما أدخلت العالم في دينامية صراعية جديدة يغلـب         

عليها طابع حصول النزاعات من داخـل النظـام         

  .الموحد أو المندمج نفسه

وهذا مـا يـسعى إلـى التعبيـر عنـه مفهـوم             

اإلمبراطورية الذي شاع استخدامه اليوم من قبـل        

وأكثر فأكثر يبدو العالم    . منظري العالقات الدولية  

فقـد  . وكأنه مرجل يغلي بالصراعات والنزاعـات     
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أدى تفجير النظام السابق إلى خلخلـة التوازنـات         

الوطنية كلها، كما عمـل زوال      الدولية واإلقليمية و  

الشيوعية والخوف المشترك المرافـق لهـا علـى      

بروز التناقضات التي كانت ثانوية في السابق إلى        

السطح، وفضح التفـاوت الفـاحش فـي النمـو          

ومستويات المعيشة والحياة بصورة لم يسبق لهـا        

مثيل، على مستوى الكرة األرضية وفـي داخـل         

  .مية ذاتهاالتكوينات الوطنية واإلقلي

 كنمط تنظيم مجتمعـي     انهيار الشيوعية ال شك أن    

قد فتح المجال أمام التعميم الواسـع لـنمط اإلدارة          

إال أن  . االقتصادية الليبرالية أو القتـصاد الـسوق      

ذلك ال يعني خمود النزاعات الدولية والداخلية وال        

فلـم يكـن    . جفاف ينابيعها داخل الرأسمالية ذاتها    

ية ذاتهـا شـيئا آخـر سـوى         سبب نشوء الشيوع  

 .تناقضات الرأسمالية الداخلية وآثارها االجتماعيـة     

 الرأسمالية الليبراليـة  وربما لن نخطئ إذا قلنا إن       

التي واجهت العديد مـن األزمـات االقتـصادية         

الدورية في الماضي، تتجه اليوم نحو مواجهة أول        

وليست المشاكل   .أزمة من طبيعة بنيوية وتاريخية    

ية التي تعاني منها الرأسمالية اليوم وفـي        االقتصاد

مقدمتها انهيار األسواق المالية وتراجـع مـردود        

االستثمار، إال النتيجة المباشرة لهذه األزمة البنيوية       

الناجمة عن تفاقم التناقضات داخل النظام بعـد أن         

، أصبح نظاما عالميا واحدا يستحيل ضبط دينامياته      

ليات الوطنيـة،   كما كان يحصل في عصر الرأسما     

في الوقت الذي يتزايد فيه الوعي بانعـدام وجـود          

وفـي  حلول محتملة ومنظورة لهذه التناقـضات،       

مقدمتها التنمية البشرية التي تعاني من غيابهـا        

  .ثالثة أرباع اإلنسانية

ر التدمير المنظم الذي أحدثته الليبراليـة       ولم تبد آثا  

االقتصادية أي الرأسمالية في المجتمـع العـالمي        

عميقة وشاملة في أية حقبة سابقة كما هـي عليـه           

فاألزمة ال تتعلـق اليـوم برأسـماليات أو         . اليوم

بأسواق مالية وطنية وال حتى بالرأسمالية من حيث        

، ولكن  هي دينامية تراكم رأسمالي وآليات استثمار     

من حيث هي نموذج في إدارة المـوارد البـشرية          

والمادية معا، أي أنها تتعلـق باألسـس الفلـسفية          

والمجتمعية والسياسية واإلستراتيجية العميقة للنظام     

  .وليس فقط بآليات عمله االقتصادية

 ونستطيع أن نقـول ببـساطة إن تعمـيم نمـوذج          

 الذي أشار إليـه عـن حـق         الرأسمالية الليبرالية 

.  لم يكن تعبيرا عن االنتصار النهائي لها       فوكوياما

ولكنه كان المفجر الفعلي ألزمتها التاريخيـة، أي        

بداية العملية الطويلة لوضع صدقيتها وصـالحية       

سياساتها وبالتالي شرعية وجودها موضع الـشك       

فـألول مـرة    . والتساؤل لدى الرأي العام العالمي    

دارة توضع الرأسمالية علـى المحـك كإطـار إل        

الموارد العالمية المادية والبشرية معا، وألول مرة       

تحول الشعوب آمالها في العدالة والحرية واألخوة       

التي علقتها على االشـتراكية والـشيوعية نحـو         

  .الليبرالية ورأسمالية السوق

وإذا استمرت األمور على ما هي عليه من تنافس         

معمم على السيطرة واستغالل المـوارد بـالمنطق        

قومي للدول األقوى، فلن يكون بإمكـان النظـام         ال

الليبرالي العالمي الجديد االستجابة ألي مطلب من       

ولـن تـشهد العقـود      . المطالب البشرية المتوحدة  

القادمة بالتأكيد تزايد االعتقاد بـصالح النمـوذج        

االقتناع المتزايـد   : الرأسمالي، ولكن العكس تماما   

ـ         م واإلدارة  بأن هذا النموذج مـن التـسيير والحك
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واالستثمار ال يحمل أي حلول ممكنـة للمـشاكل         

وفي هذه الحالة لن تكون     . العالمية المتفاقمة الكثيرة  

الحرب العالمية المعلنة ضد اإلرهاب والتي جعلت       

منها اإلدارة األميركية عقيدة سياسية وإسـتراتيجية       

دولية، سوى وسيلة لحرف النظـر عـن األسـئلة          

 تعميم النموذج الرأسـمالي     المصيرية التي يواجهها  

الليبرالي وما يجر إليه من تدمير منظم للمجتمعات        

  .والتوازنات العالمية

بالتأكيد زادت سيطرة الرأسـمالية ومـن ورائهـا         

سيطرة الواليات المتحدة التي تشكل اليوم مركزها       

األقوى على المصائر العالمية، لكن ينبغي أن نميز        

لممكن للزيادة فـي     فمن ا  . السيطرة واالنتصار  بين

السيطرة واالنتشار أن تدفع القوة المـسيطرة إلـى         

التفكك بسبب المهام والتحديات الجديدة التي يثيرها       

 وفي هذه   .هذا االنتشار المتزايد والبسط في النفوذ     

الحالة قد يشكل التوسع فخـا لنظـام الرأسـمالية          

وقد يخلـق    .المعولم أكثر مما يمثل فرصة إلنقاذه     

ع المتزايد شروط تقويض األسس التـي       هذا التوس 

يقوم عليها النظام بدل أن يعزز قواعـده، ويفـتح          

بالتالي آفاقا جديدة أمام نشوء آليات تنظيم مختلـف     

للعالم، وإن كان ذلك ال يمكن أن يأتي بشكل سريع          

  .وال قابل للحساب والتنبؤ

وما ينطبق على النموذج الرأسمالي ينطبق علـى        

فبالرغم من أن أحدا ال     . ركيةمصير السيطرة األمي  

ينازع اليوم في حقيقة التفوق األميركي في الميادين        

إال . اإلستراتيجية بل واالقتصادية والثقافية أيـضا     

أنه ليس من الصحيح والثابت أن هـذه الـسيطرة          

األميركية قد تحولت إلى هيمنة عالمية، أو أن هذه         

 .االهيمنة قد استقرت أو أنها تملك فرص استقراره       

فالسيطرة التي تضمنها القوة يمكن أن تنقلب أيضا        

إلى وبال على القوة المسيطرة إذا لم تعرف كيـف          

تحولها إلى رأسمال رمـزي، أي كيـف تجعـل          

الخاضعين لها ينظرون إليها على أنهـا سـيطرة         

إيجابية تحمل لهم منافع وتضمن لهم مصالح لـيس         

وهو . من الممكن تحقيقها وضمانها بسيطرة أخرى     

أساس حصول االقتنـاع عنـد الخاضـعين لهـا          

وال تتحقق هذه الشرعية إال عندما تبدو       . بشرعيتها

السيطرة بالفعل كإطار ومـصدر لبلـورة حلـول         

مشاكل وصراعات وتناقضات كبيرة غير ممكنـة       

  .من دونها

وبذلك يشعر الخاضعون أنهـم بقبـولهم ألسـس         

السيطرة الجديدة ال يخسرون شيئا وإنما يـضمنون        

ويحصل بذلك مـا    . لحهم أو جزءا مهما منها    مصا

يشبه الشراكة غير المعلنـة أو التفـاهم وتقاسـم          

المصالح بين القوى المسيطرة والقوى الخاضـعة       

وهذا التفاهم وما يعنيه من انـصياع القـوى         . لها

الخاضعة وقبولها بقواعد العمل وبالتعامل اإليجابي      

ن مع القوى المسيطرة هو الذي يسمح للسيطرة بـأ        

تدوم، ويوفر عليها التكاليف الماديـة والمعنويـة        

الكبيرة لالستخدام المباشر والمستمر للقوة، أي هو       

. السيطرة المادية هيمنة معنويـة    الذي يجعل من    

وال تتحقق مثـل هـذه الهيمنـة طالمـا اسـتمر            

المخضعون يعتقدون أن السيطرة عليهم ال تجلـب        

 لهم سوى المضار، وأنهـم يـستغلون ومـواردهم        

 وفي هـذه    .الخاصة كأدوات لخدمة مصالح أخرى    

الحالة ليست هناك وسـيلة إلبقـاء الـسيطرة إال          

باالستخدام المتزايد للقوة والقهر، إلـى أن يـصل         

الوضع إلى حالة تكون فيها تكاليف السيطرة على        

المسيطرين والمسيطر عليهم أكبـر ممـا يمكـن         

  .احتماله
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 األميركية ربما كان هذا هو وضع الواليات المتحدة      

، جـورج بـوش االبـن     في عهد الرئيس الراهن     

غرور وإدارته التي ال شك في أنها سقطت ضحية         

وال يمكن  . القوة والتفوق اإلستراتيجي والعسكري   

ألي مراقب محايد أال يالحظ جنوح هـذه اإلدارة         

المتزايد إلى استخدام القوة والتهديد بها فـي كـل          

 أو  مكان، وقطع الطريـق علـى أي مفاوضـات        

مناقشات دولية جدية حتى مع الحلفاء الرئيـسيين        

ــبطش  ــسهال ال ــاألوروبيين، واست ــديين ك التقلي

بخصومها مهما كـان حجمهـم ووزنهـم وعـدم          

 مـصالح اجتماعيـة أو وطنيـة أو         ةمراعاتها ألي 

وليس هناك  . إقليمية أخرى غير مصالحها القومية    

أي شك في أن هذا االستخدام الموسع للقوة والتأكيد         

لى التفوق العسكري واإلستراتيجي يفجـر مـن        ع

النزاعات في العـالم وعلـى الـصعد اإلقليميـة          

  .والوطنية أكثر مما يحل بكثير من التناقضات

ويبرهن تفاقم هذه النزاعات التي تفجرهـا اإلدارة        

األميركية في صراعها من أجل السيطرة العالمية،       

 عن  إلى أي حد ال تزال الواليات المتحدة بعيدة جدا        

أن تحقق هيمنتها، أي أن تنقل سـيطرتها الماديـة          

العالمية إلى مستوى السيطرة الرمزية المـستبطنة       

والمقبولة بقناعة من قبل القوى األخرى، بل إلـى         

سـيطرتها  أي حد ال تزال بعيدة عـن أن تؤكـد           

  .العالمية

في اعتقادي أن مثل هذه السيطرة أصبحت مستحيلة 

بسبب دينامية االندماج العالمي من جهة، والتعـدد        

الالنهائي للقوى ولمصادر القوة والمقاومة في هذا       

ــضا  ــسه أيــــ ــالم نفــــ   .العــــ

بل ربما كـان الـدرس الرئيـسي الـذي ينبغـي            

استخالصه من خبرة سـنوات الـصراع القليلـة         

التفـوق   هو أن    الخليج الثانية، حرب  الماضية منذ   

- الساحق لم يعد يضمن بالـضرورة        اإلستراتيجي

 الـسيطرة حتـى     -في عصر العولمة الذي نعيش    

اإلقليمية منها ومن باب أولى العالمية، وأنـه لـن          

 قوة وطنيـة أو إقليميـة أو        ةيكون من الممكن ألي   

عالمية أن تصل إلى الهيمنة، أي أن تفرض جدول         

ال لمصالحها األساسـية، عـن      أعمال يستجيب أو  

طريق استخدام القوة فحسب، وال تستطيع تحقيـق        

ذلك إال بإبرازها تفوقها المعنوي، وفي هذه الحالة        

تتحول السيطرة إلى نفوذ أو قـدرة علـى النفـوذ           

  .المعنوي

وهذا يعني أن الهيمنة لم تعد مرتبطة في عالم اليوم          

المتفاعــل والمتــداخل بالقــدرة علــى الــسيطرة 

إلخضاع أو بالقوة المادية بقـدر مـا أصـبحت          وا

ترتبط بإظهار القدرة علـى القيـادة، أي بـالقوة          

المعنوية السياسية والفكرية والقدرة علـى إبـداع        

الحلول المفيدة واإليجابية للمشاكل الكبيـرة التـي        

خلفتها الحقب الماضية وتلك النابعة عن االنـدماج        

  .العالمي الراهن

دارة األميركية الحالية أنها ال     يبدو لي أن مشكلة اإل    

، في الوقت الـذي     تزال تفكر تفكيرا قوميا محضاَ    

ومن هنـا   . تطمح أن تلعب فيه دور القيادة العالمية      

نظـرا لموقـع    -يتحول سعيها المشروع للقيـادة      

الواليات المتحدة وإمكاناتهـا وقـدراتها الماديـة        

 إلى مشروع استعادة فجة     -والعلمية واألخالقية معا  

  .موذج السيطرة االستعمارية القديمة على العالملن

 وحده هو الذي    غرور القوة وال شك عندي في أن      

يمنع اإلدارة األميركية الحالية من إدراك الطريـق        

. المسدود الذي تسير فيه لتأكيـد قيادتهـا الدوليـة         

وبينما يحتاج تأكيد مثل هذه القيـادة إلـى اإلدراك          
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عالمية والمـشاركة   العميق للمشاكل والمسؤوليات ال   

