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ملخص البحث
إن األوض���اع احلالي���ة يف الوالي���ات املتح���دة تش���به إىل ح���د كب���ر م���ا كان علي���ه احل���ال يف روم���ا القدمي���ة قب���ل س���قوطها 
وانهياره���ا، فهن���اك جوانب فش���ل داخلي���ة وخارجية ألمري���كا، وإخفاق يف جم���االت التعلي���م والبيئة واهلج���رة، باإلضافة 
إىل الفش���ل يف الع���راق، فض���اًل ع���ن تراج���ع القي���م األخالقي���ة واملبالغ���ة يف الغ���رور، واإلس���راف يف االهتم���ام بقضاي���ا 
الس���يطرة اخلارجي���ة، م���ع ش���دة الضغ���ط عل���ى الن���اس باالرتف���اع الص���ارخ يف الضرائ���ب، وارتف���اع تكالي���ف الرعاي���ة 
الصحي���ة والدي���ون الداخلي���ة، حت���ى إن املواط���ن األمريك���ي أصب���ح يعي���ش قلًق���ا متزاي���ًدا عل���ى مس���تقبله ومس���تقبل 

أسرته، خبالف ما كان عليه األمر قبل عقوٍد قليلٍة.

وم���ع أن أمري���كا تعان���ي م���ن م���وات روحي، وم���ع ذلك فإنه���ا ما زال���ت مصممة عل���ى تصدير قيمه���ا الزائف���ة إىل العامل 
بفوهة البندقية، مع أنها جمرد مجهورية انقلبت إىل إمرباطورية.

لق���د بن���ت إدارات الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة يف الس���نوات األخ���رة اس���راتيجيات كث���رة عل���ى الك���ذب واخل���داع 
واإليه���ام، لي���س عل���ى الع���امل اخلارج���ي فقط، ب���ل على ش���عبها نفس���ه، ومل يك���ن هذا خط���أ رئي���س بعين���ه، أو إدارة 
بذاته���ا، ب���ل تك���رر ذل���ك عرب عق���ود، يف سلس���لة م���ن الك���ذب املتواص���ل، اهل���ادف إىل حتقيق مص���احل آني���ة، ال عالقة 

هلا بالقيم اإلنسانية اليت يتشدق بها األمريكيون.

ويف الوق����ت ال����ذي تراج����ع في����ه الوالي����ات املتح����دة أخالقيًّ����ا وسياس����يًّا وعس����كريًّا؛ ف����إن دواًل وكيان����ات أخرى تتس����ابق إىل 
����َحة ملزامح����ة أمري����كا يف زعام����ة الع����امل تتمث����ل يف كتلت����ن  مزامحته����ا إىل موض����ع الص����دارة، أو مش����اركتها، والق����وى املَُرشَّ

هما: الكتلة األوروبية ممثلة يف االحتاد األوروبي، والكتلة اآلسيوية ممثلة يف الصن وروسيا واهلند واليابان.

لك���ن هن���اك م���ا يش���به قطًب���ا دوليًّ���ا آخ���ر، يتوقع بع���ض املراقب���ن أن يك���ون ل���ه تأث���ر يف جمري���ات األح���داث وتوازنات 
الق���وى يف الع���امل، جي���يء االع���راف ب���ه من أط���راف غربي���ة وأمريكي���ة، ولي���س فقط م���ن أط���راف إس���المية أو عربية، 

وهذا القطب هو ما مساه )مايكل وينستن(: »حركات اإلسالم السياسي واجلهادي«.

إن الراج���ع األمريك���ي س���يصب حتًم���ا يف ص���احل األم���ة اإلس���المية، وذل���ك عندما يس���تفيد املس���لمون م���ن تفاعالته يف 
املس���تقبل املنظ���ور، وميك���ن للع���امل اإلس���المي أن يتخط���ى مرحل���ة االبت���زاز األمريك���ي، كم���ا جت���اوز مرحل���ة اهلمجية 

الروسية أيام االحتاد السوفيييت.

املؤشرات الدولية للرتاجع األمريكي
د. عبد العزيز كامل

)عضو هيئة حترير وجملس إدارة جملة البيان.(
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أفكار ومقتطفات
املتف���رد، تدف���ع أمثان���ه أمتن���ا اإلس���المية قب���ل غره���ا، اج���راء  آث���ار اس���تمرار الصع���ود األمريك���ي  ت���زال  ال  	•
عل���ى حرمته���ا، واخراًق���ا حلدوده���ا، وانته���اًكا الس���تقالهلا واس���تنزاًفا لثرواته���ا، وإذالاًل وحص���اًرا وإفق���اًرا 

لشعوبها، وحرًبا عاملية شاملة تصادر وتطارد شبابها ورجاهلا، وأصحاب العلم والفكر والدعوة فيها. 

اخلارجي���ة ال���يت َمنَّ���ى الساس���ُة يف أمري���كا ش���عبهم ب���أن جي���ي مثراته���ا وح���ده، ق���د  اهليمن���ة  مش���اريع  	•
انقل���ب ش���ؤمها عل���ى ذلك الش���عب وحده، حت���ى وجد نفس���ه جمنيًّا علي���ه ب���دل أن يكون ه���و اجلاني هلذه 

الثمرات!..

وص���ف )موري���س برم���ان( أمري���كا بأنه���ا أرض قاحل���ة ثقافيًّ���ا، وأنه���ا تعاني م���ن موات روح���ي، ومع  	•
ذل���ك فإنه���ا مصمم���ة عل���ى تصدير قيمه���ا الزائف���ة إىل الع���امل بفوه���ة البندقي���ة، م���ع أنها جم���رد مجهورية 

انقلبت إىل إمرباطورية..!

بن���ت إدارات الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة يف الس���نوات األخ���رة اس���راتيجيات كث���رة -ولي���س فق���ط  	•
تكتي���كات– عل���ى الك���ذب واخل���داع واإليه���ام، لي���س عل���ى الع���امل اخلارج���ي فق���ط، ب���ل على ش���عبها 
نفس���ه، ومل يك���ن ه���ذا خط���أ رئي���س بعين���ه، أو إدارة بذاته���ا، ب���ل تك���رر ذل���ك ع���رب عقود، يف سلس���لة 
م���ن الك���ذب املتواص���ل، اهل���ادف إىل حتقي���ق مص���احل آني���ة، ال عالق���ة هل���ا بالقيم اإلنس���انية اليت يتش���دق 

بها األمريكيون.

قف���زت دي���ون الدول النامي���ة )املنهوبة الث���روات( م���ن 62 ملي���ار دوالر ع���ام 1970م إىل 480 مليار دوالر  	•
ع���ام 1980م، ث���م زادت عام 1996م 32 ضعًفا حت���ى وصلت 2000 مليار دوالر! ثم ب���دأت الدول الغنية 

يف إسقاط ديون تلك الدول مقابل امتيازات ابتزازية.

تس���ببت ضخام���ة الدي���ون وفوائده���ا الربوي���ة، يف دف���ع االقتص���اد األمريك���ي إىل االندف���اع املنتظ���م إىل  	•
حاف���ة اإلف���الس، فالدي���ون تزداد حوال���ي 400 ملي���ار دوالر س���نويًّا فيما خي���ص املوازنة الداخلي���ة، وتزداد 
حوال���ي 600 ملي���ار دوالر س���نويًّا فيم���ا خي���ص التج���ارة اخلارجية، ه���ذا عدا ما يس���مى ب� )خدم���ة الديون( 

أي: فوائدها الربوية.

كان غ���زو الع���راق وح���روب اخللي���ج قبله���ا دخ���واًل يف مرحل���ة )عس���كرة االقتص���اد(؛ حيث كان���ت تلك  	•
، وبالرغ���م م���ن أن تل���ك احل���روب كان���ت هلا  احل���رب ج���زًءا م���ن مش���روع اقتص���اديٍّ عس���كريٍّ أمريك���يٍّ
أوج���ه أخ���رى سياس���ية وحضاري���ة وديني���ة، إال أن استش���عار أمري���كا للخط���ر الداه���م الداخل���ي عليها من 

البوابة االقتصادية؛ جعلها تسارع إىل خوض تلك املغامرات العسكرية. 

يظ���ل ق���رار غزو الع���راق عامل اس���تنزاف اقتصاديٍّ وعس���كريٍّ للواليات املتحدة، ُيَس���رِّع َعَجل���ة تراجعها  	•
يف هذين اجملالن، إضافة إىل االستنزاف البشريِّ الذي ال حيتمله الشعب األمريكي.

تليفزيوني���ة،  إعالمي���ة  انتص���ارات  إال  تك���ن  مل  األخ���رة،  العق���ود  يف  املزعوم���ة  أمري���كا  انتص���ارات  إن  	•
وهل���ذا مل يس���تمر اخل���داع به���ا طوياًل، وه���و ما تس���بب وسيتس���بب يف املزي���د من اإلحب���اط املعن���ويِّ لدى 

عساكر الشطرنج األمريكية.
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تكالي���َف  املتح���دة  الوالي���ات  عل���ى  ف���رض  الع���امل  أحن���اء  يف  امُلَكثَّ���ف  األمريك���ي  العس���كري  الوج���ود  	•
له���ا إال مبزي���د م���ن املغام���رات العس���كرية للس���يطرة  اقتصادي���ة َتُن���وء بأمح���اٍل ال حُتَْتَم���ل، وال ميك���ن حتمُّ
عل���ى اقتصادي���ات أخ���رى لش���عوب الع���امل، وهل���ذا فق���د دخل���ت أمري���كا يف حلق���ة ُمْفَرَغ���ة ق���د جتع���ل 

حروبها لالقتصاد، واقتصادها للحروب!

س����اهمت مبالغ����ة الوالي����ات املتح����دة يف تضخي����م خط����ر م����ا وصفت����ه ب����� )اإلره����اب( يف إره����اب الع����امل م����ن  	•
سياس����اتها؛ حي����ث مل َيُع����ْد أح����د يف مأم����ن م����ن غدره����ا به حت����ت مس����مى »حمارب����ة اإلره����اب«، فخصوصيات 
الش����عوب ُتْنَته����ك، وس����يادة الدول ُتَص����اَدر، ب����ل وحدودها اجلغرافي����ة يف ال����رب أو البحر أو اجلو صارت مش����اًعا 

مستباًحا حلمالت املداهمة العسكرية أو األمنية، حُبَجج احملافظة على األمن والسلم الدولين!

يف  أمري���كا  جملامل���ة  الفادح���ة  األمث���ان  تتحم���ل  تع���د  مل  الع���امل  يف  املؤث���رة  السياس���ية  الكت���ل  كل  	•
أخطائه���ا، ب���ل ص���ارت تتس���قط هل���ا تلك األخط���اء، لعله���ا تعج���ل بس���قوطها املُْنَتَظ���ر، عل���ى األقل من 

مكان التفرد على قمة العامل.

إن الرؤي���ة ال���يت تتوق���ع تراج���ع أمري���كا ع���ن التف���رد بزعام���ة الع���امل، ص���ارت ش���به متوات���رة يف أنظار  	•
الكث���ر م���ن احمللل���ن غربً���ا وش���رًقا، لك���ن هن���اك م���ن يذه���ب إىل أبع���د م���ن ذل���ك، وه���و احتم���ال أن 
تف���كك االحت���اد  ت���ؤدي إىل تفكك���ه وتفتيت���ه عل���ى غ���رار  يتع���رض االحت���اد األمريك���ي نفس���ه هل���زات 

السوفيييت.

م لل���دول الفق���رة؛ حي���ث تفوق مس���اعداته  ص���ار االحت���اد األوروب���ي أك���رب مان���ح للمس���اعدات ال���يت ُتَقدَّ 	•
ضعف مساعدات الواليات املتحدة، وهي ما يوظفه االحتاد األوروبي سياسيًّا واقتصاديًّا ملصلحته.

مم���ا يع���زز احتم���االت احت���دام املنافس���ة ب���ن األوروبي���ن واألمريكي���ن -بالرغ���م م���ن انتمائه���م الظاه���ر  	•
إىل ثقاف���ة وحض���ارة وديان���ة واح���دة- ذل���ك االخت���الف اجلوه���ري ب���ن الطرف���ن م���ن الناحي���ة املذهبية، 
الكاثوليكي���ة،  األغلبي���ة  ذات  أوروب���ا  م���ع  ثقافيًّ���ا  تنس���جم  ال  الربوتس���تانتية،  األغلبي���ة  ذات  فأمري���كا 

وخباصة يف ِشقَِّها الفاعل، وهو الشق الغربي.

ب���دأت بك���ن يف مط���اردة النف���وذ األمريك���ي يف حب���ر الص���ن اجلنوب���ي ومضي���ق تاي���وان، وجعل���ت م���ن  	•
ذلك إحدى اسراتيجياتها يف املواجهة السياسية واالقتصادية املقبلة مع أمريكا. 

تس���عى روس���يا إىل إع���ادة بن���اء نفس���ها بن���اء ذاتيًّ���ا م���ن النواح���ي االقتصادي���ة واالجتماعية والعس���كرية،  	•
مص���رة عل���ى اس���تعادة َهْيَبِتَه���ا املفقودة بس���بب خس���ارتها للحرب الب���اردة م���ع الواليات املتحدة، كش���رٍط 
ال ب���د من���ه الس���تعادة النف���وذ -ول���و بش���كل تدرجي���ي- يف بل���دان آس���يا الوس���طى والقوق���از، فف���ي تلك 
املناط���ق يطارده���ا نف���وٌذ أمريك���يٌّ متزاي���د، حي���اول َخْلعَه���ا م���ن هن���اك، كم���ا ج���رى خلعه���ا م���ن بلدان 

أوروبا الشرقية.

الروس���ية ال ت���زال مهيض���ة اجلن���اح بع���د هزميته���ا الس���ابقة يف أفغانس���تان، وتعثراته���ا الالحق���ة  العس���كرية  	•
يف الشيش���ان، ومثلم���ا تعان���ي أوروب���ا الي���وم م���ن »الش���يخوخة« يف الطبيعة الس���كانية لش���عبها؛ فإن روس���يا 

كذلك تشتكي من اخنفاض معدالت عدد املواليد، ومن َثمَّ قلة شرحية الشباب مقارنة بالشيوخ.
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ليق���ن كل م���ن روس���يا والص���ن أن كاًل منهم���ا ال ميكن���ه وح���ده الوق���وف أم���ام تف���رد أمري���كا بزعام���ة  	•
الع���امل؛ فق���د ج���رت حم���اوالت لتوحي���د اجله���ود ب���ن القوت���ن الكبرت���ن، باجت���اه إنش���اء تكتل آس���يوي 

فاعل.

إذا تالق���ت مص���احل الصع���ود اهلن���دي م���ع نظري���ه يف الصن وروس���يا؛ ف���إن اهلن���ود قد جيدون أنفس���هم  	•
أكث���ر انس���جاًما م���ع عامله���م الش���رقي املتطل���ع إىل وراث���ة اهليمن���ة الغربية املس���يطرة عل���ى الع���امل منذ عدة 

قرون.

بس���بب املظ���امل الواقع���ة عل���ى الع���امل اإلس���المي، وخباص���ة فلس���طن، وق���ع زل���زال احلادي عش���ر من  	•
س���بتمرب ع���ام 2001م، ال���ذي امت���دت توابع���ه م���ن أفغانس���تان إىل الع���راق، ليك���ون الت���ورط األمريك���ي 
هن���اك ه���و بداي���ة الراج���ع احل���اّد للوالي���ات املتحدة، وم���ن َث���مَّ بداية ظه���ور عالمات لنش���أة نظ���ام عاملي 

آخر، ينتقل من نظام القطبية الواحد، إىل نظام القطبيات املتعددة.

الراج���ع األمريك���ي س���يصب حتًم���ا يف ص���احل األم���ة اإلس���المية، وذل���ك عندم���ا يس���تفيد املس���لمون من  	•
تفاعالت���ه يف املس���تقبل املنظ���ور، وميك���ن للع���امل اإلس���المي أن يتخط���ى مرحل���ة االبت���زاز األمريك���ي، 
كم���ا جت���اوز مرحل���ة اهلمجي���ة الروس���ية أي���ام االحت���اد الس���وفيييت، ال���ذي كان كيان���ه الضخ���م يعتم���د 

على أجزاء كبرة من البلدان اإلسالمية يف آسيا الوسطى.

���َحة للصع���ود إىل مس���رح السياس���ة الدولي���ة كق���وى عظم���ى، ليس���ت مربأة م���ن األطماع  األقط���اب املَُرشَّ 	•
فين���ا أو التآم���ر علين���ا، وأح���وال املس���لمن يف أكث���ر تل���ك البل���دان ت���دل عل���ى ذل���ك، وم���ع اضط���رار 

املسلمن ملعاملتهم، فالواجب من اآلن إحكام التصورات يف طرائق التعامالت معهم.

الع���امل اإلس���المي س���يظل حم���ط أطم���اع الق���وى الك���ربى، وس���يبقى أع���داؤه أكث���ر م���ن أصدقائ���ه، هذه  	•
ق���راءة التاري���خ وحقيق���ة الواق���ع، وهل���ذا س���يظل هاج���س كل ق���وة متح���دة فيم���ا بينه���ا، أن ُتبق���ي على 
احت���اد املس���لمن كإح���دى ذكري���ات التاري���خ، ولذل���ك ف���إن أع���ن األجي���ال اإلس���المية، ال ينبغ���ي أن 

تغفل عن وضع قضية الوحدة، يف مقدمة مشاريعها االسراتيجية املستقبلية.
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 أصبح���ت ظاه���رة )الراج���ع األمريك���ي( موضع أحباث ودراس���ات عدي���دة ظهرت يف الس���نوات األخ���رة، وخباصة 
بع���د الورط���ات التارخيي���ة ال���يت انزلق���ت إليه���ا الوالي���ات املتح���دة يف ف���رة صع���ود اليم���ن اإلجنيل���ي املتحال���ف مع 
يه���ود أمري���كا م���ن احملافظ���ن اجل���دد يف عه���د ج���ورج دبلي���و ب���وش. ويف ح���ن اتس���مت بع���ض ه���ذه الدراس���ات 
باملبالغ���ة يف تقدي���ر عم���ق األزم���ة ال���يت تتع���رض هلا أمري���كا إىل الدرج���ة اليت رمس���ت فيها س���يناريوهات للس���قوط 
العاج���ل القري���ب؛ فقد ارتس���مت على دراس���ات أخ���رى عالم���ات املبالغ���ة يف تهوين خط���ر الراجع، اعتم���اًدا على 
أن الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة ال ت���زال وس���تظل ه���ي الق���وة األعظ���م يف الع���امل، ول���ن تتمك���ن أيَّة ق���وة عظمى 

أخرى من زحزحتها عن كرسيِّ القطبية الواحدة والزعامة املتفردة لعقود طويلة قادمة !

���ح ب���ن االحتماالت،  هن���ا.. تصب���ح الوقائ���ع اجمل���ردة واملعطي���ات املوثق���ة واملرص���ودة عل���ى أرض الواق���ع هي املرجِّ
���ه لالجتاه���ات. خاص���ة تل���ك الوقائ���ع واملعطي���ات ال���يت رصده���ا اخل���رباء واملفك���رون واملختصون م���ن داخل  واملوجِّ
الوالي���ات املتح���دة نفس���ها؛ حي���ث ال ميك���ن اته���ام ه���ؤالء بروي���ج إش���اعات كاذب���ة، أو تس���ويق أماني حامل���ة، أو 

أراجيف مغرضة .

س���أحاول يف ه���ذه الدراس���ة املختص���رة إلق���اء الض���وء عل���ى جوان���ب تل���ك الظاه���رة: ظاه���رة الراج���ع األمريكي 
أظه���رت  ُكُث���ر،  أمريكي���ن  غربي���ن  ُكتَّ���اب  ومق���االت  بكتاب���ات وتصرحي���ات  مستش���هًدا  املختلف���ة،  زواي���اه  م���ن 
حتليالته���م أن هن���اك ش���بًحا أصب���ح خيي���م عل���ى رءوس كث���ر م���ن النخ���ب األمريكي���ة، خيوِّف م���ن مس���تقبل قلق، 
ويستش���رف قادًم���ا جمه���واًل، يف ظ���ل سلس���لة م���ن الراجع���ات املتتابع���ة، ال���يت مل تع���د ته���دد فق���ط أحالم ساس���ة 
ومفك���ري أمري���كا ب���� )ق���رن أمريك���ي جدي���د(، أو ب���� )إمرباطوري���ة الق���رن احل���ادي والعش���رين (، ب���ل أصبح���ت 

تشكك يف إمكانية بقاء االحتاد األمريكي نفسه كياًنا قويًّا ومتماسًكا لزمن طويل قادم .

م���ن ح���ق األمريكي���ن أن يهتموا بتتب���ع تل���ك الظاه���رة، وأن يقلقوا عل���ى مس���تقبل إمرباطوريته���م املتف���ردة بزعامة 
الع���امل؛ ال���يت مل تكم���ل عقده���ا الثان���ي إال وه���ي ُته���دد بانف���راط أطرافه���ا وانفض���اض حلفائه���ا، قب���ل أن حتقق 

إجنازات حقيقية من أحالمها األلفية.

 وم���ن ح���ق الع���امل احل���امل جبن���ة العومل���ة األمريكي���ة، وفردوس���ها الدميوقراط���ي، أن يقل���ق عل���ى مس���تقبله بع���د 
أن ربط���ه بعج���الت تل���ك اإلمرباطوري���ة، ال���يت تق���وده إىل مصائ���ر غ���ر معلومة، س���واء يف بقائه���ا الطوي���ل، أو يف 

انهيارها العاجل .

د. عبد العزيز كامل :  عضو هيئة حترير وجملس إدارة جملة البيان 

املؤشرات الدولية للرتاجع األمريكي
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املعاص���رة دورها يف التوس���ع االس���تعماري والعلو الكبر، 
وألن التوس���ع االس���تعماري االس���تكباري يك���ون دائًم���ا 
عل���ى أنق���اض مص���احل وهوي���ات وخصوصيات ش���عوب 
أخ���رى؛ ف���إن ذل���ك يع���د 
مؤش���ًرا على فق���دان الطابع 
مش���روع  ألي  احلض���اري 
م���ا  وه���و  إمرباط���وري، 
وتراجعه.  بانزوائ���ه  ���ل  يعجِّ
وقد صدر ألش���هر املؤرخن 
املعاصري���ن  األمريكي���ن 
كت���اب  كين���دي(  )ب���ول 
قب���ل  –أي:  ع���ام 1988م 
بالزعام���ة  أمري���كا  تف���رد 
احل���رب  انته���اء  إث���ر 
)صع���ود  مس���اه  الب���اردة– 
القوى العظمى(،  وس���قوط 
توق���ع فيه م���رور الواليات 
املتح���دة مبرحل���ة احنس���ار 
متواص���ل، بع���د توس���عات تبل���غ ذروتها ع���ام 2010م، 
وعل���ل ه���ذا التوافق بأن الواليات املتحدة تتوس���ع توس���ًعا 
اس���تعماريًّا غ���ر حض���اري، سيش���تت قواه���ا العس���كرية 
اإلمرباطوري���ات  كل  م���ع  ح���دث  كم���ا  واالقتصادي���ة 
العظم���ى الس���ابقة يف التاري���خ. وق���د بلغت مبيع���ات ذلك 
الكت���اب مليون���ي نس���خة، وترج���م إىل 33 لغة م���ن بينها 

اللغة العربية. 

ع���دة  يف  بالفع���ل  املتح���دة  الوالي���ات  دخ���ول  بع���د 
وبع���د  جدي���دة،  اس���تعمارية  عس���كرية  مغام���رات 
أكث���ر من عش���ر س���نوات عل���ى ص���دور ذل���ك الكتاب، 
س���ئل )ب���ول كين���دي( عن م���دى استش���عاره الس���تمرار 
خط���ر احنس���ار اإلمرباطوري���ة األمريكي���ة بع���د عملي���ات 
التوس���ع األخ���رة فأج���اب - يف ح���وار أجرت���ه صحيف���ة 
»من���ذ   :  - )2008/٥/13م(  يف  املصري���ة  األه���رام 
العظم���ى(  الق���وى  وس���قوط  )صع���ود  كتاب���ي  ص���دور 
بإثب���ات خط���أ  منش���غلون  والكث���رون  الثمانيني���ات،  يف 
م���ا انتهي���ت إلي���ه ع���ن تراج���ع ق���وة الوالي���ات املتحدة، 
مس���تندين يف ذل���ك إىل األداء االقتص���ادي غ���ر املس���بوق 
ه���ؤالء  كان  ول���و  التس���عينيات.  ف���رة  يف  ألمري���كا 

لالهتم���ام  األعظ���م  واملس���وِّغ  األك���رب  احل���ق  لك���ن    
بأح���وال أمري���كا صع���وًدا أو هبوًط���ا ؛ يأت���ي م���ن عاملن���ا 
األمريكي���ة  اإلمرباطوري���ة  بن���ت  ال���ذي  اإلس���المي، 

واس���تمرار  بقائه���ا،  ف���رص 
ثرائه���ا، وتع���دد مراك���ز قوتها، 
عل���ى اس���تمرار ضع���ف ش���عوبه 
ارته���ان  وعل���ى  وفرقت���ه، 
حكومات���ه وتبعيته���ا ؛ حي���ث ال 
الصع���ود  اس���تمرار  آث���ار  ت���زال 
تدف���ع  املتف���رد،  األمريك���ي 
قب���ل  اإلس���المية  أمتن���ا  أمثان���ه 
غره���ا، اج���راًء عل���ى حرمتها، 
وانته���اًكا  حلدوده���ا،  واخراًق���ا 
لثرواتها،  واس���تنزاًفا  الس���تقالهلا 
وإفق���اًرا  وحص���اًرا  وإذالاًل 
لش���عوبها، وحربً���ا عاملية ش���املة 
ش���بابها  وتط���ارد  تص���ادر 
العل���م  وأصح���اب  ورجاهل���ا، 

والفكر والدعوة فيها. 

ل���و طل���ب من���ا – حن���ن اإلس���المين – أن نكت���ب ع���ن 
اإلمرباطوري���ة  ه���ذه  ملس���تقبل  وتوقعاتن���ا  حتليالتن���ا 
حقائ���ق  م���ن  نعرف���ه  مم���ا  الكث���ر  لقلن���ا  الطاغي���ة؛ 
ش���رعنا وأخب���ار دينن���ا، وخالص���ة جتاربن���ا ع���ن مص���ر 
الدراس���ة،  ه���ذه  لك���ن  الظامل���ن،  وعاقب���ة  املس���تكربين 
تفض���ل الوص���ول إىل نتائج يس���لِّم به���ا اآلخ���رون، تأتي 
وُكتَّ���اب  وحملل���ن  مفكري���ن  ألس���نة  عل���ى  جم���ردة 
مس���تقبل  ق���راءة  هالته���م  مم���ن  أمريكي���ن،  ومؤرخ���ن 
إمرباطوريته���م يف ظل تداعي���ات الس���نوات األخرة، اليت 
مثل���ت يف أنظ���ار الكثري���ن منه���م مف���رق ط���رق، تغرت 
بعده مس���ارات الصع���ود األمريك���ي إىل وجهته���ا، وذلك 
عل���ى أصعدة متع���ددة : منه���ا احلضاري والثق���ايف، ومنها 
االقتص���ادي، ومنه���ا السياس���ي. لك���ي س���أبدأ باجلان���ب 

احلضاري؛ ألن الراجع فيه يقود ما عداه إىل الوراء.

احتضار حضاري:
اخلام���س  الق���رن  يف  الروماني���ة  اإلمرباطوري���ة  س���قوط   
املي���الدي، ص���ار ش���بًحا يط���ارد أف���كار كثر م���ن املراقبن 
للش���أن األمريك���ي، بع���د أن تقمص���ت إمرباطوري���ة الروم 

أوجه التشابه بني اإلمرباطورية األمريكية واإلمرباطورية 
الرومانية، حبسب املؤرخ )موريس بريمان(:
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أع���ي خط���ورة  كن���ت  أن���ي  جي���ًدا ألدرك���وا  يق���رءون 
التوس���ع االس���تعماري عل���ى األمة األمريكي���ة، ووصوله 
لل���ذروة ع���ام 2010م، ولو اس���تمعوا جلن���راالت اجليش 
أنن���ا يف عملي���ة دخ���ول فعل���يٍّ يف  األمريك���ي، لعرف���وا 
– كم���ا  ذل���ك التوس���ع احمل���ذور. فالتوس���ع العس���كري 
اإلنف���اق  يف  مال���يٌّ  مت���دد  – واكب���ه  الع���راق  يف  ح���دث 
غ���ر احملس���وب يف ظ���ل عج���ز املوازن���ة وعج���ز امليزاني���ة 
التج���اري، ونظري���يت تق���ول: إن القوة االقتصادية تس���ر 
ي���ًدا بيد م���ع الق���وة العس���كرية، ف���إذا أصب���ح االقتصاد 
أق���ل تنافس���ية ف���إن ذل���ك يع���ي يف امل���دى البعي���د عدم 
الق���درة عل���ى احلف���اظ عل���ى الوض���ع العس���كري املتميز 
بق���وات  أمري���كا يف االحتف���اظ  اس���تمرت  عامليًّ���ا، ول���و 
وآس���يا  أفغانس���تان  يف  وأخ���رى  الع���راق  يف  كث���رة 
الوس���طى وكوري���ا ومناط���ق أخرى؛ فإننا س���وف نش���هد 
عاقب���ة ه���ذا التم���دد الكب���ر عل���ى االقتص���اد، وأعتق���د 

أننا نعيش هذا اليوم«. 

واملؤرخ���ون خبرباته���م،  املفك���رون  إلي���ه  ينته���ي  م���ا  إن 
ينته���ي إلي���ه الساس���ة واملس���ئولون مبعاينته���م ومعايش���تهم 
للواق���ع م���ن حوهلم، وق���د نش���رت صحيفة الفاينانش���ال 
تامي���ز الربيطاني���ة مق���ااًل ملراس���لها )جرم���ي غران���ت( يف 
9 س���بتمرب م���ن ع���ام 2007م، اس���تعرض في���ه تقري���ًرا 
انهي���ار  م���ن  خالل���ه  ح���ذروا  أمريكي���ن،  ملس���ئولن 
لإلمرباطوري���ة  حدث���ت  ال���يت  الطريق���ة  عل���ى  أمري���كا 
الروماني���ة، ونق���ل الكات���ب عنه���م أن هناك أوجه تش���ابه 
أن  وبع���د  االحنن���اء.  مرحل���ة  يف  احلضارت���ن  ب���ن  كب���رة 
اس���تعرض اإلخفاق���ات االقتصادي���ة والسياس���ية ؛ رك���ز 
عل���ى م���ا وصف���ه ب���� )احن���دار مس���توى الِقَي���م األخالقية( 
ال���يت  اخلط���وات  اخت���اذ  إىل  نس���ارع  أن  علين���ا  وق���ال: 

جتعلنا أولَّ أمٍة تتصدى الختبارات الزمن«!

إن »فق���دان املصداقي���ة« أصب���ح حديث األمم ع���ن احلالة 
ال���يت وصل���ت هل���ا أمري���كا، وه���ذا الفق���دان أصب���ح له 
داخل���ي،  وج���ه   : األمريكي���ة  السياس���ة  يف  وجه���ان 
ووج���ه خارج���ي، فأم���ا الوج���ه الداخل���ي ف���إن املواط���ن 
األمريك���ي أصب���ح يعي���ش قلًق���ا متزاي���ًدا عل���ى مس���تقبله 
ومس���تقبل أس���رته، خب���الف م���ا كان علي���ه األم���ر قب���ل 
عق���وٍد قليل���ٍة. وأم���ا الوج���ه اخلارج���ي لفق���دان املصداقية 

؛ ف���إن مش���اريع اهليمن���ة اخلارجية ال���يت َمنَّى الساس���ُة يف 
أمري���كا ش���عبهم ب���أن جي���ي مثراته���ا وح���ده، ق���د انقلب 
ش���ؤمها عل���ى ذل���ك الش���عب وح���ده، حتى وجد نفس���ه 
جمنيًّ���ا علي���ه ب���دل أن يكون ه���و اجلان���ي هلذه الثم���رات!.. 
وق���د اختص���ر )ديفي���د وولك���ر( مراق���ب النفق���ات العامة 
يف  الكوجن���رس  وحمق���ق  األمريكي���ة،  احلكوم���ة  يف 
قضاي���ا امل���ال الع���ام، ه���ذه الظاه���رة يف تصري���ح ل���ه يف 
)14 / 8 / 2007م( ق���ال في���ه: »إن األوض���اع احلالي���ة 
كان  م���ا  كب���ر  ح���د  إىل  تش���به  املتح���دة  الوالي���ات  يف 
علي���ه احل���ال يف روما القدمي���ة قب���ل س���قوطها وانهيارها، 
ألمري���كا،  وخارجي���ة  داخلي���ة  فش���ل  جوان���ب  فهن���اك 
واهلج���رة،  والبيئ���ة  التعلي���م  جم���االت  يف  وإخف���اق 
)وولك���ر(  وذك���ر  الع���راق«،  يف  الفش���ل  إىل  باإلضاف���ة 
األمريك���ي،  اجملتم���ع  داخ���ل  ���خ  تفسُّ عوام���ل  هن���اك  أن 
أب���رز مظاهره���ا : تراج���ع القي���م األخالقي���ة واملبالغ���ة يف 
الس���يطرة  بقضاي���ا  االهتم���ام  يف  واإلس���راف  الغ���رور، 
اخلارجي���ة، م���ع ش���دة الضغ���ط عل���ى الن���اس باالرتف���اع 
الرعاي���ة  تكالي���ف  وارتف���اع  الضرائ���ب،  يف  الص���ارخ 
���َفه اليت تتس���م  الصحي���ة والدي���ون الداخلي���ة، وحالة السَّ

بها طرق اإلنفاق احلكومي لألموال«.