في حلها، ال تزال اإلدارة في واشنطن تسعى وترى 

في هذه القيادة مجرد وسيلة لتعزيز دور الواليـات         

المتحدة ومكانتها وضمان مصالحها القومية، مـن       

عتبار لمصالح اآلخرين أو لدورها فـي       إدون أي   

 وهنـا يكمـن     .المساهمة في حل المشاكل العالمية    

يجية األميركيـة للهيمنـة     بالضبط مأزق اإلسترات  

  .العالمية

ففي غياب تكتل دولي فاعل ال توجد هناك أية قوة          

عالمية قادرة على تحييد اآلثار التدميرية لـسياسة        

فكما أن الواليات المتحدة    . القوة األميركية الجامحة  

األميركية ال تزال تحتاج إلى جهد كبير وحـروب         

 كثيرة، قبل أن تدرك صـعوبة تحقيـق هيمنتهـا         

وفرض قيادتها على المجموعة الدولية باألسـاليب       

الراهنة، ال تزال هناك في بقية أنحاء العالم وفـي          

المجتمعات الصناعية الكبرى نفسها مصادر قـوة       

كبيرة معنوية ومادية لمقاومة السيطرة األميركيـة       

بالقوة والتصدي لسياساتها، حتى لو كان الكثير من        

در علـى كـسر     هذه المقاومات يائسا أو غير قـا      

  .الجموح األميركي

ومن دون شك سيمر وقت طويل قبـل أن تـدرك           

الواليات المتحدة أن من الصعب إعـادة ترتيـب         

العالم، بالقوة وبالطريقة التـي تـسمح للواليـات         

المتحدة بأن تكون هي الفاعـل الوحيـد والمـنظم          

  .الرئيسي للعالقات الدولية

خفي عنا  لكن الحديث عن هذا المأزق ال ينبغي أن ي        

المشكلة التاريخيـة الحقيقيـة المطروحـة علـى         

. أزمة القيـادة العالميـة    المجموعة الدولية، أعني    

 بـالثورة   فبقدر ما أدى االندماج العالمي المـرتبط      

 إلـى تكـوين إطـار للتفاعـل         العلمية والتقنيـة  

ــدان   ــع البل ــين جمي ــشتركة ب ــصالح الم وللم

ي والمجتمعات، خلق شروط نشوء سياسة عالمية، أ      

  .قرار يخص المصير العالمي بأكمله

 آلية قانونيـة وسياسـية وأخالقيـة        ةوفي غياب أي  

واضحة ومعروفة للتصدي للمصالح والمـشكالت      

العالمية المشتركة وأخذها بالحسبان، ومنها مصالح      

تتعلق بحفظ األمن وتحقيق التـوازن بـين الكتـل          

البشرية وضمان التنمية البشرية في مواجهة تفـاقم        

 الفقر والبطالة والهجرة واإلحباط تحـاول       ظواهر

كل دولة على حسب قوتها، أن تـستملك لنفـسها          

ميدان السياسة العالمية وتحل المشاكل المطروحـة       

من وجهة نظر مصالحها الخاصة القومية وعلـى        

وفي مقدمة هذه المشاكل مسائل     حساب اآلخرين،   

البيئة واألوبئة والكوارث الطبيعيـة والتهديـدات       

  .لفة التي تتعرض لها الكرة األرضيةالمخت

هذا هو المضمون الرئيسي لتجربة ما عشناه مـن         

صراعات عنيفة في العقـدين الماضـيين، أعنـي         

نهيـار  إ نزوع الواليات المتحدة الجامح الستغالل    

قيادة  من أجل إقامة قطبية أحادية و      القطبية الثنائية 

. العالم، وتأكيد هيمنتها وسيطرتها األحادية من جهة

وفي الوقت نفسه عجزها عن تأكيد هذه الهيمنـة،         

بسبب وجود مقاومـات وصـعوبات موضـوعية        

وهيكلية تجعل من المستحيل اليوم إخضاع العـالم        

  .لقوة واحدة ومن االستحالة أكثر إخضاعه بالقوة

ـ      إوفي   ة مـن   عتقادي لن تخرج المنظومـة الدولي

الفوضى والنزاع ما لم تنجح قواها المتعـددة فـي          

التفاهم النسبي، وإعادة ترتيب األوضاع العالميـة       

على أسس تحترم هذا التعدد وتتعامل معه كمصدر        

ثروة وإغناء ال منبع تنافس وصراع واقتتـال، أي         

ما لم تبرز فرص بناء تعددية عالمية على مستوى         
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ة المشتركة وعلـى    القيادة وبلورة السياسات الدولي   

  .مستوى التفاعالت الحضارية

ولعل ما يفسر تأخر ظهور مالمـح هـذه القيـادة           

المعنوية والتعددية ليس نقص التفاهم بين األطراف       

فالتفاهم القائم في إطار حلف األطلسي بين       . الدولية

القوى الفاعلة في المنظومة الدولية ومـن حـول         

لدولية وال حتى الواليات المتحدة لم يمنع النزاعات ا

بين أطراف الحلف نفسه، ولو أنه شكل األسـاس         

لسياسة عالمية وحيدة قائمة هي سياسة إمالء الدول        

  .األطلسية لمطالبها على جميع الدول األخرى

إن سبب تأخر ظهور قيادة عالمية بالمعنى الحقيقي        

للكلمة هو العجز عن بلورة مفهوم سـليم وجديـد          

ار عملي وناجع لممارسة    للقيادة الدولية، وصوغ إط   

هذه القيادة الجماعية التي يحتاج إليها عالم اليـوم         

والغد، إطار يسمح بإشراك جميع البلدان وجميـع        

المجموعات الحضارية في التفكير والمشاركة فـي       

المصير العالمي والشؤون الدولية، ومن وراء ذلك       

غياب مفهوم جدي وواضح لمفهوم السياسة العالمية       

  .نفسه

 شك أن تعلق الدول جميعا والدول الـصناعية         وال

المؤثرة أساسا بمفهومهـا الكالسـيكي للمـصلحة        

القومية وعدم اكتراثها بالمصير العالمي، وتسليمها      

األمر للواليات المتحدة أي لألقوى فيها في سـبيل         

فرض مصالحها القومية، قد لعب دورا كبيرا فـي         

 طمس الحاجة إلى مثل هـذه الـسياسة والقيـادة         

لكن السبب األهم في نظري هو ميل       . المرتبطة بها 

نخب وحكومات الجنوب نفـسها إلـى االسـتقالة         

السياسية وانهيار معنوياتها وتخليها عن مسؤولياتها      

  .الوطنية والعالمية معا

وم ليس هو في الواقـع إال       إن جوهر ما نعيشه الي    

الصراع العنيف على تحديد جدول أعمال السياسة       

العالمية، وصعوبة التوصل إلى مثل هذا الجـدول        

  .العملي

فالواليات المتحدة تريده أن يكون مطابقـا تمامـا         

لجدول أعمال السياسة القومية األميركية، والـدول       

الصناعية األخرى تسعى إلى جعله مطابقا لجدول       

ل التحالف الصناعي بأكمله لضمان مصالحها      أعما

ـ           ةالوطنية، في الوقت الذي ال يجد فيه الجنوب أي

قوة قادرة على طرح جدول أعمـال يعبـر عـن           

مصالح المجتمعات الفقيرة، ممـا يتـرك ميـدان         

المبادرة كامال للقوى الصناعية من جهة في تحديد        

مضمون السياسة العالميـة، ويـدفع بالمجتمعـات        

 قوة ومبادرة إلى االنكفاء علـى       ةالفاقدة ألي الفقيرة  

إستراتيجية العصيان والمقاومة الـسلبية والعـداء       

  .للعولمة والشك في كل السياسات الدولية

وطالما بقيت الدول الصناعية بمجموعها رافـضة       

لمشاركة الدول الفقيرة في بلورة جـدول أعمـال         

السياسة العالمية لن يكـون هنـاك أي إسـتقرار          

 وسوف تستمر حالة االضطراب والنـزاع       عالمي،

  .والفوضى

ولن يمكن الوصول إلى حد أدنى من االستقرار إال         

، ونشوء قيـادة    السياسة العالمية مع بلورة مفهوم    

دولية تأخذ باالعتبار مشاكل المجتمعـات الفقيـرة        

ولن يكـون ذلـك     .  ثالثة أرباع البشرية   التي تمثل 

مجتمعات عن ممكنا من دون القبول بمشاركة هذه ال

طريق ممثليها الحقيقيين وعبر التكتل فـي بلـورة         

السياسة العالمية، وهو األمر الذي يـستدعي بنـاء         

القـوة  هذه السياسة أيضا على أسس أخرى غيـر         

المفاوضـات  ، ويعني بالتالي القبول بمبـدأ       المادية
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، وما يفرضه تحقيق ذلك من بناء       الدولية الجماعية 

 والفكري الالزم لتنظـيم     اإلطار السياسي والقانوني  

هذه المفاوضات والمساهمة فـي تحويلهـا إلـى         

  .مفاوضات مثمرة وناجعة فعال

وفي اعتقادي أن االعتراف بنشوء مجال للـسياسة        

العالمية وبضرورة مشاركة جميع التكتالت الدولية      

في بلورتها وإنجازها أصبحا اليوم شرطا الستمرار    

ء من حيث هي    المنظومة الدولية واستقرارها، سوا   

  .منظومة اقتصادية أو أمنية أو ثقافية حضارية

فمن هو الذي سيصوغ هذه السياسة العالمية؟ هـذا         

هو السؤال والتحدي الرئيسي اليـوم للمجتمعـات        

كافة ولجميع أولئك المهتمـين بمـصير المجتمـع         

بالتأكيد يعتقد األميركيـون مـن      . الدولي اإلنساني 

قيادة وما تعنيه مـن     دون تردد أنهم األولى بهذه ال     

تحديد مضمون الـسياسة العالميـة، لمـا تملكـه          

الواليات المتحدة من موارد ومصادر وقوة ماديـة        

  .وتقانية

وإذا كان األوروبيون ال ينازعونهم صراحة علـى        

مركز القيادة ولكنهم يطالبون بموقع لهم فيها وبدور  

واضح في بلورة السياسة الدولية، فإنهم ال يخفـون   

عميقا بأنهم الكتلة الوحيدة التي تمتلك إرثـا        شعورا  

ثقافيا وخبرة حضارية عالمية راكمتها في الحقبـة        

االستعمارية، وأنهم أقدر على فهم مشكالت العـالم        

  .الفقير من أشقائهم األميركيين

ال فـي الواليـات     - لكن ليس هناك من يطـرح       

 فكرة أن   -المتحدة وال في أوروبا وال في الجنوب      

لم بأجمعه مسؤوال عن بلورة هذه السياسة       يكون العا 

العالمية ومشاركا في تحقيق أهدافها، أي في تنظيم        

شؤون العالم كله وليس في تنظيم شؤون كل دولـة   

وهذه في نظري هي السمة األبرز ألزمة       . من دوله 

  .العالقات الدولية والوضع الدولي اليوم

أمريكا تفقد مكانتها كقوة  :دراسة ألمانية

ــ ــاللىعظمــ ــا١٥ً خــ   عامــ
 
 ٢٠٠٦/ ٠٢/٦  

كشفت دراسة دوليـة أجرتهـا    -  الوطن–برلين 

األلمانية الشهيرة فـي مجـال      " برتلزمان "مؤسسة

غالبية سكان الدول الصناعية والمتقدمة  اناالعالم 

تفقد  ن الواليات المتحدة سوففي العالم يعتقدون ا

خالل الخمسة عشر عاما المقبلة دورها المركـزي        

 صـعود الـصين   كقوة عظمي في العالم في مقابل

لتحاول ألول مرة منذ انتهاء الحرب الباردة خلـق         

المتحدة علي الصعيد الـدولي   توازن مع الواليات

في حين يحتفظ االتحاد األوروبي بمكانته الحاليـة        

 وجاء في الدراسة التي ستعلن نتائجهـا  .تغيير بال

المؤسـسة    والتي أجرت٢٠٠٦-٦-٢يوم الجمعة 

 عشرة آالف مـواطن   في اطارها إستطالعا شمل     

الصين روسـيا   الواليات المتحدة البرازيلفي كل 

القـوة   أن   الهند المانيا بريطانيا فرنسا واليابـان     

السنوات المقبلـة أهميتهـا     ستفقد خاللالعسكرية

 القـوة   لقوة األمم في مقابـل أن تـصبح       كمقياس  

واالستقرار السياسي والتقدم الي أهـم   االقتصادية

كل  وانفرد. معايير تحديد مكانة الدول في المستقبل

 باالعتقاد بأن منظمة األمـم      األلمان والصينيين من  

المستقبل علي حفظ السلم  المتحدة قادرة وحدها في

   .واألمن واالستقرار في العالم

  

http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
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   قتصادينهيار اإلكا أمام شبح اإلأمري

  ٣١/٨/٢٠٠٥ -بقلم بروس بورتياس

توجد حركة متنامية في الواليات المتحدة لـسحب        

األمريكية من العراق، وفي غضون ذلـك   القوات

  أكد في أحاديث ألقاها مؤخرا أنهبوشفإن الرئيس 

ال يمكن سحب القوات من العراق، ألن هـذا مـن      

 الـرئيس . المتحـدة شأنه تهديد أمـن الواليـات   

األمريكي كرر مـراراً أن الواليـات المتحـدة ال          

هذا يعتبر  تستطيع االنسحاب من العراق اآلن، ألن

خيانة لتضحيات المحاربين من الرجـال والنـساء        

. انه يهدد أمن أمريكا الذين فقدوا حياتهم هناك، كما

ان جهودنا في العراق والـشرق      «وأضاف الرئيس   

لمزيد من الوقت والتضحية ا األوسط سوف تتطلب

والعزيمة المستمرة، ولكن الناس في منطقة الشرق       

اختاروا الحرية واالزدهـار واألمـل،    األوسط قد

واألمريكيون سوف يستمرون في الوقوف بجانبهم      

 .نعلم أن األمم الديمقراطية الحرة محبة للسالم ألننا

ولكن ما لم يوضحه الرئيس هو ان االنسحاب من         

كون له نتائج كارثية وسـيهدد بقـاء   سي العراق

 الحديث عن الحرية واألمل ما. الواليات المتحدة

هو إال نوع من الدعاية ولالستهالك المحلي، وقـد         

تـستطيع   فشل في توضيح السبب الحقيقي لماذا ال

الواليات المتحدة االنسحاب من العراق، وبـالرغم       

سوف تهزمان فـي   من ذلك فإن أمريكا وبريطانيا

اية في العراق وكثيرون من معلقـي الـشرق         النه

لم يعد ممكناً، وبينما  األوسط يعترفون بأن النصر

يتزايد الضغط في الواليات المتحدة لالنسحاب من       

المحتجين ضد احتالل العراق يفشلون  العراق فإن

 في فهم لمـاذا ال تـستطيع الواليـات المتحـدة    

ن ألنها لو فعلت ذلك فـإ     ...! االنسحاب من العراق  

لـو تـم    هذا سيعتبر هزيمة في عيون العالم حتى

  . االنسحاب طوعياً

وهذا سيسمح للقاعدة وحلفائها أو إيران بالـسيطرة        

والبروز كقوة مسيطرة فـي الـشرق    على العراق

وإذا سيطر أعداء أمريكا على نفط الشرق       . األوسط

وقطعوا االمداد عن الواليات المتحدة فإن  األوسط

 . المثقل بالديون سينهاراالقتصاد األمريكي

الهزيمة اآلتية من العراق ستكون العامـل الـذي         

. وبريطانيـا  سيسبب انعدام الثقة في قيادة أمريكـا 

دائنونا لن تكون لهم الثقة فـي االسـتمرار فـي           

لـدعم اقتـصاداتنا    اقراضـنا األمـوال الالزمـة   

الضرورية الستمرار الهيمنة االنجلوسكسونية على     

العراق لن تكون فقط النتيجـة   فيالهزيمة . العالم

النهائية لمغامرة عسكرية كارثية وغير ضرورية،      

بانهيار اقتصادي كامل سوف يضع حداً  بل ستنتهي

 لهيمنة التحالف االنجلوسكسوني على العالم التـي 

استمرت طوال المائتي السنة الماضـية، الكارثـة        

وكنـدا   تقترب شيئاً فشيئاً مـن شـعوب أمريكـا   

وشعوبنا في  . ونيوزيلندا والمملكة المتحدة  واستراليا  

اقتـصادي وهزيمـة    طريقها لتذوق أسوأ انهيـار 

غزو واحتالل العراق مـول     . عسكرية في التاريخ  

ضرائب لتمويل هـذه   لم تفرض. بأموال مقترضة

المغامرة العسكرية، األموال اقترضت من أعـدائنا       

سندات خزانة، وفي يـوم مـن    السابقين في شكل

مستوى االقتراض الحـالي    ... ب أن تسدد  األيام يج 

أسلوب حياتنا أصبح ببساطة فـوق   للمحافظة على

 .طاقتنا

فماذا سيحدث إذا لم نستطع تسديد ديوننا؟ وعنـدما         

دولة في تسديد ديونها فإنها تصبح معـسرة   تفشل
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والوقت  .ويوقف عنها االئتمان وتفقد عملتها قيمتها

ضنا األموال  الذي سوف يتوقف فيه دائنونا عن اقرا      

وببساطة . يقترب بسرعة ومطالبتنا بدفع ديوننا أخذ

 .ليس لدينا االحتياطيات المالية لدفع هذه الديون

وما لم يحدث تغيير حقيقـي لـدى شـعوبنا فـإن            

سوف يشهدون أكبر كارثة حدثت  االنجلوسكسون

الهزيمة في العراق سوف    . ألي شعب في التاريخ   

  .انهيار اقتصادي يعقبها

نا لـن يقبلـوا اقراضـنا األمـوال إلقامـة            دائنو

وسـحب  . االسـتهالك  اقتصاداتنا المعتمدة علـى 

قروضهم سوف ينتج عنه انهيار كامل لعمالتنـا،        

واألمراض والفقـر   وسوف يعقب ذلك المجاعات

واالنهيار الكامل للمجتمعات وعندئذ سوف يستولى      

 .وسوف نكون تابعين لهم أعداؤنا على دولنا

 أمريكا ضد -مبراطورية بداية نهاية اإل

 السالم ومفتعلة الحروب 
   ٨/١١/٢٠٠٦األربعاء  -خليل إندراوس . د

موقف الواليات المتحدة األمريكية خالل الحـرب       

الهمجية على لبنان، وإعطاؤها إسـرائيل الـضوء        

األخضر بإستمرار هذه الجرائم، بل وإرسال أحدث       

جرائم، األسلحة إلسرائيل إلستعمالها في تنفيذ هذه ال    

  يطرح التساؤل الموضوعي واإلنساني التالي؟

هل الواليات المتحدة كدولة عظمى وحيدة في هذا        

العالم، وبرأيي خالل كل القرن الواحد والعشرين،       

دولة تعمل على استقرار األمن العـالمي، ونـشر         

الدمقراطية، أم دولة مسؤولة عن الفوضى العالمية،       

لنزاعات المحلية  دولة معنية ومسببة في استمرار ا     

  .والمنطقية في شتّى أنحاء العالم 

الواليات المتحدة األمريكية تطلب مـن كـل دول         

 "محـور الـشر    "العالم اإلعتراف بوجود ما يسّمى    

المكون من دول لها تأثير ثانوي علـى المـستوى          

العالمي، مثل كوريا الشمالية، وإيران، والعراق قبل 

حـارب حتـى    احتاللها، وسوريا والتي يجب أن ت     

فمثال عراق صدام حسين كان ينبح دون أن         .اإلبادة

كوريا  ) .وإن عّض فعّض واضطهد شعبه    (يعّض  

الشمالية الدولة الشيوعية األخيرة فـي العـالم، أي         

تغير سيجري مستقبالً  سيكون فقط مـن الـداخل          

نظام شيوعي ينتقل فيه الحكـم      (وليس من الخارج    

  ) .من األب إلى اإلبن؟؟

ولة مهمة من ناحية إسـتراتيجية، ولكـن        إيران د 

تمارس كل أساليب المساومة والنشاط الـسياسي،       

والدبلوماسي من أجل الوصول إلى حلول وسـط،        

حتى خالل حرب لبنان، كان إليران دور متـزن،         

ومدروس ساعد في عدم إتساع الحرب على لبنان        

إلى حرب منطقية، وأكبر مثال على ذلـك خـالل          

ة إليـران صـرحت الجهـات       زيارة عنان األخير  

الرسمية اإليرانية المسؤولة قبولها بقرار مجلـس       

، الذي أنهى الحرب اإلجراميـة      ١٧٠١األمن رقم   

التي شنتها اسرائيل على لبنان، مـا دفـع وزيـر           

خارجية فرنسا بأن يصّرح بأن إليران دورا إيجابيا        

  .في هذه المرحلة 

 ولكن الواليات المتحدة واسرائيل مـستمرتان فـي       

سياستهما المستفزة والرافضة، والمهمشة، ليس فقط      

إليران، بل لسوريا ولكل شعوب المنطقة، وإال ماذا        

يعني ما نشر وكتب في الصحف حـول إمكانيـة          

الحرب خالل سنة أو سنتين ضد لبنان، وإمكانيـة         

إبادة إيران من قبل الواليات المتحـدة إذا قامـت          

لف عسكري بالهجوم على إسرائيل، وإمكانية قيام ح

 ة           مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجي                ٤٤ من٢٨                                                 ٢٠٠٧ -نيسان

 



 التحدي الصهيوين                        )١-١٤(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

أمريكي إسرائيلي يرتكـز علـى هـذه المفـاهيم          

العدوانية، والتي ال تستبعد إستعمال السالح النووي       

  .ضد دول المنطقة 

هذه السياسة األمريكية العدوانيـة تمـارس ضـد         

شعوب ودول أخرى، يكفـي أن نـذكر إسـتفزاز          

الواليات المتحدة للصين عندما قـصفت الـسفارة        

ل الحرب في يوغوسالفيا،    الصينية في بلغراد، خال   

فـي  ) ميكروفـونيم (وعندما وضعت آالت تنصت     

طائرة البوينغ الرئاسـية للـصين، وبـين ثـالث          

معانقات مـع غورباتـشوف، وإتفاقيـات علنيـة         

بخصوص نزع السالح الذري، أيـضاً  إسـتفزت         

الواليات المتحدة روسيا من خالل راديو أوروبـا        

ـ       ة باللغـة   الحرة والذي أصبح يبث الدعاية الغربي

الشسيانتانية، وأرسلت إلى غروزيـا مستـشارين       

عسكريين وأقامت قواعد عسكرية في وسط آسـيا،    

السوفييتية سابقا ، في مواجهـة ومقابـل الجـيش          

  .الروسي 

وفي النهاية قمة الـروح العدوانيـة والعـسكرية         

وغطرسة القوة، عندما نـشر البنتـاغون وثـائق،      

عمال الـسالح   تطرح من ناحية نظرية، إحتمال إست     

الذري الهجومي ضد دول ال يوجد لـديها سـالح          

كان استعداد أمريكا إبادة    ذري، وآخر التصريحات    

  .إيران إذا ما حاولت الهجوم على اسرائيل

الرأسمال وهكذا يحقق حكام البيت األبيض، ممثلو       

 نهجا ونمط إستراتيجيا وصـحيحا بأنـه        المتوحش

بر التاريخ،  مألوف ويميز كل الدول اإلستعمارية ع     

ولكن ال يناسب دولة عظمى في عصر حّول العالم         

الى قرية صغيرة، يهددها سالح االبادة الجماعية،       

باسـتراتيجية   "فهذه االستراتيجية يمكن تـسميتها    

 والتي بموجبها هذه الزمرة الحاكمة فـي        "الجنون

رأسـمال  ال البيت االبـيض الممثلـة الخطبـوط      

ؤولية من أجـل     تظهر بأنها عديمة المس    العسكري

  .اخافة اعدائها 

رغم انتهاء ما يسمى الحرب البـاردة، وخـروج         

روسيا من خضم سباق التسلّح الذي فرضته أمريكا        

على اإلتحاد السوفييتي لتحطيمه إقتصاديا ، وقـد        

باإلضافة الـى أسـباب     (نجحت في هذا المجال،     

) موضوعية أخرى ال مكان للحـديث عنهـا اآلن        

االخطبوط حدة، خدمة لمصالح    تستمر الواليات المت  

 في بناء منظومـة   الرأسمالي العسكري األمريكـي   

الدفاع الفضائي، منظومة تُخل بـالتوازن الـذري        

القائم حتى اآلن، وتطويرهـا النهـائي، سيـسمح         

للواليات المتحدة أن تسيطر وتحكم العالم أجمع من        

  .خالل سياسة الرعب والخوف 

 مختلفـة،   ولذلك ليس من الغريـب أن تقـوم دول        

صديقة المريكا، خاصة في اوروبا، واحـدة بعـد         

االخرى، وتتبنى مواقف الرفض، والـشك تجـاه        

، بعدما بنـت    اسبانيا وايطاليا وفرنسا  مريكا، مثل   

قبل العـدوان   (هذه الدول، فقط قبل مرحلة وجيزة       

، سياستها الخارجية علـى     )واحتالل العراق خاصة  

ولى والوحيدة،  اساس أن الدولة الوحيدة القوية، األ     

  .في العالم، هي اوال واخيرا دولة مسؤولة 

ولكن هذه األوهام تبخرت خاصةً  في فترة الحرب         

العدوانية التي شنتها اسرائيل على لبنان، وموقـف        

الواليات المتحدة، الداعم بال حدود لهـذا العـدوان      

الهجمي على الشعب اللبناني وخالل المباحثات مع       

النووي، فأوروبا تبنـي    ايران بخصوص، نشاطها    

موقف حول القضية عن طريق المحادثات بينمـا        

أمريكا خالل كل األشهر األخيرة تهدد باسـتعمال        

  .القوة

 ة           مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجي                ٤٤ من٢٩                                                 ٢٠٠٧ -نيسان