كل  منه���ا  تش���تكي  املش���كالت  تل���ك  ب���أن  يق���ال  ق���د 
ولك���ن  احلكوم���ات!  أكث���ُر  فيه���ا  وتغ���رق  الش���عوب، 
ُي���رد ب���أن ه���ؤالء وأولئ���ك ال يريدون م���ا تري���ده أمريكا، 
م���ن االحتف���اظ بزعام���ة الع���امل وقيادت���ه وريادت���ه مبفردها 

طوال قرن قادم على األقل .

امل���ؤرخ األمريك���ي )موري���س برم���ان( توق���ع يف كت���اب 
العص���ور املظلمة...الط���ور األخ���ر  بعن���وان )أمري���كا  ل���ه 
لإلمرباطوري���ة( ، مس���تقباًل غ���ر س���ارٍّ ألمري���كا، ودل���ل 
عل���ى ذلك ب���أن تسلس���ل األح���داث إىل األس���وأ ال بد أن 
يق���ود إىل االنهي���ار، وبع���د أن ذك���ر الورط���ات الك���ربى 
ال���يت وقع���ت فيه���ا السياس���ة األمريكي���ة خالل الس���نوات 
األخرة، وال���يت صارت معروفة للجميع ؛ ش���رع يف ذلك 
يف  مبيًع���ا  الكت���ب  أكث���ر  م���ن  كان  ال���ذي  الكت���اب 
أمريكا ع���ام 2006م، يف ال���رد على حجة م���ن يقول: إن 
آلي���ات الدميقراطي���ة كفيل���ة بإص���الح العي���وب وتصحيح 
املس���ار، فقال: »إن هذه اآلليات نفس���ها ق���د ُدمَِّرت، وال 
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عل���ى الع���امل اخلارج���ي فق���ط، بل على ش���عبها نفس���ه، 
ومل يك���ن ه���ذا خط���أ رئي���س بعين���ه، أو إدارة بذاته���ا، 
ب���ل تك���رر ذل���ك ع���رب عق���ود، يف سلس���لة م���ن الك���ذب 
املتواص���ل، اهل���ادف إىل حتقي���ق مص���احل آني���ة، ال عالقة 

هلا بالقيم اإلنسانية اليت يتشدق بها األمريكيون.

)نع���وم  الش���هر  األمريك���ي  املفك���ر  يض���رب 
تشومس���كي( مث���ااًل صارًخ���ا وخط���ًرا على ذل���ك املنحى 
الغري���ب م���ن إمرباطوري���ة تزعم أنه���ا تريد ف���رض العدالة 
وقي���م الدميوقراطي���ة وحقوق اإلنس���ان يف الع���امل أمجع؛ 
أن  إىل  الدميقراطي���ة(  )إعاق���ة  كتاب���ه  يف  يذه���ب  حي���ث 
رؤس���اء الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة اس���تغلوا احل���رب 
الب���اردة مع االحتاد الس���وفيييت الس���ابق أبش���ع اس���تغالل، 
ويف غ���ر مصلح���ة الش���عب األمريك���ي نفس���ه فض���اًل من 
غ���ره، حيث )حاف���ظ( هؤالء عل���ى االحتاد الس���وفيييت، 
ا«، م���ع علمه���م بهشاش���ته وضعفه،  كع���دو »خطر ج���دًّ
���ه به  حت���ى يس���تمر ش���د أعص���اب الش���عب جتاه م���ا توجِّ
اإلدارات، م���ن الركي���ز عل���ى زي���ادة اإلنفاق العس���كري 
كذبً���ا  كان  رأي���ه  يف  وه���ذا  احلرب���ي،  والتصني���ع 
»خدم���ت  يق���ول:  األمريك���ي.  الش���عب  عل���ى  تارخييًّ���ا 
احل���رب الب���اردة أغراًض���ا مهم���ة إلدارات الدول���ة، فحن 
لتحري���ك  حكوم���ي  حمف���ز  إىل  تدع���و  احلاج���ة  كان���ت 
اقتص���اد متزع���زع، أو لرعاي���ة تقني���ات جدي���دة وباهظة، 
كان م���دراء الدول���ة خيتلق���ون ص���وًرا ألرت���ال روس���ية يف 
حال���ة زحف، وذل���ك الس���تمالة اجلمهور إىل التوس���ع يف 
الدع���م املال���ي للصناع���ة العس���كرية املتقدم���ة ع���ن طريق 
البنتاج���ون، كم���ا أن التدخ���ل بالق���وة وأعم���ال التخريب 
الثال���ث؛  الع���امل  يف  االس���تقالل  ع���ن  القومي���ات  ملن���ع 
عل���ى  لإلبق���اء  ذاته���ا،  بالكيفي���ة  تربيره���ا  ميك���ن  كان 
النف���وذ عل���ى احللف���اء. وبص���ورة عام���ة، فقد ج���رى زج 
تس���مى-  كان���ت  -كم���ا  روس���يا  الش���ر(  )إمرباطوري���ة 
اقتصادي���ة  ل���دواع  الب���اردة،  احل���رب  يف  لالس���تمرار 
الس���يطرة  الس���تمرار  عاملي���ة،  سياس���ية  ودواع  حملي���ة 
عل���ى املنظوم���ة العاملي���ة«..! وخيل���ص تشومس���كي إىل أن 
إىل  حاج���ة  يف  كان���ت  املتتابع���ة  األمريكي���ة  اإلدارات 
ه���ذا الع���دو، واس���تطرد يق���ول يف كتاب���ه ال���ذي مض���ى 
علي���ه حن���و عقدي���ن م���ن الزم���ن: »إن العثور عل���ى بديل 

تعم���ل حالًي���ا بصورة فعالة، وأخش���ى أن يتس���بب تدمرها 
الع���امل«،  أم���ام  ركبتيه���ا  عل���ى  أمري���كا  س���قوط  يف 
كذل���ك  األمريكي���ة  اإلمرباطوري���ة  امل���ؤرخ  ذل���ك  وش���به 
باإلمرباطوري���ة الروماني���ة، ورك���ز عل���ى أربع���ة أش���ياء يف 
التش���ابه، وه���ي: انتصار التص���ورات الدينية األس���طورية 
العس���كرية  اهليب���ة  فق���دان  العلمي���ة...  احلقائ���ق  عل���ى 
الربي���ة  الدولي...انهي���ار  املس���توى  عل���ى  واالقتصادي���ة 

وغياب نقد الذات...إضفاء القداسة على اإلجرام!

ويف كت���اب آخ���ر لذلك امل���ؤرخ بعن���وان )غ���روب الثقافة 
أمري���كا  برم���ان(  )موري���س  وص���ف  األمريكي���ة(.. 
بأنه���ا أرض قاحل���ة ثقافيًّ���ا، وأنه���ا تعان���ي م���ن م���وات 
روح���ي، ومع ذل���ك فإنه���ا مصممة عل���ى تصدي���ر قيمها 
جم���رد  أنه���ا  م���ع  البندقي���ة،  بفوه���ة  الع���امل  إىل  الزائف���ة 
مجهوري���ة انقلب���ت إىل إمرباطوري���ة..! وق���ال موري���س يف 
جمه���دة  الثقافي���ة  أمري���كا  م���وارد  »إن   : ذل���ك  كتاب���ه 
يف  الثقافي���ة  احلمي���ة  انتع���اش  وم���ا  مس���تهلكة،  أو 
األخ���ر،  النََّف���س  ش���هقة  إال  س���بتمرب  أح���داث  أعق���اب 
 ،» متس���ارًعا  تش���ظيًّا  يتش���ظى  مس���تنفد  جمتم���ع  ش���هقة 
أمري���كا  احتض���ار  أن  ذل���ك  كتاب���ه  يف  موري���س  وي���رى 
مرتب���ط بتوس���ع الرأمسالي���ة، وم���ا يرافق���ه م���ن انع���دام 
املس���اواة؛ حي���ث تس���ود طبق���ة تكنوقراطي���ة علي���ا غ���ر 
متمدن���ة، ف���وق طبق���ة دني���ا حمروم���ة م���ن األم���ان، هلذا 
الغربي���ة  للحض���ارة  السياس���ية  واألمن���اط  األف���كار  ف���إن 

يف وجهها األمريكي آخذة يف التآكل. 

االنهي���ار  أن  ي���رى  برم���ان(  أن)موري���س  والعجي���ب 
امل���ؤمل ألمري���كا ل���ن يتأخر ع���ن ع���ام 2040م حب���ال من 
األح���وال!!. وم���ن تأمل كالم���ه يرى أنه حتدي���ث ملا ذهب 
إلي���ه املفك���ر الغرب���ي )أس���والد س���بنجلر( ال���ذي توقع يف 
احلض���ارة  ُأُف���وَل  الغربي���ة(  احلض���ارة  )تده���ور  كتاب���ه 
يف  إلفالس���ها  خصوًص���ا  واألمريكي���ة  عموًم���ا  الغربي���ة 
ع���امل القي���م، وعدم قدرته���ا عل���ى تقديم قي���م متلك بها 

احرام العامل. 

اسرتاتيجيات الكذب:
يف  األمريكي���ة  املتح���دة  الوالي���ات  إدارات  بن���ت    
الس���نوات األخ���رة اس���راتيجيات كث���رة -ولي���س فق���ط 
تكتي���كات– عل���ى الك���ذب واخل���داع واإليه���ام، لي���س 



115

د.عبدالعزيز كامل
يان

الب
لة 

جم

إمرباطورية الشر، لن يكون أمًرا سهاًل«)1(.

األمريكي���ن  صخ���ب  م���ن  س���نوات  عش���ر  بع���د  لك���ن 
عل���ى الع���راق، وعلى أفغانس���تان حبث���ا عن ع���دو بديل.. 
ُقط���ع الصخ���ب ال���كاذب، بك���ذب أصخ���ب، َصاَح���َب 
2001م،  ع���ام  س���بتمرب  م���ن  عش���ر  احل���ادي  أح���داث 
حي���ث مل ت���ردع أه���وال تلك األح���داث م���دراء اإلدارات 
األمريكي���ة ع���ن اس���تخدام تل���ك األح���داث املأس���اوية يف 
سلس���لة جدي���دة م���ن الك���ذب، كان منه���ا: أن ص���دام 
حس���ن حتال���ف م���ع القاع���دة لض���رب أمري���كا يف عق���ر 
داره���ا.. وأن���ه كان يع���د الُع���ّدة الجتي���اح ال���دول اجملاورة 
ل���ه م���رة أخ���رى بع���د أن اس���تعاد قوت���ه، وأن ه���ذا وذاك 
حيتم���ان غ���زو الع���راق لتأم���ن س���المة املنطق���ة والعامل، 
لدف���ع  أفغانس���تان  غ���زو  إىل  األم���ر  احت���اج  كم���ا  متاًم���ا 
ش���رها ع���ن الع���امل..!! ، وإىل ش���د أعصاب الع���امل كله 
للتحذي���ر مم���ا مس���اه ب���وش االب���ن )حم���ور الش���ر( اجلامع 

بن العراق وإيران وكوريا الشمالية!

اكتش���ف الع���امل بع���د ذل���ك أن أفغانس���تان كان مق���رًرا 
هل���ا أن حُتت���ل قب���ل أح���دث س���بتمرب مب���دة طويل���ة، وأن 
األمريك���ي  االس���تهداف  دائ���رة  داخ���ل  كان  الع���راق 
هدًم���ا وتقس���يًما، من���ذ م���ا ال يق���ل ع���ن ربع ق���رن! لكن 
اجل���د  ب���ن  األوراق  لتخل���ط  ج���اءت  س���بتمرب  أح���داث 
واهل���زل، فأمري���كا ال���يت ظل���ت تبح���ث عن ع���دو هزلي 
وكرتون���ي، ك���ي تش���كل عل���ى ش���بحه مع���امل مصاحلها 
األناني���ة يف الع���امل، فوجئت بعدو ج���ادٍّ وح���ادٍّ، يضربها 
يف األعم���اق عل���ى ح���ن غ���رة وب���دون س���ابق إن���ذار، 
فارتب���ك األمريكي���ون بن ش���عور بالصدم���ة وتلهف على 

اقتناص الفرصة. 

الرتاج���ع االقتصادي ألمري���كا.. خطوات على 
طريق االحنطاط:

األمريكي���ة  املتح���دة  للوالي���ات  أن  أح���د  ينك���ر  ال   
اقتصادي���ات جب���ارة مقارن���ة بغرها م���ن الق���وى العاملية، 
لك���ن ه���ذا اجل���ربوت االقتص���ادي األمريك���ي مثل���ه مثل 
جربوته���ا العس���كري، يش���به الديناص���ورات يف ضخام���ة 

نعوم  ت��أل��ي��ف  وال���دمي���ق���راط���ي���ة(  امل��ت��ح��دة  )ال����والي����ات  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  إع���اق���ة   )1(
تشومسكي، ص 109، مركز دراسات الوحدة العربية.

أجسامها وضآلة عقوهلا.

الرأمسالي���ة  تق���وده  الرأمسال���ي،  األمريك���ي  االقتص���اد 
القلي���ل ميح���ق  الرب���ا يف  ف���إذا كان  اجلش���عة إىل حتف���ه، 
ه���ذا  أص���ل  ه���و  الرب���ا  كان  إذا  فكي���ف  الكث���ر، 

االقتصاد الظامل؟

الظل���م يف ه���ذا االقتص���اد وعالئ���م  أك���رب دالئ���ل  م���ن 
احن���داره؛ أن 1٪ م���ن أصح���اب األم���وال يف الوالي���ات 
ث���روة  جمم���وع  م���ن  نس���بته ٥0٪  م���ا  ميتلك���ون  املتح���دة 
الوالي���ات اخلمس���ن كله���ا، يف ح���ن أن ٪80  ش���عوب 
م���ن الس���كان ال ميلك���ون إال أق���ل م���ن 8٪ م���ن جمم���وع 
الث���روة! إن���ه اقتص���اد ميثل جش���ع أقلي���ة أمريكي���ة متارس 
جمم���وع  أن  ح���ن  يف  األمريكي���ن،  بقي���ة  عل���ى  الظل���م 
العامل���ن،  بقي���ة  عل���ى  طغيانً���ا  ميارس���ون  األمريكي���ن 
تس���لط  خ���الل  م���ن  واملس���تضعفن،  الفق���راء  وخباص���ة 
حكوماته���م »املنتخب���ة« عل���ى م���وارد األم���م، فَأنَّ���ى هلذا 

النعمة أن تبقى وترقى؟! 