 



 التحدي الصهيوين                        )١-١٤(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

 للواليات  يتمخاوخالل زيارة رئيس ايران السابق      

المتحدة، والمعروف بـالغرب بإعتدالـه، ورغـم        

تصريحاته اإليجابية حول أهمية حوار الحضارات      

التركيز على إمكانية حل القضايا     وحوار األديان، و  

العالقة بين ايران والواليات المتحدة مـن خـالل         

المفاوضات والحوار، فاإلدارة األمريكية بكاملهـا      

قاطعت هذه الزيارة ولم يستقبل الرئيس اإليرانـي        

  .السابق أية شخصية رسمية أمريكية 

من هنـا فالـدول الـصديقة والحليفـة ألمريكـا           

قات اقتصادية، وخاصة فـي     والمرتبطة معها بعال  

قلقة أكثر فأكثر خصوصاً " الصغير"فترة حكم بوش 

إذا كانت هذه الدول الصديقة قريبة مـن منـاطق          

  .النزاع 

كوريا الجنوبية تصرح دائما بأنها مقتنعـة بعـدم         

  .وجود خطر عليها مـن قبـل شـمال كوريـا             

بعد انسحاب العراق من الكويت لم يكن أي خطـر          

وفريـة امـتالك    . اللها مجددا   على الكويت الحت  

العراق للسالح الذري والدمار الشامل، كانت فرية       

ــه  ــراق واحتالل ــى الع ــدوان عل ــر الع   .لتبري

وإذا كان للعراق سالح كيمـاوي اسـتعمل فـي          (

الحرب ضد ايران أو في شـمال العـراق فكـان           

  ) .مصدره أمريكا

، في سـلّم  روسيا وايران والصين  ثالث دول وهي    

لعمل على تحسين التطور االقتـصادي      اولوياتها، ا 

واالجتماعي لخدمة وتحسين وضع شـعوب هـذه        

الدول، معنية باالستقرار وبنظام عـالمي مـستقر        

  .يسمح لهما تحقيق هذا الهدف االنساني العام 

حرج الدول الصديقة المريكا في اوروبا يزداد يوماً 

بعد يوم، الدولة الوحيدة التي من الممكن أن نقـول          

ا دورا مستقال نسبيا، هي فرنسا، وموقفهـا        بأن له 

من اسرائيل خالل فترة العدوان على لبنان، بشكل        

أو بآخر اوضح ذلك، ولكن في الفترة األخيرة حتى         

ايطاليا والمانيا مستفزة، وفي بريطانيا وضع بليـر        

لبوش في وضع محرج وسـيقدم      " الحليف األمين "

 فـي   استقالته حتى نهاية هذه السنة، وبقاء حزبـه       

وسكوت اليابان ال يعني موافقتها      .السلطة في خطر  

المطلقة بل يعني عدم الموافقة وعدم الرضى الذي        

  .يزداد يوما بعد يوم 

االوروبيون ال يفهمون لماذا امريكا تمتنع عن حل        

النــزاع االســرائيلي الفلــسطيني، مــع أن كــل 

االمكانيات، والقدرة السياسية واالقتصادية، تجعلها     

  .لى فعل ذلك قادرة ع

  :وأصبحوا يطرحون السؤال

هل واشنطن معنية وراضية باستمرار هذا النزاع،       

وإبقائه في حالة من التوتر المستمر فـي منطقـة          

الشرق األوسط، يرافقه عـداء متزايـد لـشعوب         

المنطقة ضد العالم الغربي، ألن هـذه األصـولية         

الرأسمالية الغربيـة وخاصـة األمريكيـة تنـتج         

لية محلية سلبية ال تخـدم مـصلحة        مضادها، أصو 

ومستقبل شعوب المنطقة وقدرتها علـى التحـرر        

وبناء مجتمعات قادرة على المشاركة في إحـداث        

التغيير الدمقراطي والتقدمي والعلماني لمجتمعاتها،     

االجتماعيـة  ) وال اقـول الثـورة    (واحداث القفزة   

واالقتصادية والثقافية والسياسية لما فيه مـصلحة       

شعوب ومستقبلها، من أجل أن تصبح جزءا       هذه ال 

 .فاعال ومشاركا في صنع الحضارة االنسانية عامة      

البيـت  "وهذا ما ال تريده أمريكا وال يريده أسـياد          

  .في امريكا المحافظون الجدد ، "األبيض
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تنظيم القاعدة الذي خـرج مـن رحـم الحليفـة           

السعودية، النظام االستبدادي االستثنائي، في العالم      

ربي والمدعوم أمريكيا ، حتى علـى مـستوى         الع

عالقات مصالح رأسمالية، وحتى عائلية بين عائلة       

وعائلة بوش، هذا التنظيم الـذي      " حامي الحرمين "

استغلته وخلقته أمريكا في أفغانستان ضد االتحـاد        

 الــسوفييتي ســابقا ، وكانــت تــسمي اعــضاءه

، تحاول الواليات المتحدة تحويله     "بمجاهدي الحق "

االرهـاب  "وة ثابتة، وفاعلة، وتطرح عليه لقـب        لق

، وهــو بموجــب المفهــوم االمريكــي "العــالمي

للمحافظين الجدد في امريكا، وحكـام اسـرائيل،        

موجود في كل مكان، من البوسنة وحتى الفلبـين         

ومن الشيشان وحتى باكستان ومن لبنـان وحتـى         

اليمن، ولذلك تبرر امريكا كل عـدوان امريكـي         

كل مكان وزمان، وآخر مثل علـى       اسرائيلي في   

ذلك تبرير جرائم اسرائيل في لبنان، على أن هـذه          

الحرب ضد االرهاب العالمي وفـي لبنـان ضـد          

االرهاب المتمثل بحزب اهللا مع معرفة الجميع، بأن        

وليس دين  (حزب اهللا يمثل مقاومة محلية في لبنان        

يهدف إلى تحرير مـزارع شـبعا وإعـادة         ) ثورة

ت موافقة اسرائيل على ذلـك لمـا        األسرى ولو تم  

كانت عملية اختطاف الجنديين االسرائيليين ولمـا       

  .كانت الحرب على لبنان 

ولكن اتضح الحقا بأن الحرب على لبنـان كـان          

مخطط لها مسبقا، وكانت اسرائيل سـتقوم بهـا،         

بالتنسيق مع أمريكا، ضد لبنان حتى ولم تحـصل         

دوان على  فالهدف من الع  . عملية اختطاف الجنديين  

لبنان تركيع شعوب المنطقة والقضاء علـى كـل         

مقاومة ممكنة لالستسالم االمريكي االسرائيلي في      

المنطقة، ورفع االرهاب وتنظيم القاعدة، لدرجـة       

كونه قوة عالمية، تضع األسس لوضع حرب دائمة        

  .على مستوى عالمي 

وهناك بعض الساسة اليمينيين في امريكا والعـالم        

الحـرب العالميـة    ذه الحرب اسم    يطلقون على ه  

، من منطلق اعتبار الحرب الباردة والقضاء       الرابعة

  على المنظومة االشتراكية بالحرب العالمية الثالثة 

هل الواليات المتحدة معنيـة،     : وهنا يطرح السؤال  

ومفتعلة، ومبرمجة، وتتبع اسـتراتيجية واضـحة،       

السباب خاصة، لخلق وضع معـين مـن التـوتر          

  .  وضع حرب محدودة، ولكن دائمة العالمي،

الكثير من الساسة في العـالم بـأن         وبرأيي ورأي 

امريكا معنية جدا بهذا الوضع خدمـة لمـصالحها         

 رأس المـال    الرأسمالية وخاصة لمصلحة طغمـة    

    المسيطر في الواليات المتحـدة      العسكري والنفطي 

 نـايف سـليم   أو كما قال قبل ايام الرفيق الشاعر        (

  ) .المتحدةالويالت (

من هنا فالحروب المحلية والنزاعات العـسكرية،       

والتي تنشب بصورة دورية منـذ أواخـر القـرن          

التاسع عشر في مناطق مختلفة من الكرة االرضية        

قد باتت، نقاطا تحدد طريق االمبرياليـة العالميـة         

التاريخي التي هي المذنب المباشر في اكثرية هذه        

  .الحروب 

 هو السيطرة   االمريكية،" ويالتلل"فالهدف الرئيسي   

المباشرة على الشعوب األخرى وخاصة في منطقة       

الشرق االوسـط االسـتراتيجية بواسـطة القـوة         

 االسرائيلية، وهـذه    -العسكرية المباشرة االمريكية  

السياسة فشلت، ولو مرحليا ونسبيا خالل العـدوان        

على لبنان وصمود الـشعب اللبنـاني والمقاومـة         

  .اللبنانية 
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امبريالية اليوم شأنها في السابق، تقـف خـصما         ف

للبحث الجماعي عن سبل حل النزاعات المحليـة        

  .وخاصة في الشرق االوسط 

لقد بينت اإلمبريالية عمليا أنها تمتاز من بين جميع         

التشكيالت االجتماعية االستغاللية، بأنها التـشكيلة      

 ، ولذلك "األكثر توقا الى العنف   "و" األقل حبا للسالم  "

. ، حسب اقوال لينـين    "األكثر اثارة للنزاعات  "فهي  

ففي احشاء االمبريالية العالميـة ولـدت حربـان         

عالميتان ومئات الحروب والنزاعـات العـسكرية       

  .المحلية 

الذي حـصل    هناك من اعتقد بأن الجرح االمريكي     

 وهو جـرح غيـر جـدي        ١١/٩/٢٠٠١بتاريخ  

 بالمقارنة مع معاناة الحروب التـي عـانى منهـا         

االوروبيون والروس واليابـانيون والفلـسطينيون،    

سيقرب امريكا لمصير االنسانية المشترك، ويجعلها      

اكثر حساسية، اتجاه الدول الفقيرة، والمـضطهدين       

  .والفقراء في العالم 

ولكن ُحلْم االنسانية هذا بوجود امبراطورية تطلب       

السالم لم يتحقق، ألن هذا ال يمكن أن يكون مـن           

ة يسيطر عليها رأسـمال ال يعـرف أي         خالل دول 

وحتى ولـو علـى      قيمة سوى قيمة الربح والمال    

يموتـون   حساب عشرات الماليين من البشر الذين     

من الفقر والجوع والمرض والعطـش وتغييـرات        

  .البيئة والحروب 

 ١١/٩/٢٠٠١فخالل كل السنوات األخيـرة بعـد        

ا رأينا السياسة احادية الجانب والتي مارستها امريك      

خالل كل سنوات التسعين بعـد انهيـار االتحـاد          

 رفـضت   ١٩٩٧السوفييتي، فمثال في ديسمبر عام      

امريكا معاهدة اوتاوا والتي تمنع استعمال االلغـام        

 رفضت امريكا   ١٩٩٨ايار عام    ضد االنسان، وفي  

  .إقامة محكمة دولية لجرائم الحرب 

 وبعد ذلك رفـضت امريكـا بروتوكـول كيوتـو         

فنحن امام امبراطورية امبريالية،    بخصوص البيئة   

طائشة، عدوانية غير انسانية، خالقة لبؤر التـوتر        

  .ولعدم التوازن 

وُيسأل السؤال هل هذا بسبب شعور أمريكـا اآلن         

بأنها تستطيع أن تفعل كل شيء، أم العكس بـسبب         

شعورها بأن العالم الـذي سـيولد سـيخرج مـن           

  سيطرتها؟

ى نمـط حـديث     ال شك بأن امريكا هي اكبر واقو      

للرأسمالية المتوحشة، قبل سقوط االتحاد السوفييتي      

وبعده، امريكا هي امريكا، عدوانية، تمارس سياسة       

االضطهاد على مستوى عالمي، تتظاهر بالليبرالية،      

والدفاع عن الدمقراطية وحقوق اإلنسان، وتمارس      

ــي  ــسان ف ــوق االن ــشع صــور ســحق حق   اب

في العراق، كمـا    شتّى أنحاء العالم، موجودة اليوم      

  .كانت موجودة في فيتنام قبل اكثر من ربع قرن

وهنا اريد أن ابحث ليس عن امريكـا العدوانيـة،          

المتوحشة، أو عن امريكا القوية التي تـستطيع أن         

 نقـاط   أريد أن أبحـث عـن      تفعل كل شيء، بل   

للحل فـي هـذه      الضعف والتناقضات غير القابلة   

الدولـة  ، وعن قـصر اليـد لهـذه         االمبراطورية

العدوانية، وعن الخوف الذي يثيره هـذا الوضـع         

داخل أوساط الزمرة الرأسـمالية الحاكمـة فـي          

    .واشنطن 

قراءة موضوعية وتحليل لكـل الدراسـات التـي         

تنشرها المؤسسة الحاكمة في امريكا، ومـع كـل         

 بول كندي، صموئيل    وجهات النظر المختلفة، بين   
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،  كيسنجر هنري،  يجنسكير زبيغنييف ب  ،هنتنغتون

نجد عند هـؤالء نفـس      . ، وغيرهم روبرت جيلفن 

الموقف، بأن امريكا ليس فقط ال يمكن االنتـصار         

عليها، بل يجب عليها أن تتصارع وتتفـاءل مـع          

االنحطاط الدائم والمستمر بقوتها النسبية، في عالم       

يزداد بسكانه بشكل دائم، ويتطور ويتغير بـشكل        

  .دائم 

ر القوة االمريكية،   عند كل هؤالء بحث عن مصاد     

في ممارسة دورهـا القيـادي كدولـة         لكي تستمر 

عند كندي وجـيلفن    . امبراطورية وحيدة في العالم   

عنـد هنتنغتـون    . تركيز على القوة اإلقتـصادية    

من (التركيز على دور الصراع الحضاري الديني       

هذا المنطلق أرى تصريحات البابا والتي ال يمكن        

 لتـؤجج الـصراع     أن تكون زلّة لسان، بل أتـت      

والعنف الديني خدمة لرأس المال، فـدائما كانـت         

الكنيسة في الغرب مع الطبقات الحاكمـة، مثلمـا         

 في الدول الرجعية    –يفعل المتأسلمون المتأمركون    

العربية دعما للرجعية السلفية الدينية فـي عالمنـا         

  ) .العربي

 التركيز على الـدور     يجنسكي وكيسينجر ر ب وعند

  .كري التي يجب أن تمارسه امريكا السياسي العس

ولكن ما يّوحد كل هؤالء تتناقش قدرات امريكا من         

منطلق القلق، حول قوة امريكا فـي عـالم ُمهـدد           

  .ومتفكك

فكسينجر المثابر على ايمانـه بمبـادئ الواقعيـة         

االستراتيجية، وبتقديره لذكائه ونفسه، برأيـه مـا        

 ملخّص  وهذا .ينقص امريكا اآلن هو الرؤية العامة     

  ما قاله في كتابه األخير هل امريكا بحاجـة الـى          

   سياسة خارجية ؟

"DOES AMERICA NEED A 

FOREIGN POLICY ?"   

إرتفـاع وانحطـاط الـدول      " بول كندي في كتاب   

   .١٩٨٨والذي كتب عام  "العظمى

The Rise And Fall of Great Powers  

وأصبح كتابا قديما نجد فكرة خطورة مـا يـسمى          

ــا ــاليالزي  Imperial( -دة فــي التوســع االمبري

Overstretch(    

وملخّص الفكرة في الكتاب، االدعاء بأن التوسـع        

السياسي والعسكري االمبريالي، يؤدي إلى انحطاط      

  .في القوة النسبية االقتصادية المريكا 

 كتابـه    صموئيل هنتنغتـون    نشر ١٩٩٦في عام   

ــروف   ،The Clash of Civilizations"المع

، وهذا الكتاب عبارة عن نـسخ        الحضارات صراع

 Foreign "موسع نشر بشكل مقال فـي مجلـة   

Affaires "  

ويظهر في هذا الكتاب روح اإلحباط لدى الكاتب،        

 سقوط  ومن يقرأ هذا الكتاب يشعر بأنه يقرأ كتاب       

   .شسبنغلر للكاتب الغرب

 هذا يقترح أن تتراجع الواليات المتحـدة        هنتنغتون

 وتركز دورهـا داخـل الحلـف        بعودة متواضعة، 

ــة    ــة الكاثوليكي ــي أو الكتل ــي األوروب الغرب

البروتستانتية، ويدعو إلى رفـض االورثوذكـسية       

واوروبا الشرقية واالسالم والثقافة الهنديـة وكـل        

  .الثقافات األخرى في العالم 

 المعــروف كامبريــالي وقــح نــسكييجير بامــا

متعجرف، عـدواني، يـدعو امريكـا أن تركـز          

  .ها في اوكرانيا، واوزبكستاناهتمام
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ومن أجل فهم القلق الذي يقض مضاجع المؤسـسة   

الحاكمة االمريكية، علينا أن ندرس بـشكل جـدي         

النتــائج اإلســتراتيجية لنظريــة نهايــة التــاريخ 

. وأثرها على الواليات االمريكية نفـسها    لفوكوياما  

-١٩٨٩هذه النظرية والتي ولدت فـي سـنوات         

تحاد السوفييتي رفعت بكل    أي بعد سقوط اإل    ١٩٩٢

مثقف دارس للتاريخ والفلسفة أن يضحك ملء الفم،        

ويمرح ويستخف بهذا الطرح البسيط والـسطحي       

  .والسريع لفوكوياما لفلسفة هيجل 

 بأن للتاريخ اتجاها، ونقطة النهاية      فوكويامايدعي  

لهذا التاريخ انتشار الدمقراطية الليبرالية في كـل        

  .العالم 

النظرية البرجوازية والتي أتت لتخدم     بموجب هذه   

فلسفة السوق الحرة، والرأسمالية المتوحشة تقـول       

بأن انهيار المنظومة االشتراكية وتفكـك االتحـاد        

السوفييتي ما هو لال مرحلة من مراحـل حريـة          

االنسان، بعدها حدث سـقوط الديكتاتوريـة فـي         

البرتغال واسبانيا واليونان، ونجاح الدمقراطية في      

يا، وزيادة قـوة الـديمقراطيات فـي امريكـا          ترك

  .الالتينية 

 بالـسخرية ألنـه   اليسار العالميهذا االدعاء تقبله   

تعبير عن سطحية وسذاجة وجهل، بالفلسفة الجدلية       

لتطور المجتمع االنساني، وألنه تعبير عن التفاؤل       

الغيـر مـدروس والغيـر       الرأسمالي االمريكـي  

ل الـذي عبـر      قدم لنا هيغ   ففوكوياما .موضوعي

 فـي صـاالت   " واسـتحالء "عملية تجميل وتلميع    

  هوليوود 

 اهـتم بتطـور الـوعي       هيغلباالضافة الى ذلك،    

والروح في التاريخ، ولكن فوكوياما، حتى عنـدما        

 يتحدث عن التعاليم والوعي يعطي دائماً  األفضلية       

للعامل اإلقتصادي، وفي هذا الطرح االقتصادي هو       

 تحدث عن امر مـاركس  أقرب الى ماركس، ولكن   

آخر كلية وعن نهاية اخرى للتاريخ، تحدث عـن         

بناء مملكة الحرية على  نهاية الصراع الطبقي وعن

االرض من خالل بناء مجتمع خال مـن الملكيـة          

  .الخاصة على وسائل االنتاج 

 بأنه ال يمكن أن تكون حرب بين        فوكاياماويدعي  

  .) يلبموجب قانون مايكل دو(دمقراطيات ليبرالية 

في بداية سنوات الثمـانين مـن        هذا القانون كتبه  

 ولـيس   كانتالفيلسوف   القرن الماضي تحت تأثير   

   .هيغلباستقراء أو تأثير 

كل الحروب التي قامت في عصرنا الحديث        ولكن

قامت بها دول تدعي بأنها دمقراطيـة وليبراليـة،         

وهذه الدول لم تخض الحروب فقط ضد بعـضها         

النسانية في حربيين عالميتين،    البعض بل ادخلت ا   

وما يحدث اآلن، في الشرق األوسط واماكن اخرى        

في عالمنا، لهو اثبات بأن الدمقراطيـة الليبراليـة         

) الويالت االمريكيـة  (االولى في العالم أي امريكا      

  .هي التي تخلق وتفتعل بؤر التوتر في العالم 

ولكن لنفرض بأن الدمقراطية الليبرالية إنتـصرت       

كل مكان في العالم سنصل إلى وضع معـاكس     في  

وهو بأننا لم نعد بحاجـة إلـى القـوة العـسكرية            

للواليات المتحدة، وعليها، أي امريكا، أن تقبل أن        

تكون ديمقراطية واحدة من بين كثير مـن الـدول          

الدمقراطية، وعندها ستصبح امريكا ال حاجة لها،       

 وهذه هي الضائقة األساسية المريكا ولواشـنطن،      

  .وأحد المفاتيح لفهم السياسة الخارجية االمريكية 
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 وزيـرة   مادلين أولبرايـت   طالبت   ١٩٩٨في عام   

، بتوجيـه ضـربة      كلينتـون  الخارجية في عهـد   

على العراق، ومن خالل ذلك قالت بأن        صاروخية

الواليات المتحدة كدولة ضرورية، وبما أن نقيض       

بشكل الحقيقة دائما قريب جدا للحقيقة، فإذا ادعينا        

رسمي بأن الواليات المتحدة ضرورية، ما هذا إال        

  .تعبير عن طرح السؤال حول ضروريتها للعالم 

 عبرت عن طريق النفي، مـذهب       مادلين أولبرايت 

، والـذي يـرى     نسكيييجرب) Doctrine(وعقيدة  

الواليات المتحدة منتقلة من المركز، معزولة، بعيدة       

تين، حيـث   وآسيا، المأهولتين والمنتج  -اوروبا عن

  .سيتركز التاريخ في العالم الذي سيسوده السالم

في أساس االمر الزمرة الحاكمـة فـي الواليـات          

المتحدة تقبل خطورة النظريـة المنطويـة علـى         

تناقض ذاتي والتي تبدو ألول وهله، صحيحة، في        

نظرية فوكوياما حول نهايـة التـاريخ، وتقتـرح         

رة على  تكتيكات سياسية تؤدي إلى إستمرار السيط     

  .العالم القديم 

، وبعــض تالميــذه فــي االدارة هنتنغتــونامــا 

  االمريكية، فيقبل شمولية نظرية فوكايامـا، ولكـن       

يرفض وال يقبل امكانية إنتشار القيم الدمقراطيـة        

الليبرالية في العالم ككـل، مـن خـالل نظرتـه           

العنصرية الشوفينية تجاه باقي شعوب العالم وإيمانه 

 واالثني لـشعوب العـالم، حيـث،        بالتقسيم الديني 

برأيه، غالبية هذه الشعوب بطبيعتهـا وتاريخهـا        

) Ideal(وحضارتها الخاصة ال تتناسب والمثـال       

    .الغربي 

ولكن بالنسبة للتطور الجدلي التاريخي لالنسانية ال       

يمكن أن تكون الدمقراطية الليبرالية نهاية تطـور        

 المجتمع  المجتمع االنساني، فوجودها مرتبط بوجود    

الطبقي، ولقد اثبت التاريخ بأن الدول الرأسـمالية        

والتي تدير شؤون دولها من خالل نظام ديمقراطي        

ليبرالي يكرس سيطرة الطبقة الرأسمالية على باقي       

الطبقات داخل تلك الدول، لـم تـأت باالسـتقرار          

والسالم العالمي، بل بالعكس مارست ابشع سياسة       

الثالث، وعّمت الفـوارق    عدوانية تجاه دول العالم     

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحضارية بـين      

الدول المتقدمة صناعيا ورأسـماليا وبـين بـاقي         

  .شعوب ودول آسيا وامريكا الالتينية وافريقيا 

ولكن ما يقلق الطبقة الحاكمـة الرأسـمالية فـي          

امريكا، التطور الحاصل في المجتمـع البـشري        

لواليات المتحدة، خارج المركز    عامةً، وذلك يدفع با   

فخوف امريكا االساسـي أن تعـود       . الى الهامش 

وتجد نفسها في وضع وحدها، في عالم ليس بحاجة         

  .لها 

، زاد العجـز    ٢٠٠٠ وحتى عـام     ١٩٩٠منذ عام   

 مليـار دوالر    ١٠٠التجاري للواليات المتحدة من     

من أجل موازنـة     . مليار دوالر    ٤٠٠ليصل إلى   

لى امريكـا أن تـأتي برأسـمال    الدين الخارجي ع 

والرأسمال النفطي العربي احد المكونات     (خارجي  

مـواز للعجـز    ) األساسية لهذا الرأسمال الخارجي   

  .التجاري االمريكي  بالميزان

اآلن خالل هذا القرن الثالث، الواليات المتحدة، ال        

في نفس  . تستطيع أن تعيش فقط من االنتاج الذاتي      

ملية تطور سريعة وتوازن    الوقت العالم يمر في ع    

في مختلف النواحي العلمية، والثقافيـة، والتعلـيم،       

مثال امريكا  (والتطور الديموغرافي، والديمقراطي    

الجنوبية، البرتغال، اسبانيا، اليونـان وحتـى دول        

وهذا العالم سيكتشف بعد فترة بأنه يستطيع       ) افريقية
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اموره االقتصادية والسياسية والحـضارية      أن يدير 