الظل���م  تظه���ر  ال���ي  األمثل���ة  بع���ض  ه���ذه 
العدال���ة  وفق���دان  الرأمسال���ي،  االقتص���ادي 

االجتماعية يف العامل حتت زعامة أمريكا:
- قفزت ديون الدول النامية )املنهوبة الثروات( من 62 مليار 
دوالر ع���ام 1970م إىل 480 مليار دوالر عام 1980م، ثم 
زادت ع���ام 1996م 32 ضعًف���ا حتى وصل���ت 2000 مليار 
دوالر! ث���م بدأت الدول الغنية يف إس���قاط ديون تلك الدول 
مقابل امتيازات ابتزازية، وق���د ارتفع عدد الدول الفقرة من 
2٥ دولة ع���ام 1971م إىل 48 ع���ام 1999م، ليصل اليوم 
إىل 86 دول���ة، وأصبح نص���ف عداد س���كان األرض البالغ 
س���تة مليارات نس���مة، يعيش الفرد منهم على أقل من دوالر 

أمريكي يف اليوم.
ومنظمة  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  ُسخر   -
إعادة  على  النامية  الدول  تلك  إلجبار  العاملية  التجارة 
األولوية  تكون  حبيث  االقتصادية،  سياساتها  رسم 
وحماربة  التنمية  حساب  على  الديون،  تلك  لتسديد  فيها 
املستحيل  من  أصبح  الديون،  ضخامة  أن  مع  البطالة!، 

سدادها إال من كرامة الشعوب واستقالهلا.
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تدفعها  اليت  الربوية(  )الفوائد  الديون  خدمة  تصل   -
حتصل  دوالر  كل  مقابل  دوالر   11 إىل  النامية  الدول 
اإلحصاءات  وتذكر  مساعدات!  أو  كقرض  عليه 
حبوالي  مدين  وهو  اليوم  يولد  إفريقي  طفل  كل  أن 

3٥0 دوالًرا للدول الغربية.
كان  التس���عينيات،  أوائ���ل  حت���ى  نفس���ها  أمري���كا  يف   -
أكث���ر م���ن الثل���ث )غ���ر البيض( م���ن س���كان الواليات 
أم���ا  ممتلكاته���م!!  عل���ى  ديونه���م  تزي���د  املتح���دة، 
خارجه���ا فتح���ت ش���عار )التج���ارة احل���رة(، ويف أح���د 
أمثلته���ا ف���إن جمم���وع م���ا تقاض���اه )30( أل���ف عام���ل 
لألحذي���ة   )NIKE( مصان���ع  يف  يعمل���ون  إندونيس���ي 
تقاض���اه  مم���ا  أق���ل  كان  1997م،  س���نة  يف  الرياضي���ة 
ج���وردان(  )ماي���كل  األمريك���ي  الس���لة  ك���رة  الع���ب 
لذل���ك  تليفزيوني���ة  دعاي���ة  مش���هد  مقاب���ل ظه���وره يف 

املنتج يف ذلك العام!

 إن الوالي���ات املتح���دة ال���يت تق���ود الي���وم ه���ذا الع���امل 
ت���ه، تش���رف على س���قوط اقتص���ادي مدوٍّ،  بآفات���ه وعالَّ
س���تتفرع عنه أن���واع أخرى من الس���قوط؛ وألن الس���مكة 
تفس���د م���ن رأس���ها أواًل؛ ف���إن نظ���ام املظ���امل االقتصادية 
العوملي���ة -برعاي���ة أمري���كا- يتج���ه بانتظ���ام حن���و التعف���ن 
أمري���كا،  م���ن  س���تكون  بداه���ة  والبداي���ة  والتحل���ل.. 

حبسب ما سنذكره اآلن من شواهد.

أعراض املرض:
ه���وارد  )جيم���س  األمريك���ي  والروائ���ي  املفك���ر  كت���ب 
كونس���تلر( مق���ااًل مط���واًل نش���رته صحيف���ة )اجلارديان(. 
الطويل���ة... )الط���وارئ  بعن���وان  /200٥/10م(   31( يف 
ذك���ر  الرفاهي���ة(،  عص���ر  بانته���اء  يب���دأ  أمري���كا  انهي���ار 
يف ذل���ك املق���ال معلوم���ات مذهل���ة، م���ن واقع املعايش���ة 
التدرجي���ي  والتقوق���ع  التضعض���ع  ملس���ار  واملراقب���ة 
ه���ذا  يف  ب���نَّ  وق���د  األمريك���ي،  االقتص���ادي  للعم���الق 
���ل باألرق���ام واإلحص���اءات املوثقة  الص���دد -بع���د أن فصَّ
انطباعات���ه ع���ن واق���ع ومس���تقبل االقتص���اد األمريكي يف 
مفتت���ح األلفي���ة الثالث���ة- أن���ه توص���ل إىل ك���ّم مفجع من 
النتائ���ج املتوقع���ة للراج���ع االقتص���ادي األمريك���ي الذي 
ال ح���دود لتبعات���ه، وأن���ا أنق���ل هن���ا مقتطفات م���ن تلك 

النتائج واالنطباعات والتوقعات باختصار شديد:
- بع���د هجم���ات س���بتمرب، ف���إن أمري���كا م���ا زالت تس���ر 

إىل املستقبل وهي نائمة.
- ُأمسي الزمن القادم: زمن الطوارئ طويلة املدى.

بش���كل  الرخي���ص)2(  الوق���ود  عص���ر  نهاي���ة  نواج���ه   -
متسارع.

جمابه���ة  تب���دأ  حت���ى  النف���ط  ينف���د  أن  ش���رًطا  لي���س   -
ولك���ن  الصناعي���ة،  حضارتن���ا  يف  احل���ادة  املش���كالت 
يكف���ي أن ننح���در إىل مرحل���ة )ذروة اإلنت���اج العامل���ي(

)3( حتى نبدأ يف منحدر االنزالق حنو النضوب.

- العامل اس���تهلك النصف األس���هل من املخ���زون النفطي 
يف األرض، والنص���ف الباق���ي ه���و األصع���ب واألكثر 
فيه���ا  ب���الد  نوًع���ا، ويق���ع يف أراض���ي  تكلف���ة واألردأ 

شعوب تكره أمريكا.
- س���ندخل يف ط���وارئ طويلة املدى، تتطل���ب منا ترتيبات 

أخرى لطريقة حياة غر اليت تعودنا عليها.
أساس���ي،  بش���كل  »حملي���ة«  حياتن���ا  تك���ون  س���وف   -
وس���وف  حرك���ة،  أق���ل  اليومي���ة  احلي���اة  وس���تكون 
يتض���اءل كل م���ا أسس���ته احلكوم���ات للبق���اء األطول، 
ال���يت  الك���ربى  واملش���اريع  العمالق���ة  الش���ركات  مث���ل 

تعتمد على الطاقة الرخيصة.
يف  ك���ربى  مش���كلة  س���يكون  الطع���ام،  إنت���اج  حت���ى   -
ف���رة الط���وارئ الطويل���ة؛ ألن الزراع���ة املعتم���دة على 

الصناعة سوف تضعف، لندرة النفط والغاز.
الق���رن  ق���د يرك���ز يف منتص���ف  - االقتص���اد األمريك���ي 
التقني���ة  ولي���س  الزراع���ة،  والعش���رين عل���ى  احل���ادي 

واملعلومات أو اخلدمات أو السياحة.
- اقتط���اع األراض���ي الزراعي���ة يف أواخ���ر القرن العش���رين 
ب���دون ه���وادة َس���بَّب مش���كلة كب���رة، ه���ي: ختري���ب 
الرقع���ة الزراعي���ة يف مناط���ق كث���رة، وهو ما س���يجعلنا 
األمريكي���ن  م���ن  كب���رة  طبق���ة  حتوي���ل  إىل  حاج���ة  يف 

إىل مزارعن.
- س���تندر أو ختتف���ي عش���رات األل���وف م���ن الصناع���ات 

)عصر  بعنوان  حتليل    2008  /  1  /  4 يف  الربيطانية  اإلنبدندت  صحيفة  أوردت   )2(
 100 ال��ربم��ي��ل  سعر  جت���اوز  أن  فيه  أك���دت   ) رج��ع��ة  ب��ال  انتهى  ال��رخ��ي��ص  النفط 
الرخيص  النفط  عصر  أن  على  األوض��ح  اإلش���ارة  يعترب  األوىل،  للمرة  دوالر، 
سنوات  ث��الث  غ��ض��ون  يف  النفط  برميل  سعر  يصل  أن  التقرير  وت��وق��ع  انتهى، 

إىل 1٥0 دوالر للربميل الواحد 
حتول  نقطة  ح��دوث  معناه:  اقتصادي  مصطلح  للنفط،  العاملي(  اإلن��ت��اج  )ذروة   )3(
ع��ك��س��ي ع��ن��دم��ا ي��ن��ت��ج ال���ع���امل يف س��ن��ة واح������دة، ك��م��ي��ة م���ن ال��ن��ف��ط أك���رب مما 
اخل��رباء-  رأي  حبسب   - املرحلة  وه��ذه  اهل��ب��وط،  يف  يبدأ  بعدها  قبل،  من  أنتجه 

سوف يصل إليها العامل يف الفرة ما بن سنة )200٥م( إىل سنة )2010م(.
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الكمالي���ة ال���يت نتمت���ع به���ا الي���وم، مب���ا فيه���ا أن���واع 
األدوي���ة واألصب���اغ وأدوات التجمي���ل؛ ألن صناعته���ا 
تعتم���د عل���ى النف���ط الرخيص، وس���تكون الس���يارات 
أق���ل وج���وًدا يف حياتن���ا م���ع ن���درة البنزي���ن، وس���يؤثر 
ه���ذا أيًضا عل���ى نظ���ام العق���ارات ومس���توى اخلدمات 

فيها.
خيج���ل  أمري���كا،  يف  الي���وم  احلدي���د  الس���كة  نط���اق   -
الط���وارئ  ف���رة  يف  ب���ه  نهت���م  مل  وإذا  البلغ���ار،  من���ه 
ع���دة  بع���د  لدين���ا  تك���ون  فل���ن  القادم���ة،  الطويل���ة 
أو  لألف���راد  ملس���افات طويل���ة  الس���فر  إمكاني���ة  عق���ود 
البضائ���ع، أم���ا الط���ران التج���اري فه���و مفل���س م���ن 

اليوم، ومن احملتمل أن يتالشى غًدا.
وش���يكاغو-  نيوي���ورك  يف  -كال���يت  العمالق���ة  املبان���ي   -
َم���ت لظروف  س���تواجه مش���اكل غر عادي���ة؛ ألنها ُصمِّ

غر ظروف تدهور إمدادات الطاقة.
باالنهي���ار  مس���تمر  األمريك���ي  الطبيع���ي  الغ���از  إنت���اج   -
مبعدل ٥٪ س���نويًّا؛ وذل���ك ألن الواليات املتحدة جعلت 
م���ن الغ���از اختياره���ا األول لتولي���د الطاق���ة الكهربي���ة 
وك���وارث  الس���بعينيات،  يف  الطاق���ة  أزم���ة  بع���د 
املفاع���الت النووي���ة يف )تش���رنوبيل( الروس���ية، و)مايل 
كل  أن  ذل���ك  نتيج���ة  وكان  األمريكي���ة،  إيالن���د( 
بع���د ع���ام 1980م   أمري���كا  تولي���د كهرب���اء يف  حمط���ة 
ت���دار بالغ���از، ونص���ف بي���وت أمري���كا تدف���أ بالغ���از، 

وهو سلعة ليست سهلة االستراد.
مش���اكل  انتش���ار  م���ع  الطاق���ة  مش���اكل  س���تتواكب   -
التغي���ر املناخ���ي املس���بب لألم���راض الوبائي���ة، وجي���ب 
أن نهي���ئ أنفس���نا لظ���روف خمتلف���ة بش���كل ج���ذري، 
فل���ن تس���مح لنا أزم���ة الوق���ود ب���أن نعيش احلي���اة اليت 
اعتدناه���ا، أو حت���ى ج���زًءا منه���ا يف ظ���ل ختدي���ر عصر 

النفط الرخيص.
- م���ا يتحدث���ون عنه من بدائ���ل )االقتص���اد اهليدروجيي( 
ألن  قاس���ية؛  خدع���ة  ه���و  الشمس���ية(  و)الطاق���ة 
الطاق���ة  م���ن  كب���رة  كمي���ات  تتطل���ب  مكوناته���ا 
اقتص���ادي  النفطي���ة إلنتاجه���ا، وع���دم وج���ود دع���م 
ونف���ط رخي���ص ق���د ال ميك���ن م���ن إنتاجه���ا أص���اًل، 
يف  م���ا  لف���رة  البدائ���ل  ه���ذه  جن���اح  حال���ة  يف  وحت���ى 

املستقبل؛ فسيكون ذلك يف نطاق حمليٍّ حمدوٍد.
إىل  واملخلف���ات  القمام���ة  بتحوي���ل  املُقَرَح���ة  األف���كار   -
نف���ط باس���تخدام التحلل احل���راري هي األخ���رى تعتمد 
عل���ى وجود كمي���ات هائل���ة م���ن املخلف���ات، ال ميكن 
توافره���ا إال يف ظ���ل اقتص���اد يعتم���د عل���ى نف���ط وغاز 

رخيصين.
- الفح���م ليس بدي���اًل؛ ألنه لي���س متعدد االس���تعماالت مثل 
النف���ط والغ���از، وهو أق���ل وفرة منهم���ا، وتش���وب إنتاجه 
مل  مرك���ب  نف���ط  إىل  وحتويل���ه  كث���رة،  بيئي���ة  عراقي���ل 
جي���رب إال م���رة واح���دة، عندم���ا اس���تخدمه النازيون حتت 
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ظ���روف احل���رب. وم���ع ذل���ك ف���إن إنتاج���ه به���ذه الطريقة 
حيتاج إىل أعداد هائلة من العبيد يف أعمال السخرة.

بع���د  مضيئ���ة  أمري���كا  عل���ى  احلف���اظ  يف  رغبن���ا  إذا   -
ع���ام 2020م، فعلين���ا اللج���وء إىل إنت���اج جي���ل جديد 
م���ن املفاع���الت النووي���ة، لك���ن مث���ن ذل���ك ق���د يكون 
ف���وق احتمالنا، ويلزمن���ا ألجل ذل���ك -ويف ظل ظروٍف 

ُقصوى- مدة ال تقل عن عشر سنوات.
مش���كالت  ذات  الطويل���ة  الط���وارئ  ف���رة  س���تكون   -
مَج���ة، وإن مائ���يت ع���ام من املدني���ة األمريكية، س���وف 

تركع على ركبتها، بسبب نقص الطاقة!!

ال ش���ك أن م���ا حَتَ���دَّث عن���ه الكات���ب يش���ر إىل واق���ع 
الكات���ب ال ميك���ن  َأَم���ّر، ومث���ل ه���ذا  مري���ر، ومتوق���ع 
أن ُيتَّه���م -م���ن واق���ع املعلوم���ات املنطقي���ة واملوثق���ة اليت 
أورده���ا- بأن���ه مم���ن )يك���ره أمري���كا(.. أو م���ن املصاب���ن 
ب���داء نظري���ة املؤام���رة، أو عق���دة انتظ���ار االنهيار الس���هل 
للظامل���ن.. أو حن���و ذل���ك م���ن األوص���اف، غ���ر أن م���ا 
ذك���ره م���ن توقع���ات منتظ���رة، تس���نده وقائع ش���اخصة، 
عليه���ا  وش���هد  املاضي���ة،  القالئ���ل  الس���نوات  ش���هدتها 

اخلرباء واملراقبون، ومن ذلك:
1- بالرغ���م م���ن أن سياس���ة الرئي���س األمريك���ي الس���ابق 
)بي���ل كلينت���ون( س���اهمت يف خف���ض عج���ز املوازن���ة 
املالي���ة للوالي���ات املتح���دة، وتوف���ر فائض مال���يٍّ فيها 
بل���غ 632 ملي���ار دوالر يف ع���ام 0002م، بع���د ما كان 
العج���ز عن���د تس���لمه الس���لطة ع���ن ب���وش األب ع���ام 
2991م )092( ملي���ار دوالر.. بالرغ���م من ذلك ؛ فإن 
سياس���ة ب���وش االب���ن أع���ادت املوازن���ة إىل االنت���كاس 
م���رة أخ���رى من���ذ ع���ام 1002م، فقد حت���ول الفائض 
املال���ي اهلائ���ل إىل عج���ز قياس���ي، بل���غ 214 ملي���ار 
دوالر يف الع���ام 4002م، وق���د بل���غ عج���ز احلكوم���ة 
االحتادي���ة حت���ى نوفم���رب )7002م( إىل 32.89 ملي���ار 
عج���ز  يك���ون  أن  اخلزان���ة  وزارة  وتوقع���ت  دوالر، 

امليزانية عام )8002م( 8٥2 مليار دوالر.
2- بل���غ الدي���ن اإلمجال���ي ألمري���كا حن���و 6٥ تريلي���ون 
دوالر )أي أل���ف ملي���ار( لعام، ومنذ أحداث س���بتمرب 
الدي���ن  ازداد  200٥م،  س���بتمرب  وحت���ى  2001م، 
دوالر،  تريلي���ون   2.3 حوال���ي  ألمري���كا  الفيدرال���ي 

وهو ما يساوى 29٪ من حجم الدين العاّم.