مثال علـى ذلـك     (والثقافية بدون الحاجة المريكا     

في وقت ستكتشف امريكا نفـسها      ) فنزويال أخيرا 

بأنها ال تستطيع أن تدير امورها وتلبي احتياجـات         

مواطنيها ومجتمعها بدون مساعدة ورأسمال بـاقي       

  .دول العالم 

التطورات األخيرة، خاصة منذ بداية هذا القـرن،        

بـشكل جـدي، لقـوة      نشاهد االنخفاض النسبي، و   

امريكا االقتصادية، مع أنها مارسـت ضـغوطات        

سياسية واقتصادية جّبارة من أجل زيـادة قـدرتها         

االقتصادية النسبية عن طريـق نهـب، وابتـزاز         

اقتصاديات العديد من دول العالم الثالـث وحتـى         

  .الدول الرأسمالية الحليفة لها 

ل لقد تحولت امريكا إلى دولة متوحشة، واكبر مثا       

على ذلك ما يجري من نهب لنفط العراق، وسرقة         

الرأسمال النفطي العربي وخاصةً  السعودي، حيث       

اشترت السعودية خـالل العقـد االخيـر سـالحا          

امريكيا بعشرات مليارات الدوالرات، هي ليـست       

بحاجة اليه، فالجيش السعودي، خوفا من أن يكون        

له دور في تغيير الوضع في الـسعودية ال يزيـد           

  .دده عن ثلث الجيش االردني ع

ويطرح السؤال هل هذا الوضع هو عالمة للقوة ام 

  .للضعف؟

في كل الحاالت ال شك بأن امريكا في هذا الوضع          

المتأزم بالنسبة لها، مجبرة على خوض العـدوان        

ــصادي  ــافي واالقت ــسكري والثق ــسياسي والع ال

المتوحش للحفاظ على الوضع القائم من التـوازن        

الضروري لمستوى بقاؤهـا وحياتهـا      لصالحها، و 

ولكـن التطـور التـاريخي       .كدولة عظمى اولى  

الجدلي، يتجدد دائما ويتغيـر دائمـا وال يتوقـف          

 )كفرياسيف(.

 حادية نهاية الهيمنة األ
  تقارير : مجلة الحرس الوطني 

   ٠١/٠٣/٢٠٠٣: تاريخ
 خير الدين عبدالرحمن . د: بقلم

 ١٩٩١ل سـنة  عندما راحت الواليات المتحدة تحتف    

نتصار التحالف الذي شكلته ضـد العـراق فـي          إب

حرب الخليج الثانية، التي خاضتها ألسباب بعيـدة        

عن الهدف المعلـن، نبـه عـدد مـن المفكـرين         

األمريكيين شعبهم إلى أن ما قد جرى مدعاة حزن         

وقلق على مصير الواليات المتحدة، أكثـر منـه          

 األمريكي بل إن الباحث     . يستحق االحتفال  انتصاراَ

 بأن أسبانيا اإلمبراطورية  قد كتب مذكراَوليام لندن

، ١٦٣٤قد حققت أعظم انتصاراتها في بافاريا سنة        

نتصارها الخارجي األخيـر الـذي آذن       إلكن كان   

نتـصار  إكـذلك بـدا     . بنهاية تلك اإلمبراطوريـة   

 آخر   لوليام لندن  الواليات المتحدة في تلك الحرب    

  .طهانتصار خارجي لها قبل سقوإ

لكن الواليات المتحـدة سـارعت إلـى تـدخالت          

عتبـره  إعسكرية خارجية أخرى كررت فيها مـا        

نتحار ذاتي لها، فكانـت     إأولئك المفكرون عوامل    

وقائع هذه التدخالت العـسكرية مـن بنمـا إلـى           

 ناهيك  - مرورا بالصومال ويوغسالفيا   -أفغانستان  

تؤكـد مـا    عن استمرار القصف الجوي للعراق،      

الديمقراطيـة  " فـي كتابـه      عوم تشومسكي  ن قرره

من أن تصعيد المواجهة والتدخل في شتى       " الرادعة

جوانب الساحة الدولية هي سياسة ثابتة للواليـات        

المتحدة األمريكية، مكرسة لخدمة المهيمنين علـى       

حياتها االقتصادية والـسياسية واالجتماعيـة مـن        
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أربــاب الــصناعة والتجــارة الــذين يرســمون 

  .يات كونية إلحكام السيطرة على العالماستراتيج

  : على هذا في كتاب الحق هو  تشومسكيشدد

The Rule of Force in World Affairs, 
Rogue States (Random House, 2000) 

عتبر أن الواليات المتحدة وحلفاءها ممـن       إ الذي  

بتـزاز الـدول     إل  وعمـالَ  يستخدمون القوة ردعاَ  

ون القوانين الدوليـة    الصغيرة والمتوسطة، ويخرق  

التي يزعمون أنهم حماتها، هم الدول الخارجة على        

القانون، وليست الدول الـصغيرة التـي تتهمهـا         

الواليات المتحدة بالخروج على القـانون عنـدما        

  .ترفض الخضوع لواشنطن

رد دعاة التدخل الخارجي الحربي األمريكي بمـا        

ج يعكس قلقا مماثال لديهم أيضا، وإن كـان العـال         

الذي دعوا إليه هو المزيد من الحروب والتدخالت        

 Essentialsأشارت الدراسة المعنونة . العسكرية

of Post Cold War Deterrence )  أساسـيات

 إلـى أن    )الردع في مرحلة ما بعد الحرب الباردة      

الواليات المتحدة تستغل ترسانتها النووية إلظهـار       

، جون كيلي ال  وهكذا مثال، ق  ). الدولة المنتقمة (أنها  

قتراب حرب  إمساعد وزير الخارجية األمريكي مع      

إن كـان لالسـتراتيجيا     : الخليج الثانية من نهايتها   

األمريكية أن تبقى بمنأى عن ذلك الفيروس المضاد       

سمه التـاريخ،   إالذي يأكل اإلمبراطوريات، والذي     

فعليها أن تنشر الجثث اإلقليمية في كل المنـاطق،         

 فذة في استهالك أصحاب العظام      لتستعملها بأصابع 

  !واألفكار الساخنة

على الرغم من صواب مالحظة الكاتب الفرنـسي        

 آنـذاك، إذ رأى أن األمـريكيين قـد          أالن غريش 

يتحدثون اآلن من أعـالي     "صاروا بعد تلك الحرب     

العالم ألنهم يمسكون بمفاتيح الطاقـة، ويقومـون        

تمـال  فإن اح "بالتطوير المنهجي للعقل اإللكتروني     

التصادم بين الواليات المتحدة وأمم كثيرة في العالم        

 عقـب   شـوفنمان  جان بيـار  رأى  . بات يتعاظم 

ستقالته من منصبه كوزير دفاع فرنسا آنـذاك أن         إ

لن يقبل بغير أقويـاء فـي       "النظام العالمي الجديد  

مواجهة بؤساء، بيض في مواجهة سود، أسـياد        

  ".في مواجهة عبيد

جان ؤية الباحث االستراتيجي    اتفق هذا الرأي مع ر    

المـشاريع   " التي الحظـت أن    كريستوف روفين 

الجيوسياسية الجديدة تقطع آسيا وأفريقيا وأمريكا      

الالتينية بحماس ونشاط لينتهي فرز البشر إلـى        

رعايا اإلمبراطوريـة الجديـدة، وأهـل       : صنفين

 روجيـه جـارودي    رأى المفكر الفرنسي     ."التخوم

  الثقافة الذي يلعـب دوراَ     نحطاطإوكثير سواه أن    

 في حياة المجتمع األمريكي إنما ينحدر مـن         منظماَ

تنظيم إنتـاجي   " طبيعة تاريخ الواليات المتحدة هي    

تضبط عمله نفس العقلية التكنولوجية والتجاريـة،       

حيث يشترك فيها المنتج والمستهلك في غاية واحدة        

أما الهويـة الشخـصية     . هي النمو الكمي للرفاهية   

افية والروحية أو الدينية فهي مـسألة خاصـة         الثق

وفردية بشكل حازم، ال شأن لها في آلية عمل هذا          

  ).١("التنظيم وال تتدخل فيها

ال تخفي المؤسسات األمريكيـة المتنفـذة الـدور         

المحوري للمصالح االقتصادية األمريكيـة علـى       

امتداد العالم فـي الـدفع إلـى تـدخل عـسكري            

فتعال األزمات والحروب   واستخباراتي أمريكي، وا  

في العديد من مناطق العالم لتـأمين مزيـد مـن           

لم تكـفّ اإلدارات األمريكيـة      . المصالح التجارية 
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المتالحقة عن جعل رفع الميزانية العسكرية إحدى       

أهم أولوياتها، رابطة بين هذه الزيادة والقدرة على        

تحقيق مكاسب اقتصادية أكبر من مناطق مختلفـة        

 هذا  بول كينيدي سر المفكر األمريكي    ف. من العالم 

زيادة اإلنفاق العسكري واللجوء إلى استخدام      "بأن  

القوة، واإلسراف في استخدامها، قرائن على دخول       

 ألن  -ال الـصعود  -الدولة العظمى مرحلة الهبوط   

  ".باهتزاز المكانة هذه العسكرة تعبير عن اإلحساس 

يكي في إن مظهر القوة األمر: " بعد ذلككينيديقال 

حرب الخليج الثانية لم يغير مـن واقـع سـقوط           

اإلمبراطورية األمريكية، ذلك أن الثقافة الـسياسية       

األمريكية تمنع بلورة استراتيجية لمواجهة المصادر   

، وإن كان قد عـاد بعـد        )٢("الداخلية لهذا السقوط  

 علـى أن الواليـات      عشر سنوات ليشدد متباهيـاَ    

ى الوحيدة لسنوات   المتحدة سوف تظل القوة العظم    

  .كثيرة

، رئيس المجموعـة الدراسـية       روبين رايت  وقال

حول الردع النووي التابعة لألمم المتحدة آنذاك في        

حديث عن أداء الواليات المتحدة في حرب الخليج        

الدولة التي تحتاج إلى مليارات الدوالرات      : "الثانية

من دول أخرى لتمويل حرب ضـد دولـة ناميـة           

 على فرض نظامهـا علـى الكـرة         التملك القدرة 

ومثله، كتب الكاتـب األمريكـي      ). ٣" (األرضية

 الوحيدة الباقية، لكننـا مفلـسون       ستانلي هوفمان 

ورأى كثيـرون أن    ). ٤"(والنستطيع أن نفعل شيئا   

الحرب ستصبح أكثر فأكثر وسيلة أمريكية لتحقيق       

مزيد من مكاسب اقتصادية وتجاريـة والمحافظـة       

المجتمـع األمريكـي علـى      على مستوى رفاهية    

  .حساب األمم األخرى

وقد أشار تقريـر وكالـة المخـابرات المركزيـة          

ــة  ــون C.I.Aاألمريكي  Global ٢٠١٥ المعن

Trends )5 ( ستشرافه السنوات الخمس عشرة إفي

 في ظـل غيـاب      األولى من القرن الجديد إلى أنه     

تهديد واضح لألمن القومي األمريكي سوف يكون       

 سياسة اقتصادية يمكن خاللهـا      من الصعوبة رسم  

تطوير السياسة الخارجية، في الوقت الذي يمثل فيه        

الحفاظ علـى التقـدم التكنولـوجي واالقتـصادي         

  .للواليات المتحدة أولوية مطلقة

لم تأت هذه الفقرة من التقرير بجديد، بـل أكـدت           

 في تعامل الواليات المتحدة مع سـائر        واقعاً معاشاَ 

 تمامـا   ار األمريكي مرتبطـاَ   العالم، جعل االزده  

بسياسة القوة، وكرست أسلوب السلوك األمريكـي       

المتعجرف تجاه األمم األخرى، في ظـل تراجـع         

متسارع لها على الساحة الدولية، كانت من فصوله        

األخيرة تصويت األمم المتحدة للمرة األولى فـي        

 ضد عضوية الواليـات     ٢٠٠١-٥-٤تاريخها يوم   

 اإلنسان، وفرض الواليات    المتحدة في لجنة حقوق   

المتحدة حصانة واستثناء لمواطنيها إزاء محكمـة       

  .الجزاء الدولية

، أسـتاذ القـانون بجامعـة       ميكل جلينـون  عقب  

كاليفورنيا، في مقالة له نـشرتها مجلـة الـشؤون          

 األمريكيـة علـى   Foreign Affairsالخارجية 

الحرب الجوية األطلسية ضـد يوغـسالفيا سـنة         

إن الواليات المتحدة وحلفاءها فـي      : ،قائال١٩٩٩ً

حلف شمال األطلسي تحلوا بدرجة كبيرة من أحكام        

ومبادئ األمم المتحدة التي كانت تحد من التدخالت        

الدولية في النزاعات المحلية للدول األعضاء فـي        

إن الغرب يميل إلى    : وأردف قائالً . المنظمة الدولية 

يا نظام ال يحفل كثيرا بمساواة الـدول فـي قـضا          
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السيادة اإلقليمية، وهو أمر يتعارض تماما مع مبدأ        