3- إذا قس���مت نس���بة الدي���ون عل���ى ع���دد س���كان الواليات 
املتح���دة البال���غ 298 ملي���ون نس���مة، ف���إن حص���ة كل 
واح���د منهم م���ن الدين تبلغ 27.٥ أل���ف دوالر أمريكي، 
وه���ذا الدي���ن ميث���ل باملقارن���ة للنات���ج احملل���ي اإلمجال���ي 
 ،٪62.٥ نس���بته  م���ا  2004م  الع���ام  حت���ى  ألمري���كا 

بفائدة )ربا( تصل 41 مليون دوالر يف الساعة!
4- جمم���وع الفوائ���د الربوي���ة املس���تحقة عل���ى االقتص���اد 
املاضي���ة،  عاًم���ا  عش���ر  اخلمس���ة  خ���الل  األمريك���ي 
تف���وق اخلمس���ة تريلي���ون دوالر، وهي تس���اوي ٪71 
م���ن جمموع الدي���ن الع���ام الفيدرالي البال���غ 7 تريليون 

دوالر.

ي���رى االقتصادي���ون أن خط���ًرا جدي���ًدا عل���ى االقتص���اد 
الضخم���ة  الدي���ون  م���أزق  يف  يتمث���ل  ب���دا  األمريك���ي 
املس���تحقة ملس���تثمرين يف بل���دان أخ���رى لس���نوات طويلة، 
األوراق  قيم���ة  واخنف���اض  املتزاي���د،  تباط���ؤه  وم���ع 
النقدي���ة، ب���دأ املس���تثمرون يق���رون بأنهم أق���ل أماًنا، وقد 
ظه���ر ذل���ك يف زيادة مع���دالت الدي���ون األمريكي���ة، حتى 
بلغ���ت 16٪ من النات���ج احمللي ع���ام 2000م، ثم ارتفعت 
إىل 22.6٪ ع���ام 2001م، ث���م إىل 64.7٪ عام 200٥م، 

ووصلت 414 عام 2006م. 

وم���ع هذا الراجع اآلخ���ذ يف التتابع، اضط���رت الواليات 
املتح���دة إىل ختفي���ض قيم���ة ال���دوالر، بعد أن فق���د ٪3٥ 
م���ن قيمت���ه أم���ام العمل���ة األوروبي���ة )الي���ورو( من���ذ عام 
2002م، وبع���د فق���ده 17٪ مقاب���ل جمموع���ة العم���الت 
الصي���ي.  )الي���وان(  رأس���ها  وعل���ى  املرتفع���ة  األخ���رى 
ختفي���ض  أم���ل  عل���ى  ج���اء  ال���دوالر  قيم���ة  وختفي���ض 
التصدي���ر  عملي���ات  وحتري���ك  االقتص���ادي  الرك���ود 
وتش���جيع االس���تثمار بال���دوالر، ولك���ن السياس���ة ال���يت 
ه���ي  اخل���رباء-  -ب���رأي  األمريكي���ة  اإلدارة  اتبعته���ا 
سياس���ة مغام���رة، ق���د تق���ود إىل انهي���ار قيم���ة ال���دوالر 
بامل���رة، وبالتال���ي انف���الت الزمام م���ن أي���دي االقتصادين 
األمريكي���ن، وخباص���ة يف ظ���ل منافس���ات االقتص���ادات 
األخ���رى يف أوروب���ا والص���ن والياب���ان. فه���ذه كلها ليس 
لديه���ا االس���تعداد للتضحي���ة م���ن أج���ل إنق���اذ ال���دوالر 
االقتصادي���ة  األزم���ات  يف  ح���دث  كم���ا  األمريك���ي، 

العاملية يف الستينيات والسبعينيات .
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وق���د تس���ببت ضخام���ة الدي���ون وفوائده���ا الربوي���ة، يف 
إىل  املنتظ���م  االندف���اع  إىل  األمريك���ي  االقتص���اد  دف���ع 
حاف���ة اإلف���الس، فالدي���ون ت���زداد حوال���ي 400 ملي���ار 
دوالر س���نويًّا فيم���ا خي���ص املوازن���ة الداخلي���ة، وت���زداد 
حوال���ي 600 ملي���ار دوالر س���نويًّا فيم���ا خي���ص التج���ارة 
اخلارجي���ة، ه���ذا ع���دا عم���ا يس���مى ب���� )خدم���ة الديون( 

أي: فوائدها الربوية.

سياس���ة  تصعي���د  يف  اآلخ���ذ  األمريك���ي  االقتص���اد  إن 
االس���تدانة يف الس���نوات األخ���رة داخليًّ���ا وخارجيًّ���ا، ال 
يوج���ه هذه االس���تدانة حن���و اإلنف���اق اخلادم لإلنت���اج بقدر 
م���ا يوجهه���ا لالس���تهالك؛ ولذلك ف���إن تلك السياس���ة ال 

تس���فر ع���ن ع���الج املش���كالت أو زيادة 
هن���ا  االقتص���ادي  فالنم���و  الفائ���ض، 
يك���ون  ل���ن  وبالتال���ي  إجيابيًّ���ا،  لي���س 
حامًس���ا يف تس���ديد الدي���ون، فنس���بة ال� 
)4٪( ال���يت متثل مع���دل النمو منذ عش���ر 
س���نوات، يذه���ب م���ا قيمت���ه 70٪ منها 

إىل اإلنفاق االستهالكي.

وال يق���ال هن���ا: إن ال���دوالر ال يزال يف 
موضع الص���دارة ب���ن العم���الت العاملية 
منذ س���تة عق���ود؛ ألنه بالرغ���م من ذلك 
الراج���ع  يف  آخ���ذ  قوت���ه  مرك���ز  ف���إن 

بس���بب سياس���ة طبع ال���دوالر الورق���ي، ال���ذي ال يعرف 
ل���ه غطاء م���ن الذهب منذ الع���ام 1971م، وه���و ما جعل 
أمري���كا مضط���رة إىل إبق���اء س���عره ضعيًف���ا، مم���ا يدف���ع 
اقتص���ادات ال���دول بالتال���ي إىل التخلص من���ه؛ خوًفا من 

سقوطه وسقوطها معه. 

لق���د أصب���ح االس���تراد مس���َة االقتص���اد األمريك���ي عل���ى 
حس���اب اإلنت���اج والتصدير، مع االس���تمرار يف بي���ع املصانع 
املنتج���ة والث���روات غ���ر القابل���ة لالس���تبدال، واألص���ول 

املالية، لتسديد قيمة االستراد وخدمات الديون.

املوكب اجلنائزي للرتاجع العسكري: 
ُتَع���ّد  -ال���يت  اس���راتيجي  إندبن���دت  مؤسس���ة  أع���دت 
مرك���ز أحب���اث يعم���ل حلس���اب املؤسس���ات االس���تثمارية 

وهزائ���م  إخفاق���ات  كل 
م���ن  العس���كرية  أمري���كا 
بداي���ة األلفية الثالث���ة وصاعًدا، 
ك���وارث  إىل  ترج���م  س���وف 
االقتص���اد  تزي���د  اقتصادي���ة 
ع���بء،  إىل  عبًئ���ا  األمريك���ي 

وضعًفا على ضعف.

الك���ربى- دراس���ًة ج���رى تداوهل���ا يف البنوك االس���تثمارية 
العاملي���ة يف الس���نوات القليل���ة املاضي���ة، ُتظه���ر حقيق���ة أن 
هن���اك مؤش���رات كث���رة ت���دل عل���ى أن الوالي���ات املتحدة 
كدول���ة إمرباطوري���ة ب���دأت يف الع���د العكس���ي للراج���ع 
بع���د أن بلغ���ت ذروة ارتفاعه���ا، فليس أمامها بع���د التفرد 
-كم���ا  الراج���ع  وه���ذا  منه���ا،  الن���زول  إال  القم���ة  يف 
النزع���ة  بس���بب  بطيًئ���ا،  يك���ون  ل���ن  الدراس���ة-  تذك���ر 
األصع���دة  عل���ى  أمري���كا  به���ا  تتص���رف  ال���يت  الفردي���ة 
االقتصادي���ة والسياس���ية والعس���كرية، وه���و ما س���يؤدي 
إىل زي���ادة أعدائه���ا، وانتش���ار الق���وى املناوئة ل���ه ممثلة يف 

)اإلرهاب( العاملي –على حد تعبر الدراسة-. 

وق���د مثل���ت احل���رب األمريكي���ة عل���ى الع���راق -كم���ا 
النزع���ة  ذروة  الدراس���ة-  تذك���ر 
األمريكي���ة،  ل���إلدارة  االنفرادي���ة 
عندم���ا أص���رت إدارته���ا عل���ى خوض 
الغالبية  تلك احل���رب، رغ���م معارض���ة 
م���ن ش���عبها وش���عوب الع���امل واجملتمع 

الدولي مُمَثَّاًل يف األمم املتحدة.

الع���راق وح���روب اخللي���ج  كان غ���زو 
)عس���كرة  مرحل���ة  يف  دخ���واًل  قبله���ا 
تل���ك  كان���ت  حي���ث  االقتص���اد(؛ 
احلرب ج���زًءا م���ن مش���روع اقتص���اديٍّ 
م���ن  وبالرغ���م   ، أمريك���يٍّ عس���كريٍّ 
أن تل���ك احل���روب كان���ت هل���ا أوج���ه أخ���رى سياس���ية 
للخط���ر  أمري���كا  استش���عار  أن  إال  وديني���ة،  وحضاري���ة 
الداه���م الداخل���ي عليها م���ن البوابة االقتصادي���ة؛ جعلها 
تس���ارع إىل خ���وض تل���ك املغام���رات العس���كرية. ومبا أن 
بالد الش���رق األوس���ط حتتوي عل���ى ثلثي إم���دادات النفط 
أن  يائس���ة  أمري���كا  حاول���ت  فق���د  الع���امل،  يف  املتبق���ي 
تبس���ط هيمنته���ا على تل���ك املنطق���ة، لعلها توقف مس���رة 
الراج���ع االقتص���ادي اهلاج���م عليه���ا، ف���كان أن أقامت 
لي���س  غ���زوه،  بع���د  الع���راق  يف  كب���ر  ش���رطة  مرك���َز 
لوض���ع الي���د عل���ى نفط���ه فحس���ب، ولك���ن للتحكم يف 
س���لوك ال���دول اجمل���اورة وإرهابه���ا عس���كريًّا، البتزازه���ا 
اقتصاديًّ���ا. لك���ن النتيج���ة كان���ت أكث���ر م���ن س���لبية، بل 
أمري���كا  عل���ى  وعس���كريًّا  اقتصاديًّ���ا  كارثي���ة  ج���اءت 
وحلفائه���ا؛ إذ كلف���ت احل���رب عل���ى الع���راق االقتص���اد 
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األمريك���ي -حت���ى س���بتمرب 200٥م م���ا يص���ل إىل 700 
ملي���ار دوالر، ث���م قف���زت يف س���بتمرب إىل 1100 ملي���ار 
دوالر، وه���ذا معن���اه أن إخفاق���ات تل���ك احل���رب  -اليت 
حن���و  يف  األمريكي���ة  احلكوم���ة  -كلف���ت  بع���د  تنت���ه  مل 
ث���الث س���نوات فق���ط أكث���ر مم���ا تكلفت���ه ح���رب فيتن���ام 
يف 18 عاًم���ا؛ حي���ث بلغ���ت تكلفته���ا اإلمجالي���ة يف كل 

تلك السنوات حنو 600 مليار دوالر.

أمري���كا  وهزائ���م  إخفاق���ات  كل  أن  ن���رى  وهك���ذا 
وصاع���ًدا،  الثالث���ة  األلفي���ة  بداي���ة  م���ن  العس���كرية 
س���وف ترج���م إىل ك���وارث اقتصادي���ة تزي���د االقتص���اد 
األمريك���ي عبًئ���ا إىل ع���بء، وضعًف���ا على ضع���ف، وملا 
كان���ت بل���دان الع���امل اإلس���المي، وخاص���ة يف منطق���ة 
الش���رق األوس���ط، هي منطقة انطالق أو إخفاق املش���روع 
األمريك���ي؛ ف���إن فش���لها يف تل���ك البل���دان، س���ينعكس 
فش���اًل يف ذل���ك املش���روع ِبُرمَِّت���ِه. وق���د اعت���رب )ريتش���ارد 
األمريكي���ة  اخلارجي���ة  وزارة  خمطط���ي  كب���ر  ه���اس( 
الس���ابق، يف مق���ال ل���ه بعنوان )الش���رق األوس���ط اجلديد( 
نش���رته يف )26 /2006/12م( جمل���ة الش���ئون اخلارجي���ة 
أن  األمريكي���ة..  اخلارجي���ة  وزارة  ع���ن  تص���در  ال���يت 
منطق���ة  يف  األمريكي���ة  املرحل���ة  نهاي���ة  يش���هد  الع���امل 
الش���رق األوس���ط، وقس���م األس���باب اليت أوصلت لتلك 
املرحل���ة إىل عامل���ن: عام���ل ذات���ي: يتعل���ق بالوالي���ات 
املتح���دة نفس���ها، وعامل خارج���ي: يتعل���ق بهيكلية تلك 
الذاتي���ة  د املش���كالت الداخلي���ة  املنطق���ة، وبع���د أن ع���دَّ
اعت���رب  املنطق���ة،  أمري���كا يف  أداء  إىل ضع���ف  أدت  ال���يت 
الع���راق  غ���زو  ق���رار  أن  الس���ابق  األمريك���ي  املس���ئول 
بع���ده، كان  احل���رب  اس���تمرت  وال���ذي  ع���ام 2003م، 
يف  األمريكي���ة  احِلقب���ة  نهاي���ة  يف  تأث���ًرا  الق���رارات  أكث���ر 
املنطق���ة. وق���د علق عل���ى ذلك قائ���اًل: »إنه مل���ن املفارقات 
كان���ت  األوىل  الع���راق  ح���رب  أن  واحملزن���ة  الس���اخرة 
آن���ذاك، رمًس���ا لبداي���ة احلقب���ة األمريكي���ة  لضرورته���ا، 
يف منطق���ة الش���رق األوس���ط، يف ح���ن أن ح���رب العراق 
الثاني���ة -وه���ي ح���رب مزاجي���ة اختياري���ة- كان���ت احملدد 
د )ه���اس( أس���باًبا أخرى  لنهاي���ة احلقب���ة نفس���ها«، وع���دَّ
األمريكي���ة  احلقب���ة  نهاي���ة  مرحل���ة  يف  الدخ���ول  إىل  أدت 
يف الش���رق األوس���ط، منه���ا: فش���ل أمري���كا يف معاجل���ة 
القضي���ة الفلس���طينية، وفش���ل األنظم���ة التقليدي���ة املوالية 
هل���ا يف القض���اء عل���ى م���ا مس���اه )االنبع���اث األصول���ي 

أف���ادت  األمريكي���ة  العومل���ة  أن  وذك���ر  اإلس���المي(.  
اإلس���المين بآلياته���ا، وس���هلت هل���م اكتس���اب اخلربات 
واألف���كار، ب���ل وط���رق احلصول على األس���لحة وس���بل 
االس���تفادة م���ن اخلدم���ات اللوجس���تية، وأش���ار )ه���اس( 
عس���كرة  يف  س���اهمت  املتح���دة  الوالي���ات  أن  إىل 
املنطق���ة، وأن ه���ذه العس���كرة س���وف خت���رج م���ن يده���ا 
بس���رعات قياس���ية، فهن���اك )جي���وش خاص���ة( يف العراق 
ولبن���ان وفلس���طن، أصبح���ت ق���ًوى متنامية هل���ا قدرات 
ُتَن���ازل اإلع���الم األمريك���ي،  مادي���ة وأدوات إعالمي���ة، 
م���ا  وه���و  األمريكي���ة،  السياس���ة  فضائ���ح  وتكش���ف 
أفق���د الوالي���ات املتح���دة املصداقي���ة ال���يت كان���ت تتمت���ع 
بها بن ش���عوب الش���رق األوس���ط، وأصبح م���ن الصعب 
أمري���كا  م���ع  تتعام���ل  أن  املنطق���ة  يف  احلكوم���ات  عل���ى 

بشكٍل مفتوح كما كان األمر سابًقا.