المساواة بين الدول، كبيرها وصغيرها، الذي كفله       

القانون الدولي الحالي، فالنظام الدولي الجديد ينطلق 

من فرضية مؤداها أن مبدأ مساواة الدول في نظر         

  .القانون ما هو إال فكرة جوفاء

 ماس هـوبز  تولكن البديل هو عمليا تطبيق نظرية       

ستهوت القوى الفاعلة في الواليات المتحـدة       إالتي  

متداد حياتها، والتي تقـول إن      إمنذ تأسيسها وعلى    

العالم بحاجة إلى سيد أعلى يحكمه، وإال عـصفت         

فتلك القوى األمريكية الفاعلة تـصر      ! الفوضى به 

على أن الواليات المتحدة قد وجدت لتكون الـسيد         

لرئيس األمريكـي األسـبق     لقد نبه ا  . األعلى للعالم 

 بدوره إلـى أن الواليـات المتحـدة         جيمي كارتر 

 لتوفير القـوة العـسكرية      اَستعدادإأكثر  "أصبحت  

غالبا ماتكون  . المهيمنة، وتوجيه إنذرات االنصياع   

 من المعاناة للمـواطنين المقمـوعين       النتيجة مزيداَ 

إن تجاوز مجلس األمن يـضعف األمـم        .. أصال

الغايـات ال   .. عضاء الدائمين المتحدة ويغضب األ  

تبرر الوسائل حتى بالنسبة للدولة العظمى الوحيدة       

  ) ٦.."(في العالم

، أسـتاذ الدراسـات      إيليـوت كـوهين    كما أشار 

 األمريكية في جون هوبكنزاالستراتيجية في جامعة 

إلـى أن   مجلة الشؤون الخارجيـة     مقالة نشرتها   

 قد وعد بثورة تـشطب      جورج بوش االبن  الرئيس  

 من التكنولوجيا في الوقت الذي يخشى حلفاء        جيالَ

الواليات المتحدة مـن تـصاعد إنفاقهـا الهائـل          

المتصاعد على مزيد من تطوير األسلحة، وبينما ال        

تزال االستراتيجيا األمريكية تعتمد على فهم للقـوة        

العسكرية مستمد من حرب باردة التـي لـم تعـد           

ــة   ــا قائم ــرها وتأثيراته ــززت ). ٧(عناص ع

دونالد االستراتيجيا التي وضع وزير الدفاع الجديد       

 خطوطها العريضة الروح التي حكمـت       رامسفيلد

الواليات المتحدة على امتـداد سـنوات الحـرب         

 من صقورها، رغم أن      رامسفيلد الباردة، التي كان  

 تغير معطيات المرحلة واحتياجاتها يتطلب روحـاَ      

  .غير تلك التي تقادمت وشاخت

الت األمريكيـة المباشـرة وغيـر       تالحقت التدخ 

المباشرة في السنوات العشر الماضية علـى نحـو        

غير مسبوق لتغيير العديد من األوضاع الـسياسية        

غـزو  : واالقتصادية في مناطق مختلفة من العالم     

عسكري مباشر إلسقاط أنظمة حكم وفرض أخرى       

 ...)بنما، غرانـادا، هـايتي    (في أمريكا الالتينية    

..)  الفليبين، إندونيسيا، أفغانستان   العراق،(آسيا  و

، أو لرسم خرائط جديدة لبعض )الصومال(وأفريقيا 

، تفتيت يوغـسالفيا،    تقسيم العراق عملياَ  (الدول  

، وضـغوط   ..)سلخ تيمور الشرقية عن إندونيسيا    

بالحصار االقتصادي والعقوبات التجارية شـملت      

خمسا وثالثين دولة في األعوام العشرة األخيـرة،        

تها الواليات المتحدة منفـردة، إضـافة إلـى         فرض

الدول التي استخدمت الواليات المتحـدة مجلـس        

األمن الدولي لفرض عقوبات اقتـصادية عليهـا،        

بحيث بلغت نسبة الدول التي تعرضت إلى حـرب         

اقتصادية شنتها الواليات المتحدة أو دفعـت إليهـا         

مـن دول   % ٤٣خالل السنوات العشر األخيـرة      

 تكاثرت حاالت فرض الشروط السياسية     كما. العالم

واالقتصادية األمريكية علـى نحـو مهـين، بـل          

والتدخل فـي األوضـاع الثقافيـة واالجتماعيـة         

والتعليمية للعديد من دول العالم، وهـي ضـغوط         

تستند للقوة العـسكرية الـساحقة التـي تعززهـا          

  ).٨(الواليات المتحدة باستمرار
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في اإلصرار  عكست هذه التدخالت غطرسة تبالغ      

على إخضاع العالم كلـه وتوظيفـه فـي خدمـة           

أثارت هذه الغطرسة موجات    . المصالح األمريكية 

اعتراض واحتجاج وعداء متزايدة ضد الواليـات       

المتحدة وهيمنتها على امتداد العـالم، حتـى فـي          

مجتمعات البلدان التي تحالفت معها أوخضعت لها،       

ء كانـت   بل وداخل الواليات المتحدة نفسها، سـوا      

من أوضح تعبيرات هذه    . موجات علنية أو مكتومة   

االعتراضات المظاهرات العنيفـة التـي واكبـت        

منظمـة التجـارة    اجتماعات أدوات العولمة مثل     

 البنـك الـدولي    و صندوق النقد الدولي   و العالمية

 فـي كافـة المـدن األمريكيـة         منتدى دافـوس  و

واألوربية واآلسيوية واألسترالية التي جرت تلـك       

  .االجتماعات فيها خالل السنوات األخيرة 

رافق هذا تفاقم العديد من األمـراض واألزمـات         

الداخلية والبنيوية األمريكية، بحثت فيهـا مـؤخرا        

دراسات وتقارير كثيرة قارعة أجراس الخطر على       

 نشير مثال إلى شيخوخة البنية      .نحو متشائم ويائس  

 التحتية التي شكلت العمـود الفقـري لالزدهـار        

 مـثال، رئـيس      روبرت بـين    لقد حذر  .األمريكي

الجمعية األمريكية للمهندسين المـدنيين، مـن أن        

استثمارات أميركا في البنية التحتية أقـل بدرجـة         "

وتبـرز  . خطيرة من المطلوب منذ عشرات السنين     

خطورة الوضع عنـدما تنقطـع الكهربـاء فـي          

كاليفورنيا وتتهاوى جسور في ميلـووكي ويـتعلم        

 فصول كانت أصـال مـراحيض فـي         صغار في 

  ).٩"(كانساس

 ٢٠٠١وأشار تقرير لهذه الجمعية صدر في مارس        

إلــى أن إصــالح وتجديــد الطــرق والجــسور 

والمطارات والسدود وشبكات المجاري وكثير من      

المرافق األساسية األخرى في الواليـات المتحـدة        

تريليون دوالر فـي الـسنوات      ) ١ر٣(يحتاج إلى   

بينما إجمالي الميزانيـة الـسنوية      الخمس القادمة،   

  . تريليون دوالر) ١ر٩(المتحدة هو 

، مدير معهـد تكنولوجيـا البنيـة        ديف شولتز نبه  

أغلـب  "التحتية في جامعة نورث وسترن إلـى أن         

األميركيين يعتبرون البنية التحتية قضية مفروغا      

منها، اعتدنا على كفاءتها منذ وقت طويل ولـذلك         

ــدث ــاذا يحــــ ــدرك مــــ   . ال نــــ

قضية مسلم بها أننا نستطيع قيـادة الـسيارات أو          

ويستطيع النـاس   .. الطيران كما نشاء ومتى نشاء    

في كاليفورنيا الضغط علـى زر فتعمـل أجهـزة          

التكييف أو الكومبيوتر عندما يريدون أو يفتحـون        

كل هـذا معـرض     . الصنابير فتتدفق المياه رائقة   

 في مدينة نيويورك ثالثة آالف ميل مـن       "! للخطر

أنابيب المياه وألف ميل من المجـاري تجـاوزت         

عمرها االفتراضي، بعضها أنشئ قبل مئة وسبعين       

وينخر القدم وتسرب الماء تسعين ميال مـن        . عاما

أنفاق المترو وخمسا وعشرين ميال من الخطـوط        

الحديدية العلوية، كما يحتاج ستون جسرا في هـذه         

  . المدينة وحدها إلى إصالح نتيجة التآكل

، مدير مجلـس مبـاني      ريتشارد أندرسون ترف  عإ

نيويورك أن المدينة تعيش حالة من التردي، وهي        

سوف تواجه أزمة حـادة فـي الكهربـاء خـالل           

واشتكت المؤسسة القومية   . السنوات الخمس القادمة  

 وخمسين ألفا وأربعمائة    للتعليم بدورها من أن تسعاَ    

ة، مدرسة، أي ثالثة أرباع مدارس الواليات المتحد      

، باتريك كـارني  وأبلغ  . تحتاج إلى تجديد أو ترميم    

مدير هيئة المجاري، الكونجرس بأن شبكات المياه       

في البالد تواجه أزمة في البنية التحتية، مما يخلق         
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. مشكلة صحية عامة وترديا بيئيا واسـع النطـاق        

حذر مسؤولون آخرون من انهيار عدد كبير مـن         

د تجاوز نهاية   الجسور، وأن عددا كبيرا من السدو     

  ).١٠(عمرها االفتراضي

رتجاج العميق الناجم عن اخـتالل تـوازن        أما اإل 

التركيب اإلثني للمجتمع األمريكي، ومـا يترتـب        

عليه من اختالل العمود الفقري لألسـس الثقافيـة         

والحضارية التي قام عليها االستيطان األوربي في       

شمال أمريكا أصال، فخطره أشد وطأة من انهيـار         

بنى التحتية المادية، ألنه يتعلق بجـوهر البنيـة         ال

 أنجلوساكسونيةالتحتية المجتمعية القائم على هيمنة 

لقد تجاوز نسبة ذوي األصـول اإلسـبانية        . دائمة

وذوي األصول اآلسيوية وذوي األصول اُألفريقية      

الخمسين في المئة مـن الـسكان فـي الواليـات           

دنـى، أو    طبقـات أ   وشكل هؤالء تقليدياَ  . المتحدة

 علـى   -مواطنين الدرجات الثانية والثالثة والرابعة    

 بغض النظر عن شعارات الديمقراطيـة       -التوالي

والمساواة واالندماج فـي بوتقـة تحقيـق الحلـم          

  .. األمريكي

 أن المحافظـة علـى النظـام        يعني هـذا عمليـاَ    

الديمقراطي يمكن أن تؤدي في حال قيام تحـالف         

أغلبية لها في المؤسسة    بين هذه الفئات األدنى إلى      

التشريعية تنهي الهيمنة األنجلوساكـسونية علـى       

المجتمع وثقافته وحضارته، تلـك الهيمنـة التـي         

تجاوزت إطار شمال أمريكا الجغرافي لتمتد فـي        

بهـذا تـصبح الواليـات المتحـدة        . العالم بأسره 

، ممـا    وجوهرياَ األمريكية شيئاً آخر يختلف جذرياَ    

 زبيجنو بريجنسكي لقد توقع   . يعني ببساطة نهايتها  

 Out Ofخارج الـسيطرة  (هذه النهاية في كتابه 

Control (      عقب تفرد الواليات المتحدة في الهيمنة

  .على العالم مع مطلع القرن الحادي والعشرين

اقتنع كثير من المفكرين األمريكيين بهذه النهايـة        

 مـثال   دوجالس كويالند بأشكال مختلفة، فقد توقع     

لواليات المتحدة فتقتصر علـى واليـات       اختزال ا 

وسط األطلسي وما غربها، وكذلك بالنسبة لكنـدا،        

تضم تكساس  (وتظهر دول جديدة مثل تكسالهوما      

، ودولة يوتاه الدينيـة، وجمهوريـة       )و أوكالهوما 

شاستا، وجمهورية كاليفورنيا الجنوبيـة الناطقـة       

باإلسبانية، وجمهورية أونتاريو المالصـقة لدولـة       

) إقليم كندي سكانه فرنسيو األصل والثقافـة       (كيبك

ودولة كاسكاديا في أقصى غرب كنـدء، ودولـة         

  ).١١(كولورادو 

تشير الخطوات واإلجراءات التي اتخـذتها اإلدارة       

 على واشنطن   ٢٠٠١-٩-١١األمريكية منذ هجوم    

ونيويورك إلى ما يتجاوز التفسيرات والتبريـرات       

ـ       ة الـصدمة   السطحية التي ردت معظمها إلى حال

فعندما يصر الـرئيس بـوش      . والغضب واالنفعال 

على وضع كل دولة في العالم أمام خيارين ال ثالث          

إما الوقوف والقتال عمليا إلى جانب الواليات       : لهما

المتحدة في حرب تقودها وتقرر مسرحها وموعدها       

ومسارها والعدو فيها، وإمـا أن تعتبـر الدولـة          

متحدة ومؤيدة لإلرهاب،   المتلكئة معادية للواليات ال   

عتماده إفهذا يعني أن نفس األسلوب سوف يجرى        

من لم يكن معي فهـو عـدو        (في التعامل الداخلي    

  ).للوطن

، مستـشارة الـرئيس     غوندوليزا رايس وقد طلبت   

 التي  -لألمن القومي، من وسائل اإلعالم األمريكية     

 أن تلتـزم الرؤيـة      -كانت تتباهى دائما بحريتهـا    

وهـذا ال يعيـد     !  تعتمـدها اإلدارة   الرسمية التـي  

 ة           مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجي                ٤٤ من٤١                                                 ٢٠٠٧ -نيسان