ويظ���ل ق���رار غ���زو الع���راق عام���ل اس���تنزاف اقتص���اديٍّ 
وعس���كريٍّ للوالي���ات املتح���دة، ُيَس���رِّع َعَجل���ة تراجعها 
البش���ريِّ  االس���تنزاف  إىل  إضاف���ة  اجملال���ن،  هذي���ن  يف 
ال���ذي ال حيتمل���ه الش���عب األمريك���ي. وه���ذا م���ا يؤك���ده 
)ديني���س أندروس���ون( رئي���س حتري���ر صحيف���ة )انتيل���وب 
فال���ي ب���رس(، والذي عم���ل ملحًقا س���ابًقا بالع���راق: يف 
مقال���ة ل���ه بعن���وان )احل���رب تص���ل إىل الوط���ن( نش���رت 
ال���يت  األه���وال  حي���ث وص���ف  يف )22 /2007/6م(: 
ذك���ر  ث���م  الع���راق،  يف  األمريك���ي  اجلي���ش  يكابده���ا 
َتِبَعاته���ا  ���ل  الش���عب األمريك���ي حتمُّ لي���س مبق���دور  أن���ه 
وتضحياته���ا املادي���ة والبش���رية، وق���ال: »يف مقدورن���ا أن 
نس���تمر يف ه���ذه احل���رب لعامه���ا اخلام���س، إذا اس���تطعنا 
أن نوف���ر هل���ا ميزاني���ة ال تق���ل ع���ن 100 ملي���ار دوالر، 
لك���ن ليس م���ن الصعوب���ة مب���كان أن نق���ول: إننا ليس���ت 

لدينا األموال الكافية للوفاء بهذا الشرط«!

األخ���رة،  العق���ود  املزعوم���ة يف  أمري���كا  انتص���ارات  إن 
مل تك���ن إال انتص���ارات إعالمي���ة تليفزيوني���ة، وهل���ذا مل 
يس���تمر اخل���داع به���ا طوي���اًل، وهو ما تس���بب وسيتس���بب 
عس���اكر  ل���دى  املعن���ويِّ  اإلحب���اط  م���ن  املزي���د  يف 
مق���ال  يف  ت���ران(  )م���ارك  يق���ول  األمريكي���ة.  الش���طرنج 
ل���ه يف صحيف���ة اجلاردي���ان الربيطاني���ة بعد غ���زو العراق: 
»م���ن املؤك���د أن م���ا حققت���ه الوالي���ات املتح���دة م���ن جمٍد 
ا، بالنظ���ر إىل  خ���الل غزوه���ا للع���راق كان زهي���ًدا ج���دًّ
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ا، هدته س���نوات  أنه���ا كان���ت تقات���ل جيًش���ا هزي���اًل ج���دًّ
بذل���ك  حاول���ت  أمري���كا  أن  م���ن  وبالرغ���م  احلص���ار، 
عاملي���ة،  عس���كرية  كق���وة  مكانته���ا  ترس���يخ  النص���ر 
إال أن ه���ذا ال يع���ي أنه���ا م���ا زالت ق���ادرة عل���ى الوقوف 
ش���اخمة عل���ى قدميه���ا.. حن���ن يف احلقيق���ة حنت���اج إىل ق���در 
كب���ر م���ن الش���جاعة ك���ي نع���رف ب���أن أمري���كا ال���يت ال 
زال���ت صاحب���ة أك���رب اقتص���اد وأق���وى ق���وة عس���كرية يف 

العامل يف طريقها إىل االنهيار...«!

أحن���اء  يف  امُلَكثَّ���ف  األمريك���ي  العس���كري  الوج���ود  إن 
الع���امل فرض عل���ى الواليات املتح���دة تكالي���َف اقتصادية 
له���ا إال مبزي���د  َتُن���وء بأمح���اٍل ال حُتَْتَم���ل، وال ميك���ن حتمُّ
م���ن املغام���رات العس���كرية للس���يطرة عل���ى اقتصادي���ات 
أخ���رى لش���عوب العامل، وهل���ذا فق���د دخل���ت أمريكا يف 
حلق���ة ُمْفَرَغ���ة قد جتع���ل حروبه���ا لالقتص���اد، واقتصادها 
للح���روب! فالربغ���م م���ن ختفي���ض اإلنف���اق العس���كري 
م���ا ب���ن عام���ي 1990م و199٥م، إثر احتجاج الش���عب 
األمريك���ي عل���ى زيادت���ه، إال أن ذل���ك اإلنف���اق ع���اد إىل 
مس���توياٍت أعل���ى مم���ا كان علي���ه بع���د ذل���ك، وم���ع كل 
ذل���ك ف���إن خالص���ة م���ا انته���ى إلي���ه اجلي���ش األمريك���ي 
يف الع���راق ه���و اهلزمي���ة، أو بتعب���ر الكات���ب األمريك���ي 
)النكس���ة  كتاب���ه  وذل���ك يف  »نكس���ة«،  ري���ك(  )توم���س 

...حقائق عن املغامرة األمريكية يف العراق(.

عدي���دة،  نكس���ات  النكس���ة  تل���ك  ولَّ���دت  لق���د 
األس���عار، وس���قوط  وُس���عار  ال���دوالر،  انهي���ار  مث���ل: 
والرس���الة  العس���كرية،  واهليب���ة  االقتصادي���ة،  اهلم���ة 
عل���ى  موزع���ة  كث���رة  ُمْنزلق���ات  وكله���ا  األخالقي���ة، 
طري���ق ذل���ك االحت���اد األمريك���ي، وق���د تك���ون ُمقِنع���ة 
غ���ر  للحي���اة  أخ���رى  طرًق���ا  يس���لكوا  ب���أن  للكثري���ن 

طريق هذا االحتاد املتداعي. 

الرتاجع السياسي... مقدمة أم نتيجة..؟
من���ذ  رفعته���ا  ال���يت  وش���عاراتها  ملبادئه���ا  أمري���كا  فق���دان 
تأسيس���ها -وعل���ى رأس���ها احلري���ة ال���يت أقام���ت هل���ا متث���ااًل 
سياس���اتها  يف  إفالًس���ا  انعك���س  الع���امل-  ب���ه  ُتَفاِخ���ر 
الدولي���ة، وحتى تدخالتها ال���يت زعمت أنها من أجل إرس���اء 
البوس���نة  يف  ح���دث  -كم���ا  والدميوقراطي���ة  الع���دل  قي���م 
والع���راق  وأفغانس���تان  والصوم���ال  وكوس���وفا  واهلرس���ك 

وغرها- س���رعان ما انكش���ف عواره���ا وب���ان زورها؛ حيث 
ازدادت أح���وال تل���ك البل���دان س���وًءا بسياس���ات »التح���رر« 
األمريك���ي، وه���و م���ا أصبح���ت ش���هرته ال حتت���اج إىل مزيد 

بيان هنا.

أم���ا الداخ���ل األمريك���ي نفس���ه، فق���د أصابت���ه ظواه���ر 
ومظاه���ر جدي���دة م���ن القل���ق على املس���تقبل السياس���ي، 
فطاب���ع االس���تبداد آِخ���ٌذ يف التغل���ب عل���ى نواح���ي احلياة 
بسياس���اته  ب���وش  ج���ورج  ج���اء  أن  من���ذ  السياس���ية؛ 
اخلارجي���ة املث���رة للج���دل، ب���ل اخلجل، وال���يت أوجدت 
األمريك���ي  الداخ���ل  غ���ر مس���بوق يف  انقس���اًما سياس���يًّا 
لدرج���ة أن الربوفس���ور األمريك���ي )ريتش���ارد المخ���ان( 
ق���ال يف حدي���ث جلري���دة )فرميي���ا نوفوش���يه( الروس���ية يف 
) 2007/1/18م(: »إن الوالي���ات املتح���دة مل تع���د دولة 
يس���يطر  ال���يت  الك���ربى  الش���ركات  ألن  دميوقراطي���ة، 
عليه���ا الساس���ة، وال���يت تس���يطر بدورها عل���ى االقتصاد 
اجملتم���ع  مؤسس���ات  إىل  حتت���اج  ال  األمريك���ي، 
َر  الدميقراط���ي، وال حتت���اج لدع���م ال���رأي الع���ام، وَح���ذَّ
األمريكي���ة  النقدي���ة  ب���األوراق  االحتف���اظ  م���ن  ال���روس 
حن���و  التوج���ه  ِبلَّ���ة  الط���ن  وزاد  االنهي���ار،  إىل  الذاهب���ة 
حبج���ة  كث���رة،  أحي���ان  يف  العام���ة  احلري���ات  مص���ادرة 
تش���به  القوم���ي، وحت���ت ذرائ���ع  األم���ن  احملافظ���ة عل���ى 
األح���وال يف حكوم���ات الع���امل الثال���ث. وق���د أصبح���ت 
العاملي���ة  اخلارجي���ة  سياس���اتها  يف  أمري���كا  توجه���ات 
مث���رة لقل���ق أكثر بل���دان الع���امل، س���واء املتحالف���ة معها 

أو املخالفة هلا. 

ولق���د س���اهمت مبالغ���ة الوالي���ات املتح���دة يف تضخي���م 
خط���ر م���ا وصفته ب���� )اإلره���اب( يف إره���اب الع���امل من 
سياس���اتها؛ حي���ث مل َيُع���ْد أح���د يف مأم���ن م���ن غدره���ا 
ب���ه حت���ت مس���مى »حمارب���ة اإلره���اب«، فخصوصي���ات 
الش���عوب ُتْنَتهك، وس���يادة الدول ُتَص���اَدر، بل وحدودها 
مش���اًعا  ص���ارت  اجل���و  أو  البح���ر  أو  ال���رب  يف  اجلغرافي���ة 
األمني���ة،  أو  العس���كرية  املداهم���ة  حلم���الت  مس���تباًحا 

حُبَجج احملافظة على األمن والسلم الدولين!

املتح���دة  الوالي���ات  في���ه  تراج���ع  ال���ذي  الوق���ت  ويف 
وكيان���ات  دواًل  ف���إن  وعس���كريًّا؛  وسياس���يًّا  أخالقيًّ���ا 
أخ���رى تتس���ابق إىل مزامحته���ا إىل موض���ع الص���دارة أو 
مش���اركتها في���ه، إن مل يك���ن عل���ى املس���تويات العاملي���ة؛ 
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تل���ك  مقدم���ة  يف  ويأت���ي  اإلقليمي���ة.  املس���تويات  فعل���ى 
الروس���ي،  واالحت���اد  األوروب���ي،  االحت���اد  الكيان���ات: 
والص���ن والياب���ان.. وحت���ى إي���ران، حت���اول أن جت���د هل���ا 
موطًئ���ا يف مس���ار التأث���ر الدول���ي واإلقليم���ي، مس���تفيدة 

من خَتَبَُّطات السياسة األمريكية املراجعة!

تع���د  مل  الع���امل  يف  املؤث���رة  السياس���ية  الكت���ل  كل  إن 
تتحم���ل األمث���ان الفادح���ة جملامل���ة أمري���كا يف أخطائه���ا، 
ب���ل صارت تتس���قط هل���ا تل���ك األخط���اء، لعله���ا تعجل 
بس���قوطها املُْنَتَظ���ر، عل���ى األق���ل من م���كان التف���رد على 
قم���ة الع���امل. وبينم���ا تس���ارع أمري���كا إىل ُوُل���وج َمَف���اِوز 
العزل���ة واالن���زواء حضاريًّ���ا وسياس���يًّا؛ بس���بب كراهي���ة 
الش���عوب املتزاي���دة هل���ا، تب���ادر دول أخ���رى إىل احتالل 

أماكنها واالستفادة من عزلتها. 

املأزق األمريكي: ال تراجع عن الرتاجع
احل���ادي  بع���د  وحتدي���ًدا  الثالث���ة،  األلفي���ة  بداي���ة  من���ذ 
عش���ر من س���بتمرب عام 2001م وم���ا تالها م���ن تداعيات 
خط���رة، كان عل���ى رأس���ها غ���زو أفغانس���تان، ث���م غزو 
الع���راق؛ وقع���ت الوالي���ات املتح���دة يف مأزق ح���رج بعد 
املمتدت���ن  احلرب���ن  يف  العس���كرية  هيبته���ا  فق���دان 
ل���آن، وق���د تس���ببت ه���ذه الورط���ة الك���ربى يف م���أزق 
أك���رب، جع���ل الوالي���ات املتح���دة ب���ن خيارين أس���هلهما 
وع���ر، األول: أن تزي���د يف نفقاته���ا العس���كرية الس���تعادة 
تل���ك اهليب���ة املفقودة، وه���و ما ال تس���مح ب���ه ميزانياتها، 
ت���ردد  وال  جنوده���ا،  معنوي���ات  وال  ش���عبها،  إرادة  وال 
حلفائه���ا املتعاونن معه���ا. واألمر الثاني: هو أن تنس���حب 
م���ن س���احات املواجه���ة العاملي���ة، وتع���ود لالنكف���اء على 
ذاته���ا داخ���ل حدوده���ا، وه���و م���ا س���يفتح الب���اب على 
مصراعي���ه أم���ام ُقوى أخ���رى مربَِّص���ة ومنافس���ة هلا على 

منصة القطبية الدولية.

لق���د كان التص���دي الش���جاع للغ���زو األمريك���ي للع���راق 
وأفغانس���تان نقط���ة حت���وُّل يف مع���ادالت الق���وة يف العامل، 

دها. وخباصة فيما يتعلق بتَفرُّد القيادة أو تعدُّ

يق���ول اخلب���ر األمريك���ي )ماي���كل دينس���تن( يف مقال���ة 
بعن���وان: )نظ���ام عاملي متع���دد األقط���اب قيد التش���كيل( 
يف  الس���عودية  اجلزي���رة  صحيف���ة  ترمجت���ه  نش���رت 
)2004/6/29م(: »ب���دا قب���ل اندالع احل���رب يف العراق 

���ل نظاًم���ا  أن دواًل مث���ل فرنس���ا وروس���يا والص���ن، تفضِّ
متع���دد األقط���اب، ال يفس���ح جم���ااًل للقي���ادة األمريكي���ة 
الواح���دة للع���امل، ب���ل يس���تبدل ه���ذه القي���ادة بتوافقات 
وتفاهم���ات ب���ن مراك���ز الق���وى اإلقليمي���ة، إن النتائ���ج 
َض���ت ع���ن ح���رب الع���راق؛ رمب���ا تك���ون ق���د  ال���يت متخَّ
النظ���ام.. إن  َح���ت بالفع���ل ِكفَّ���ة التوج���ه حن���و ه���ذا  َرجَّ
الس���يطرة  ضم���ان  إىل  تس���عى  ال���دول  ه���ذه  حكوم���ات 
ال���يت  واألقالي���م  املناط���ق  عل���ى  ممك���ن  ق���در  بأقص���ى 
تق���ع حت���ت أيديه���ا، وذل���ك حتى يتس���نى هل���ا أن تقف يف 
البق���اع،  ه���ذه  يف  للتدخ���ل  أمريكي���ة  حماول���ة  أّي  وج���ه 
ذل���ك  وي���رى  فق���ط«.  أمري���كا مبصاحله���ا  تس���تأثر  طامل���ا 
الكات���ب األكادمي���ي أن دخ���ول الع���امل يف نظ���ام متع���دد 
األقط���اب لي���س بعيًدا، بل س���يكون خ���الل العق���د الثاني 
م���ن القرن احل���ادي والعش���رين؛ حي���ث س���يتحرك العامل 
ش���يًئا فش���يًئا حن���و ظه���وره، خاصة وأن���ه بات من العس���ر 
عل���ى أمري���كا أن تتمك���ن م���ن اس���تعادة وصفها الس���ابق 

كقوٍة عظمى وحيدٍة.

التف���رد  ع���ن  أمري���كا  تراج���ع  تتوق���ع  ال���يت  الرؤي���ة  إن 
بزعام���ة الع���امل، ص���ارت ش���به متوات���رة يف أنظ���ار الكثر 
م���ن احمللل���ن غربً���ا وش���رًقا، لك���ن هن���اك م���ن يذه���ب 
إىل أبع���د م���ن ذل���ك، وه���و احتم���ال أن يتع���رض االحتاد 
وتفتيت���ه  تفكك���ه  إىل  ت���ؤدي  هل���زات  نفس���ه  األمريك���ي 
والقائل���ون  الس���وفيييت،  االحت���اد  تف���كك  غ���رار  عل���ى 
بذل���ك ليس���وا أش���خاًصا هامش���ين أو حامل���ن، ب���ل يأتي 
إمياي���ل   ( األمريكي���ن  املؤرخ���ن  عمي���د  مقدمته���م  يف 
ت���ود( الذي أص���در كتاًبا ع���ام 1994م - أي قب���ل أزمات 
أمري���كا(  )تفكي���ك  بعن���وان  احلالي���ة-  أمري���كا  وم���آزق 
ذه���ب في���ه إىل أن خط���ر تف���كك االحت���اد األمريك���ي ه���و 
خط���ر حقيق���ي، ت���زداد معدالته بس���بب تع���دد األزمات، 
واالخت���الف احل���اّد يف تن���وع أع���راق الس���كان وتناق���ض 
توجهاته���م، وتصاع���د النع���رات القومي���ة بينه���م، وه���و 
م���ا ُيْفِق���د احت���اد الوالي���ات األمريكي���ة ركًن���ا م���ن أه���م 
أركان االس���تمرار التارخي���ي يف التوح���د، وه���و: وح���دة 

اهَلِويَّة.