 



 التحدي الصهيوين                        )١-١٤(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

 فقـط   الماكـارثي ذكريات فترة اإلرهاب الداخلي     

وإنما يقترب بالواليات المتحدة من وضع بعـض        

ديكتاتوريات دول متخلفة تصر على مسخ مواطنيها 

 وببغائياً لمزاج الحـاكم ونزواتـه،        كربونياَ تكراراَ

وتقمع الرأي اآلخر وتخنقه، وتفرض الحظر على       

 الحر تحت طائلة عقوبات تصل أحيانا حـد       التفكير

كما أن قرار محاكمة مـواطني      . التصفية الجسدية 

الدول األخرى الذين تشتبه السلطات األمريكية بهم       

أمام محاكم عسكرية استثنائية دون قانون يلزم تلك        

المحاكم عمليا، يشكل خطوة تؤسس لسحب مثـل        

هذا اإلجراء على مواطنين أمريكيين أيـضا فـي         

مستقبل، عندما يتعلق األمر بأمريكيين من أصول       ال

أفريقية أو آسيوية أو اسبانية يختلفون مع الـرؤى         

والقواعد والمصالح األنجلوساكـسونية، وبالتـالي      

تندفع نحو تكريس مجتمع البعد الواحد على نحـو         

  .انتحاري

تدرك كثير من القوى الدولية ما تعيشه الواليـات         

 ويتعمد بعـض هـذه      المتحدة من تحوالت مأزقية،   

 تشجيع الواليات المتحدة على الغـرق       القوى أحياناَ 

نأخذ مثال حالة روسـيا التـي       . أكثر في المستنقع  

يعيش مجتمعها بكل تياراته مهانة تعمدت الواليات       

المتحدة تعميقها وتكريسها منـذ انهيـار االتحـاد         

  . السوفيتي السابق

  ســتدراج الــسوفييت إلــى الفــخ األفغــانيإ
نهيار إضاح أحد األسرار الخطيرة المتعلقة ب     إن افت 

ستدراج األمريكي له إلى    تحاد السوفيتي عبر اإل   اإل

 ولكـن   -الفخ األفغاني يثير تفاعالت تتصاعد ببطء     

 خالصة األمـر أن مجلـة     . بثبات في روسيا حاليا   

 الفرنسية نشرت حـواراً مـع   لونوفيل أوبزرفاتور 

 تضمن توجيـه الـسؤال    ) ١٢ (زبيجنو بريجنسكي 

  :التالي له

، مـدير وكالـة المخـابرات        روبرت جيتس  قال"

مـن  (المركزية األسبق، في مذكراتـه المـسماة        

 أن الوكالة قـد بـدأت بتقـديم المـساعدة           )الظالل

للمقاتلين األفغان قبل سـتة أشـهر مـن التـدخل           

في تلك الفترة كنت أنـت      . السوفييتي في أفغانستان  

، ولـذلك    كارتر مستشار األمن القومي لدى الرئيس    

ألــيس هــذا .  فــي هــذه المــسألةلعبــت دوراَ

. نعـم هـذا صـحيح     :" بريجنسكيفقال  "صحيحا؟

بموجب الرواية الرسمية لتاريخ هذه المسألة، بدأت       

المخابرات المركزية األمريكية تقـديم المـساعدة       

، أي بعـد    ١٩٨٠للمجاهدين األفغان خالل العـام      

. ١٩٧٩-١٢-٢٤الغزو السوفييتي الذي وقع يـوم   

 تموز  ٣، فالواقع أنه في     كن الحقيقة مختلفة تماماَ   ل

 على أول أمـر     كارتر وقع الرئيس    ١٩٧٩) يوليو(

بتقديم المساعدات السرية للعناصر والمجموعـات      

المعارضة لنظام الحكم المؤيـد للـسوفييت فـي         

وفي ذلك اليوم بالذات كتبت مالحظـة       . أفغانستان

عدات للرئيس أوضحت فيها أنني أرى أن هذه المسا

  .ستؤدي إلى تدخل سوفييتي عسكري

أنا ال آسف على مـا فعلنـاه        : بريجنسكيوأضاف  

ألن تلك العملية السرية كانت فكرة ممتازة، ألنهـا         

  ..دفعت السوفييت إلى الوقوع في الفخ

ألست تشعر باألسـف    :" بريجنسكي ثم سألت المجلة  

ألنكم أيدتم األصوليين اإلسـالميين ودعمتمـوهم       

راف، وهاهم يصبحون اليوم بنظركم     بالسالح واإلش 

  إرهابيين؟
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ماهو األهـم بالنـسبة لتـاريخ       :" بريجنسكي أجاب

  ". نهيار االتحاد السوفييتي؟إالطالبان أم : العالم

 التي يخيف نموها الواليات     الصينكذلك هي حالة    

المتحدة بشدة، ولذلك تمارس عليها ضغوطا هائلـة        

ـ        سياسي لتصفية تراثها العقائدي وجذور نهجهـا ال

  . وتطويعها وابتزازها

التي لم تتردد في التمرد   فرنـسا    يشمل األمر أيضاَ  

على هيمنة الواليات المتحدة على حلـف شـمال         

األطلسي وأوربا عموما، وتمضي في حمل رايـة        

وحدة أوربا واستقاللها عن النفوذ األمريكي، والتي       

 أن مشاكل العـالم      مراراَ جاك شيراك أعلن رئيسها   

ر من أن تتولى دولـة واحـدة حلهـا أو           أكبر بكثي 

  .التصدي لها

، التي تبدو أكثر الدول تبعية  أيضاَ بريطانيـا بل إن   

للواليات المتحـدة والتـصاقاً بهـا، ال تنـسى أن           

الواليات المتحدة تآمرت للتعجيل بـأفول شـمس        

اإلمبراطورية البريطانية وتحويلها إلى مجرد دولة      

  . تابعة

 الكامن بمكر ودهـاء،     اني الياب الننسى أيضا الثأر  

الذي يترقب فرصة تسوية حساباته الطويلـة مـع         

الواليات المتحدة، ناهيك عن دول أخـرى وقـوى         

وتيارات شعبية واقتصادية وفكرية ومجتمعية عديدة 

تتحين هذه القـوى وسـواها الفرصـة        . في العالم 

لمحاصرة وإجهاض انفـراد الواليـات المتحـدة        

  . بالهيمنة

المتحدة بدورها تـدرك أن عليهـا       بدأت الواليات   

التعامل بمرونة أكبر مع القوى الفاعلة البارزة في        

بدا هذا . عالمنا، فتعترف لها ولمصالحها بدور أكبر

في الفترة األخيرة عندما أوكلت الواليات المتحـدة        

 مثال في التهيئة للحرب ضـد       لبريطانيادورا أكبر   

  بعد رفض  -، وعندما قبلت على مضض    أفغانستان

 السماح بدور أوربـي نـشط فـي         -علني متكرر 

 اإلسرائيلي، وعندما حاولت عبر     -الصراع العربي 

 إعادة االعتبار  ٢٠٠١ في نوفمبر    بوتين- بوش قمة

في حدود معينة لروسيا كدولة كبـرى، وعنـدما         

أعطت الضوء األخضر النـضمام الـصين إلـى         

منظمة التجارة الدولية بعدما ماطلت في مفاوضات       

  .  عشر عاما حول هذا االنضمامدامت خمسة

 في دراسـة  مارتن ووكـر قارن الباحث األمريكي  

) World Policy Journal)13نشرتها فـصلية  

الغد األمريكي بمصير إمبراطوريات عديدة سـجل       

التاريخ سقوطها بعد صـعود أغواهـا باالسـتبداد       

ستخدام قوتهـا العـسكرية الطاغيـة       إستسهال  إو

 اليابـان  إلى تأهـب      ووكر أشار. إلخضاع الجميع 

لفك ارتباط اقتصادها على نحـو مـا بالـدوالر،          

 إنشاء منطقة تجـارة حـرة       الصينوبحثها اقتراح   

تضمهما مع دول رابطة شعوب جنـوب وشـرق         

، في الوقت الـذي أطلقـت أوربـا         ) آسيان(آسيا  

اليورو بدورها تأكيداً للتخلص من التبعية للـدوالر        

 يـة سياسـياَ    للـتخلص مـن التبع     ماليا، وتأسيساَ 

  ووكر شبه.  للواليات المتحدة  ستراتيجياَإ و وعسكرياَ

وضع الواليات المتحدة اليوم بوضع بريطانيا فـي        

، عندما كانت مشبعة بالقوة وخـيالء       ١٨٩٠العام  

نحدارها من القمة، أو بوضع رومـا       إالهيمنة قبيل   

 بـشكل   المماثل في القرن الرابع الميالدي، مشدداَ     

وب عرفـه تـاريخ     خاص علـى فـشل أي أسـل       

اإلمبراطوريات القديمة تنتهجه الواليات المتحـدة      

 لهيمنتها في   حتواء الحالة األشد تحدياَ   إلمواجهة أو   
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، سواء كان أسـلوب     الصينالمستقبل القريب، أي    

  . أثينا أو إسبارطة أو روما

تذكّر هذه المقارنة بالعديد من المقارنات المماثلـة        

 راتيجيين تعزيـزاَ  عقدها كثير من الباحثين االسـت     

الستشرافهم بدء أفول الواليات المتحدة، على نحو       

 ولـيم لنـدن   ستذكار  إما أشرنا إليه في البداية من       

نتـصارها  إكيف بدأ سقوط اإلمبراطوية اإلسبانية ب     

الذي يشبه انتصار تحالف القوات واالسـتخبارات       

ــة والروســية  ــة والبريطاني العــسكرية األمريكي

ربمـا ال   ..  على  في أفغانستان  والباكستانية وسواها 

، للقـصف   أحد، إذ لم تكن هناك قوة مقابلة عمليـاَ        

الجوي والصاروخي الهائل، اللهم سوى أفراد قالئل 

مسلحين بأسلحة بسيطة ال يمكنها التصدي لطائرات      

  . قاذفة وصواريخ شديدة التدمير

  :الهوامش

روجيه جارودي، الواليات المتحـدة طليعـة       ) ١(

جمة مروان حمـوي، دار الكاتـب،       االنحطاط، تر 

  .٣٧، ص١٩٩٨دمشق، 

) ٢ ( Paul Kennedy, Amerique Les 

Defauts de La Cvirasse IصExpress, 
Paris, 2.8.1992 

)٣ ( Rodin Wright, Old Ways Falling 
but New World order is Still Murky, 
Los Angeles Times  ,٢٦,٦,١٩٩١, ppl-ll 

) ٤ ( International Herald Tribune, 27-
28.6.1992,P2 

انظر مثال عرض صحيفة االتحاد، أبو ظبي،       ) ٥ (

للتقرير على حلقات اعتبارا من عددها الصادر في        

٢٠٠١-١-٤.  

جيمى مثال عرض صحيفة االتحاد، أبـوظبي،       )٦(

 ٢٧للتقرير على حلقات اعتبارا مـن عـددها ص          

  ).عن نيويورك تايمز(

ميركا عن نفسها   أيليوت كوهين، كيف تدافع أ    ) ٧(

ــشرين؟،   ــد والعـ ــرن الواحـ ــي القـ   فـ

مترجما عـن    (٢٠٠١-١-١٥االتحاد، أبو ظبي،    

Forein Affairsــة   ). األمريكيــــــ

محمد الفيل، الواليات المتحدة واألمم المتحدة،      ) ٨(

ــاد،    .١٤ ص ١٩٩٩-١١-١٠االتحــــــ

البنية التحتيـة للعمـالق األمريكـي مهـددة         ) ٩(

  .٢٠٠١-٥-٩، االتحـاد أبـو ظبـي،        ..باالنهيار

ــسابق) ١٠( ــصدر الــــــ   المــــــ

-١٢-٧،٧٤٩الكفاح العربي، بيروت، العدد    ) ١١(

  .٥، ص                  ١٩٩٢

. ١٩٩٨-٦-١٥نوفيل أوبزرفاتور، باريس،     )١٢(

المحـرر  : ترجمتها منشورة على حلقتين في    ) ١٣(

 ٢٣، ٣٢٣و٣٢٢: العربــي، بيــروت ، العــددين

  . ٢٠٠١-١١-٣٠و
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