وم���ع هشاش���ة هذه اهلوي���ة امُلَصنَّع���ة بالقه���ر واالغتصاب 
س���كان  أش���الء  عل���ى  الش���مالية  األمريكي���ة  الق���ارة  يف 
الق���ارة األصلي���ة، يأت���ي التح���دي من عدة ق���وى أخرى، 
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هل���ا بالفع���ل هوياته���ا اجلامع���ة وش���خصياتها التارخيي���ة، 
املتوق���ع صعوده���ا -أو  الق���وى  ه���ذه  ويأت���ي يف مقدم���ة 
األوروب���ي،  االحت���اد  صعوده���ا:  اجل���اري  باألح���رى- 
الص���ن، روس���يا، اهلن���د، الياب���ان، وغرها م���ن القوى 
ال���يت ميك���ن أن ترتب���ط به���ا أو تتحال���ف معه���ا، كإي���ران 

وماليزيا وتركيا.

أمري���كا  ملزامح���ة  ���َحة  املَُرشَّ الق���وى  س���أمجع  لكن���ي 
الكتل���ة األوروبي���ة  الع���امل يف كتلت���ن هم���ا:  يف زعام���ة 
ممثل���ة يف االحت���اد األوروب���ي، والكتل���ة اآلس���يوية ممثل���ة 

يف الصن وروسيا واهلند واليابان.

أواًل: الكتلة األوروبية:
كان الزعي���م الربيطان���ي )ونس���تون تشرش���ل( )1874م- 
في���ه )الوالي���ات  تتك���ون  ال���ذي  بالي���وم  196٥م( حيل���م 
املتح���دة  للوالي���ات  ا  ن���دًّ لتك���ون  األوروبي���ة(  املتح���دة 

األمريكية)4(.

بع���د قي���ام االحت���اد األوروب���ي رمسيًّ���ا ع���ام )1992م(، 
ب���رزت عوامل كثرة م���ن عوام���ل القوة ال���يت تؤهل ذلك 

االحتاد ملنافسة االحتاد األمريكي، ومن ذلك:

- أن زي���ادة انضم���ام ال���دول األوروبي���ة إىل ه���ذا االحتاد 
زاد م���ن عدد س���كانه؛ حي���ث أصب���ح االحت���اد األوروبي 
يص���ل  فبينم���ا  األمريك���ي،  االحت���اد  م���ن  س���كاًنا  أكث���ر 
 301( إىل  األمريكي���ة  املتح���دة  الوالي���ات  س���كان  ع���دد 
مليون نس���مة(   حبس���ب إحصاءات ع���ام )2007م(؛ فإن 
ع���دد س���كان االحت���اد األوروب���ي وص���ل إىل م���ا يق���رب 
م���ن نصف ملي���ار نس���مة بع���د انضم���ام بولندا والتش���يك 

واجملر ورومانيا وبلغاريا إليه.
يف  األوروب���ي  االحت���اد  دول  ع���دد  زي���ادة  تتس���بب   -
زي���ادة النف���وذ السياس���ي الدول���ي هل���ذا االحت���اد، فقد 
املنظم���ات  كل  يف  األوروبي���ة  األص���وات  ع���دد  زاد 
الدولي���ة، وعلى رأس���ها جمل���س األمن، بع���د أن أصبح 

عدد بلدانه 27 بلًدا.

وال��رت��ي��ب��ات عرب  وامل��خ��ط��ط��ات  األف��ك��ار  ال��يت ختدمها  ب��ن األح���الم  ف��رق  ه��ن��اك   )4(
ليس   - ليبشروا  فجأة  أصحابها  يستيقظ  ال��يت  األح���الم  وب��ن  املتوالية،  العقود 
الفارق  ه��و  وه���ذا  وض��ح��اه��ا،  ليلة  ب��ن  بالفعل  حب��دوث��ه��ا  ب��ل   - وق��وع��ه��ا  ب��ق��رب 
)ت��ش��رش��ل( وب��ن فكرة  بها  ال��يت حلم  امل��ت��ح��دة األوروب���ي���ة(  )ال��والي��ة  ف��ك��رة  ب��ن 
)معمر  ال��ل��ي��ي  ال��زع��ي��م  عليها  استيقظ  ال���يت  األف��ري��ق��ي��ة(  امل��ت��ح��دة  )ال���والي���ات 

القذايف(!

اجملتم���ع  قب���واًل يف  أكث���ر  مواق���ف  األوروب���ي  - لالحت���اد 
الدول���ي؛ ألن آلي���ات الق���رار في���ه أكث���ر مرون���ة م���ن 
مثيلته���ا يف الوالي���ات املتح���دة، وق���د ظه���ر ه���ذا حيال 
قضاي���ا  مث���ل:  املهم���ة،  العاملي���ة  القضاي���ا  م���ن  ع���دد 
البيئ���ة والقان���ون الدول���ي، وقضاي���ا التنمي���ة والعدال���ة 

االجتماعية.
- تتوج���ه أوروب���ا حن���و دم���ج ش���عوبها يف هوي���ة متقاربة، 
وذلك بإص���دار جوازات س���فر أوروبية موح���دة بلغات 

متعددة، وتتجه إىل سن دستور موحد للقارة.
العمل���ة  ه���ي  )الي���ورو(  األوروبي���ة  العمل���ة  أصبح���ت   -
مقارن���ة  واملس���تقبل،  احلاض���ر  يف  اس���تقراًرا  األكث���ر 
-بعمل���ة الوالي���ات املتحدة )ال���دوالر(، ولذل���ك تتطلع 
كثر م���ن دول الع���امل -وعلى رأس���ها ال���دول النفطية- 
لالعتم���اد على )الي���ورو(، مع���ززة بذلك نف���وذ أوروبا 

يف األسواق النفطية.
- أصب���ح االحت���اد األوروب���ي مص���دًرا ملا يزي���د عن نصف 
االس���تثمارات اخلارجية املباش���رة بعد توس���يعه ليش���مل 
27 بل���ًدا؛ وأصب���ح دخ���ل الف���رد يف االحت���اد األورب���ي 

)33.900 دوالر(، أعلى منه يف الواليات املتحدة. 
للمس���اعدات  مان���ح  أك���رب  األوروب���ي  االحت���اد  ص���ار   -
م لل���دول الفق���رة؛ حي���ث تفوق مس���اعداته  ال���يت ُتَق���دَّ
ضع���ف مس���اعدات الوالي���ات املتحدة، وهي م���ا يوظفه 

االحتاد األوروبي سياسيًّا واقتصاديًّا ملصلحته.
م���ع  يَّ���ة  َجدِّ اقتصادي���ة  منافس���ات  يف  أوروب���ا  ب���دأت   -
النق���ل  مث���ل:  مهم���ة  جم���االت  يف  وذل���ك  أمري���كا، 

اجلوي والتكنولوجيا واملعلومات .
األوروب���ي  االحت���اد  يتج���ه  العس���كري  اجمل���ال  يف   -
للخ���روج من َأْس���ر الزعام���ة األمريكي���ة حِلْل���ف الناتو، 
وذلك بإنش���اء ق���وات انتش���ار س���ريع خاص���ة بأوروبا، 
وق���د تأسس���ت ه���ذه الق���وات ع���ام ) 2006م (، بن���اء 
عل���ى ق���رار ُاخت���ذ بإنش���ائها ع���ام 2003م، حبي���ث يبلغ 

تعدادها 80 ألف جندي.

ومم���ا يع���زز احتماالت احت���دام املنافس���ة ب���ن األوروبين 
واألمريكي���ن -بالرغ���م م���ن انتمائه���م الظاه���ر إىل ثقاف���ة 
وحض���ارة وديان���ة واح���دة- ذل���ك االخت���الف اجلوه���ري 
ذات  فأمري���كا  املذهبي���ة،  الناحي���ة  م���ن  الطرف���ن  ب���ن 
األغلبي���ة الربوتس���تانتية، ال تنس���جم ثقافيًّ���ا م���ع أوروب���ا 



124

املؤشرات الدولية للرتاجع األمريكي

دي
تيا

الر
ر ا

ري
تق

ال
س 

خلام
ي( ا

يج
رتات

الس
 ) ا

ِش���قَِّها  يف  وخباص���ة  الكاثوليكي���ة،  األغلبي���ة  ذات 
بريطاني���ا  فباس���تثناء  الغرب���ي.  الش���ق  وه���و  الفاع���ل، 
الربوتس���تانتية، ف���إن ُج���ّل دول أوروب���ا الغني���ة والصناعية 
ه���ي كاثوليكي���ة املذه���ب، وهل���ا مرجعي���ة ديني���ة ختتل���ف 
ع���ن الربوتس���تانت الذي���ن ال يؤمن���ون مبرجعي���ة الفاتيكان 
وال غ���ره. وقد ظه���رت آثار ذلك االخت���الف داخل االحتاد 
األوروبي نفس���ه، ال���ذي ال ت���زال بريطانيا )الربوتس���تانتية( 
ره���ا لآن  م���رددة يف االندم���اج الكام���ل في���ه، بدلي���ل تأخُّ

يف اعتماد )اليورو( كُعملة رمسية.

الواع���د لالحت���اد  املس���تقبل  م���ن  الرغ���م  لك���ن... عل���ى 
األوروب���ي، يف ض���وء الوقائ���ع والتوقع���ات ال���يت جتع���ل 
أوروب���ا جامع���ة لذل���ك احلش���د م���ن مؤه���الت الصع���ود 
أح���الم  ُت���َؤرِّق  مش���كالت  هن���اك  أن  إال  القط���ي، 
املس���تقبل األوروب���ي يف وراث���ة الزعام���ة األمريكية، وهي 
الطبيع���ة الس���كانية املعاص���رة ألوروب���ا؛ حيث س���اهمت 
يف  القي���ود،  م���ن  املتفلت���ة  الليربالي���ة  األوروبي���ة  الثقاف���ة 
نش���وء ظواهر نت���ج عنه���ا نقص املع���دل الطبيع���ي يف عدد 
أع���داد  يف  الطبيع���ي  املع���دل  بزي���ادة  مقارن���ة  الش���باب، 
كب���ار الس���ن، ويب���دو أن ه���ذا م���ا قص���ده وزي���ر الدف���اع 
األمريك���ي الس���ابق )دونال���د رامس���فيلد( عندم���ا وص���ف 

أوروبا بأنها )القارة العجوز(!

داخ���ل  وحم���اور  تناقض���ات  وج���ود  ه���ذا  إىل  ويض���اف 
الفرنس���ي   ( التكت���ل  عنه���ا  ع���رب  األوروب���ي  االحت���اد 
ق���وى  إىل  االحت���اد  ذل���ك  افتق���اد  وكذل���ك  األملان���ي(، 

عسكرية مستقلة. 

ثانًيا: الكتلة اآلسيوية:
ومتثله���ا الي���وم: الص���ن وروس���يا واهلن���د، فه���ي ثالث 
ق���وى آس���يوية تتج���ه حن���و تكوي���ن ق���وة اس���تقطاب دولية 
واح���دة. وهن���اك مؤش���رات إىل توجهه���ا -باإلضاف���ة إىل 
عاملي���ة  ككتل���ة  يربزه���ا  مش���رك  حتال���ف  حن���و  إي���ران- 
منافس���ة للقط���ب األمريك���ي، ورمب���ا تنض���م دوٌل أخ���رى 
إىل ذل���ك التكت���ل املرتق���ب، كبع���ض دول جنوب ش���رق 
آس���يا ال���يت كانت تس���مى ب���� )النم���ور اآلس���يوية( وعلى 

رأسها ماليزيا.

 ونس���تعرض -باختصار- أَه���ّم القوى املكونة 
هلذه الكتلة اآلسيوية الصاعدة:

ظاه���رة  األخ���رة  الس���نوات  يف  لت  ش���كَّ الص���ن:   -  1
اقتصادي���ة خاص���ة يف مش���روعات التنمي���ة الش���املة ال���يت 
تأخ���ذ طريًقا مس���تقاًل ع���ن طري���ق املؤسس���ات الرأمسالية 
ال���يت يرعاها الغ���رب، وقد س���اعدها على ذلك اس���تقرار 
سياس���ي، وانس���جام قومي، اختل���ف عن حماول���ة االحتاد 
الس���وفيييت األخ���رة للنه���وض يف عصر )جورباتش���وف( 
متزي���ق  إىل  أدت  ال���يت  )الربوس���توريكا(  طري���ق  ع���ن 

االحتاد السوفيتيي سياسيًّا وانهياره اقتصاديًّا.

ويس���ند ه���ذا االنط���الق االقتص���ادي اس���تقرار سياس���ي 
ال���يت  الكونفوش���ية  الثقاف���ة  وتدعم���ه  الص���ن،  يف 
تعتم���د مب���دأ الطاع���ة املطلق���ة للس���لطة، دون صخب يف 
يف  ه���ذا  س���اعد  وق���د  الدميوقراطي���ة،  باس���م  املعارض���ة 
إرس���اء اس���تقرار سياس���ي، س���اهم يف البناء االقتصادي، 
ال���ذي أوصل الصن إىل نس���بة من���و بلغت 10٪ ، وتش���ر 
التوقع���ات إىل أن النات���ج القوم���ي هل���ا س���يتجاوز يف ع���ام 
2020م جمم���وع النات���ج القوم���ي ل���دول الغ���رب جمتمع���ة 
تتكاف���أ  أن  اخل���رباء  يتوق���ع  وهل���ذا  أمري���كا؛  باس���تثناء 
الق���وة االقتصادي���ة للص���ن م���ع الق���وة األمريكي���ة يف مدة 

ال تزيد عن عام 202٥م.

وق���د ق���ال امل���ؤرخ األمريك���ي )ب���ول كين���دي( يف ح���وار 
م���ع قن���اة اجلزي���رة: إن الص���ن واهلن���د سيش���كالن قوى 

موازيًة ألمريكا قبل عام 2040م.

ويراف���ق م���ع التناف���س االقتصادي تن���ازع سياس���ي، قد 
الس���احة  عل���ى  أك���رب  أدوار  للع���ب  الص���ن  يؤه���ل 
السياس���ية يف الع���امل، وتتنق���ل م���ن اآلن مواط���ن الصراع 
ب���ن أمري���كا والص���ن؛ حي���ث ب���دأت بك���ن يف مط���اردة 
ومضي���ق  اجلنوب���ي  الص���ن  حب���ر  يف  األمريك���ي  النف���وذ 
تاي���وان، وجعل���ت م���ن ذل���ك إح���دى اس���راتيجياتها يف 
أمري���كا.  م���ع  املقبل���ة  واالقتصادي���ة  السياس���ية  املواجه���ة 
والتناف���س التارخي���ي املعاص���ر ب���ن البلدي���ن عل���ى كوريا 
الش���مالية؛ س���يتضح م���ع الوق���ت أن���ه ميي���ل إىل ص���احل 
الص���ن، لعوام���ل عديدة س���تجعل اخلي���ار الصي���ي أمام 
تاي���وان وهون���ج كون���ج ه���و األفض���ل. وق���د جت���د اليابان 
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إىل  حاج���ة  يف  أمري���كا-  ضعف���ت  ح���ال  -يف  نفس���ها 
مكانيًّ���ا  هل���ا  األق���رب  الص���ن  م���ع  أكث���ر  التق���ارب 
الرهب���ة إىل  أو  الرغب���ة  تدفعه���ا عوام���ل  وق���د  وثقافيًّ���ا، 
اخل���روج م���ن عزلته���ا العس���كرية ال���يت فرضته���ا عليه���ا 
م���ن  متح���ررًة  الثاني���ة،  العاملي���ة  احل���رب  بع���د  أمري���كا 

االرتهان الكامل ألمريكا.

ولي���س  أمري���كا،  تراج���ع  ع���ن  نتح���دث  ألنن���ا  لك���ن 
مم���ا  بالرغ���م  الص���ن  ف���إن  س���قوطها  أو  غيابه���ا،  ع���ن 
عل���ى  أمري���كا  ملنافس���ة  التص���در  إمكان���ات  م���ن  هل���ا 

القطبي���ات،  متع���دد  ع���امل  يف  الزعام���ة 
إال أن مؤهالته���ا اهلائل���ة للصع���ود -ويف 
مقدمته���ا الق���درات االقتصادي���ة- ال تزال 
يف  وأمش���ل  أعم���ق  تغي���رات  إىل  تفتق���ر 
لك���ي  واخلارجي���ة  الداخلي���ة  السياس���ات 
تعط���ي َأَثَرَها دوليًّا، وهل���ذا فإن تلك القوة 
العظم���ى ل���ن تك���ون بدي���اًل ع���ن أمريكا 
س���تكون  ولكنه���ا  الع���امل،  زعام���ة  يف 
-حبس���ب التقدي���رات الواقعي���ة– إح���دى 
باالش���راك  واملزامح���ة  املنافس���ة  الق���وى 

مع القوى العظمى األخرى.

2 - روسيا:
يتناف���س االحت���اد الروس���ي م���ع الص���ن الحت���الل أب���رز 
مقاع���د الزعام���ة يف ع���امل م���ا بع���د القطبي���ة الواح���دة، 
إىل  بوت���ن(  )فالدمي���ر  عه���د  يف  روس���يا  ع���ادت  فق���د 
حم���اوالت  احت���واء  يف  التقليدي���ة  اس���راتيجيتها  انته���اج 
عزهل���ا وحصاره���ا م���ن ِقَبِل الغ���رب، والعم���ل يف الوقت 
نف���وذ  نفس���ه عل���ى تعوي���ض م���ا خس���رته م���ن مناط���ق 
كان���ت حت���ت يده���ا أي���ام االحت���اد الس���وفيييت، وتس���عى 
روس���يا إىل إع���ادة بن���اء نفس���ها بن���اء ذاتيًّ���ا م���ن النواحي 
عل���ى  مص���رة  والعس���كرية،  واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 
اس���تعادة َهْيَبِتَه���ا املفق���ودة؛ بس���بب خس���ارتها للح���رب 
من���ه  ب���د  ال  كش���رٍط  املتح���دة،  الوالي���ات  م���ع  الب���اردة 
بل���دان  يف  تدرجي���ي-  بش���كل  -ول���و  النف���وذ  الس���تعادة 
آس���يا الوس���طى والقوق���از، فف���ي تل���ك املناط���ق يطاردها 
هن���اك،  م���ن  َخْلعَه���ا  حي���اول  متزاي���د،  أمريك���يٌّ  نف���وٌذ 

كما جرى خلعها من بلدان أوروبا الشرقية.

عه���د  يف  روس���يا  قطع���ت 
طري���ق  يف  خط���واٍت  )بوت���ن( 
واس���تطاعت  النفوذ،  اس���تعادة 
أن  األحي���ان  م���ن  كث���ر  يف 
أمري���كا  حم���اوالت  تكِس���َر 

لعزهلا.

لق���د قطعت روس���يا يف عهد )بوت���ن( خط���واٍت يف طريق 
األحي���ان  م���ن  كث���ر  واس���تطاعت يف  النف���وذ،  اس���تعادة 
ش���كلت  وق���د  لعزهل���ا،  أمري���كا  حم���اوالت  تكِس���َر  أن 
تطلعاته���ا ملنافس���ة النف���وذ األمريك���ي يف مناط���ق متفرق���ة 
من الع���امل عبًئ���ا إضافيًّ���ا على الوالي���ات املتح���دة، وهو 
م���ا جع���ل أمري���كا مش���تتة الق���وى يف حماول���ة االحتف���اظ 

بفردانية السيطرة.

إال أن روس���يا م���ع ذل���ك ليس���ت أيًض���ا مطلق���ة اليدي���ن 
ال  فاقتصاده���ا  الدولي���ة،  اهليب���ة  اس���تعادة  حماوالته���ا  يف 
ي���زال متداعًي���ا، وال ي���زال معتم���ًدا على 
تصدي���ر ث���روة النف���ط والغاز ال���يت حيتاج 
اخل���ارج،  م���ن  أكث���ر  الداخ���ل  إليه���ا 
ت���زال  ال  الروس���ية  العس���كرية  أن  كم���ا 
الس���ابقة  هزميته���ا  بع���د  اجلن���اح  مهيض���ة 
يف  الالحق���ة  وتعثراته���ا  أفغانس���تان،  يف 
الشيش���ان، ومثلم���ا تعان���ي أوروب���ا اليوم 
م���ن »الش���يخوخة« يف الطبيع���ة الس���كانية 
لش���عبها؛ ف���إن روس���يا كذل���ك تش���تكي 
م���ن اخنف���اض مع���دالت ع���دد املوالي���د، 
وم���ن َث���مَّ قلة ش���رحية الش���باب مقارن���ة بالش���يوخ، وتزيد 
عل���ى أوروب���ا يف ذل���ك بوج���ود مش���كلة س���وء الرعاي���ة 
احتف���اظ  ول���وال  االجتماعي���ة،  واخلدم���ات  الصحي���ة 
ال���روس بقوته���م النووية بعد ضع���ف قواه���م االقتصادية 
والعس���كرية ألصبح���وا م���ن ضم���ن دول الع���امل الثالث، 
االحت���اد  أجن���زه  م���ا  يع���ود  أن  مب���كان  الصعوب���ة  وم���ن 
الس���وفيييت الس���ابق يف س���بعن عاًم���ا، عل���ى ي���د االحتاد 
الروس���ي بعد س���بعة عش���ر عاًم���ا ليك���ون منافًس���ا حقيقيًّا 

للقوة األمريكية .

دور  مبفرده���ا  لروس���يا  يك���ون  أن  يتوق���ع  ف���ال  لذل���ك 
خ���الل  م���ن  إال  الع���امل،  زعام���ة  يف  مس���تقل  عظي���م 
التحال���ف م���ع ق���وى أخ���رى، تش���اركها التطل���ع ملناكفة 

األمريكين يف تفردهم بالزعامة العاملية.

ال  منهم���ا  كاًل  أن  والص���ن  روس���يا  م���ن  كل  وليق���ن 
بزعام���ة  أمري���كا  تف���رد  أم���ام  الوق���وف  وح���ده  ميكن���ه 
الع���امل؛ فق���د ج���رت حم���اوالت لتوحي���د اجله���ود ب���ن 
آس���يوي  تكت���ل  إنش���اء  باجت���اه  الكبرت���ن،  القوت���ن 
فاعل، ولذلك تأس���س )جتمع ش���نغهاي( عام 1996م بن 
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روس���يا والص���ن، باإلضاف���ة إىل ع���دد م���ن اجلمهوريات 
الس���وفيييت  االحت���اد  ضم���ن  كان���ت  ال���يت  اإلس���المية 
منطق���ة  يغط���ي  تكت���اًل  ال���دول  تل���ك  لتك���وِّن  الس���ابق، 
وث���راء  املس���احة،  يف  اتس���اًعا  آس���يا  مناط���ق  أكث���ر  م���ن 
والغ���از،  النف���ط  ث���روات  وخباص���ة  اإلمكان���ات،  يف 
مقدمته���ا  التجم���ع -ويف  ذل���ك  دول  حي���ازة  إىل  إضاف���ة 
الص���ن وروس���يا- لرس���انات نووي���ة ضارب���ة، متث���ل قوة 
املتح���دة  الوالي���ات  أطم���اع  مواجه���ة  يف  حقيقي���ة  ردع 
وتهديداته���ا. كذل���ك ف���إن بل���دان ذل���ك التجمع تش���كل 
وأكثره���ا  تقريًب���ا  املعم���ورة  مس���احة  نص���ف  أراضيه���ا 
ه���ذا  أن  ذل���ك  إىل  أضفن���ا  ف���إذا  للزراع���ة.  صالحي���ة 
التجم���ع يق���رب م���ن اس���تقطاب كلٍّ م���ن إي���ران واهلن���د 
وماليزي���ا ومنغولي���ا، ورمب���ا تركي���ا، فإنن���ا جن���د أنفس���نا 
أم���ام عامل ش���رقي جدي���د صاعد م���رة أخ���رى يف صياغة 
يتجاه���ل  ال���ذي  الغرب���ي  الع���امل  مواجه���ة  جدي���دة، يف 
ل���آن ذل���ك التجم���ع، وكأن���ه ال يريد لف���ت نظ���ر العاملََْنِ 
العرب���ي واإلس���المي إلي���ه، حت���ى ال تكتم���ل الص���ورة ل� 
)إمرباطوري���ة الش���ر( أو )الش���رق( ال���يت ظ���ل الغربي���ون 

خيوِّفون بها شعوبهم على امتداد أجيال!

3 - اهلن���د: ه���ذه الب���الد مرش���حة أيًض���ا للقي���ام ب���دور 
تف���رد  بع���د  م���ا  أو  أمري���كا،  بع���د  م���ا  ع���امل  فاع���ل يف 
أمري���كا، واهلن���د اآلخ���ذة يف الصعود؛ تس���تغل انش���غال 
لك���ي  والعس���كرية،  االقتصادي���ة  بورطاته���ا  أمري���كا 
متك���ن لنفس���ها يف بقي���ة الق���ارة اهلندي���ة، وهي ال تنس���ى 
)باكس���تان(  التقليدي���ة  غرميته���ا  ظ���روف  اس���تغالل 
لك���ي ترس���خ قوته���ا العس���كرية يف ظ���ل حال���ة اس���تقرار 
باكس���تان  ع���ن  مييزه���ا  اقتص���ادي،  وانط���الق  سياس���ي 
الباكس���تانية  الزعام���ة  ألق���ت  أن  بع���د  أس���ف،  ب���كل 
األمريك���ي  الره���ان  أحض���ان  يف  بالب���الد  احلالي���ة 
م���ع  اهلن���دي  الصع���ود  مص���احل  تالق���ت  إذا  اخلاس���ر، 
نظري���ه يف الص���ن وروس���يا؛ ف���إن اهلن���ود ق���د جي���دون 
أنفس���هم أكث���ر انس���جاًما م���ع عامله���م الش���رقي املتطل���ع 
إىل وراث���ة اهليمن���ة الغربي���ة املس���يطرة عل���ى الع���امل من���ذ 

عدة قرون.

4 - الياب���ان: وميث���ل ذل���ك العم���الق االقتص���ادي ق���وَة 
ضغ���ط كب���رة عل���ى أح���الم أمري���كا يف إبق���اء زعامته���ا 
دول  أك���رب  إح���دى  ه���ي  فالياب���ان  اقتصاديًّ���ا،  للع���امل 

الع���امل تقدًما م���ن الناحي���ة االقتصادي���ة والتقني���ة، وحيتل 
ناجته���ا القوم���ي املرتب���ة الثاني���ة بع���د الوالي���ات املتح���دة 
ش���عوب  أكث���ر  ل���دى  املفضل���ة  ومنتجاته���ا  األمريكي���ة، 
امل���اركات  كل  جودته���ا  مبواصف���ات  تط���ارد  الع���امل، 

العاملية يف األسواق الدولية. 

لك���ن ما يعك���ر عل���ى توقع���ات احت���الل اليابان ملس���احة 
أك���رب على س���احة التأث���ر الق���وي يف املع���ادالت الدولية، 
أنه���ا م���ع حتوهل���ا لعم���الق اقتص���ادي، فإنه���ا ال ت���زال 
قزًم���ا سياس���يًّا؛  بس���بب اس���تمرار حرمانه���ا من بن���اء قوة 
أمري���كا  انتص���ار  اس���تحقاقات  كأح���د  عس���كرية، 
عليه���ا يف احل���رب العاملي���ة الثاني���ة، وق���د انعك���س ه���ذا 
الضع���ف العس���كري عل���ى األداء السياس���ي، وه���و ما ال 
يؤه���ل الياب���ان للقي���ام ب���دور مس���تقل يف مس���تقبل ع���امل 

متعدد القطبيات.

ثالًثا: قطب جديد غري منظور:
إن هن���اك م���ا يش���به قطًب���ا دوليًّ���ا آخ���ر، يتوق���ع بع���ض 
األح���داث  جمري���ات  يف  تأث���ر  ل���ه  يك���ون  أن  املراقب���ن 
وتوازن���ات الق���وى يف الع���امل، جي���يء االع���راف ب���ه من 
أط���راف غربي���ة وأمريكي���ة، ولي���س فق���ط م���ن أط���راف 
إس���المية أو عربي���ة ، وه���ذا القطب هو ما مس���اه )مايكل 
وينس���تن(: »ح���ركات اإلس���الم السياس���ي واجلهادي«، 
وذل���ك يف مقال���ه املذك���ور س���ابًقا بعن���وان )ع���امل متع���دد 
األقط���اب قي���د التش���كيل(؛ حي���ث ي���رى )دينس���تن( يف 
األقط���اب  املتع���دد  العامل���ي  النظ���ام  ملالم���ح  اس���تعراضه 
العاب���رة  احل���ركات  تل���ك  أن  قريًب���ا؛  واملتوق���ع حصول���ه 
أمري���كا  تس���تطع  مل  بالده���ا،  يف  املس���تقرة  أو  للح���دود 
أن  اخلارجي���ة،  وحتالفاته���ا  الذات���ي  جربوته���ا  ب���كل 
حتت���وي خطره���ا أو حتد م���ن قدراته���ا، ب���ل إن األحداث 
مل  وإن  احل���ركات  تل���ك  أن  يق���ول-  -كم���ا  تؤك���د 
تتأه���ل لل���ربوز كق���وة مس���تقلة ذات وجود عل���ى خارطة 
الع���امل، إال أنه���ا متل���ك القدرة عل���ى تقويض االس���تقرار 
مش���اريعها  أكث���ر  الس���تكمال  أمري���كا  حتتاج���ه  ال���ذي 
يف ذل���ك الع���امل، ويق���ول ه���ذا الكات���ب صراح���ة: »إن 
الوالي���ات املتحدة س���يكون عليها خ���الل العق���ود القادمة 
واالقتصادي���ة  العس���كرية  موارده���ا  تكري���س  مواصل���ة 
ونفوذه���ا الدبلوماس���ي الحت���واء املد األصولي، وس���تظل 
األوض���اع يف الش���رق األوس���ط تش���غل ب���ال أمري���كا، يف 
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الوقت الذي ستس���عى فيه باق���ي القوى اإلقليمي���ة والعاملية 
الغتن���ام الف���رص لتحقي���ق أهدافه���ا االس���راتيجية عل���ى 

حسابها«!

أم���ا حن���ن فنس���تطيع أن نعد ه���ذا القط���ب غ���ر املنظور، 
لألم���ة  والطوي���ل  العس���ر  للمخ���اض  املنتظ���ر  اجلن���ن 

اإلسالمية.

س���ابًقا  املذك���ورة  الق���وى  كل  حتف���ز  أن  ش���ك  ال   
االنبع���اث   – اآلس���يوية  الكتل���ة   – األوربي���ة  )الكتل���ة 
اإلس���المي( ملنازل���ة اإلمرباطوري���ة األمريكي���ة يف مجي���ع 
اجمل���االت، سينش���ئ تناوبً���ا يف جوالت )ص���راع اإلرادات( 
م���ع الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة، وعندها لن يس���تطيع 
)األس���د( األمريك���ي املتش���رد واملعت���دي أن يظ���ل س���يد 
فيه���ا  مب���ا  الغاب���ة  ه���ذه  كل  علي���ه  ث���ارت  إذا  الغاب���ة، 
م���ن أقوي���اء وضعف���اء. ال ب���د أن يتنح���ى آلخري���ن ويرك 
ودروس  الواق���ع  دالالت  فه���ذه  لآخري���ن..  الص���دارة 

تاريخ. 

العرب واملسلمون، وعامل القطبية املتعددة:
هناك الكثر مما ميكن قوله عن مآالت العامل اإلس���المي يف 
مرحلة ما بعد التفرد األمريكي من حيث احتماالت نهضته، 
وحت���رر إرادت���ه، وأيًض���ا من حيث تبع���ات ما بع���د العصر 
األمريكي من حتديات قد جتد أو تش���تد، وس���أختصر الرؤية 

يف ذلك يف النقاط اآلتية:

أفغانس���تان  الع���امل اإلس���المي -وخباص���ة  بل���دان  م���ن   
ث���م الع���راق ومنطقة اخللي���ج- ُأس���دل الس���تار على عصر 
والوالي���ات  الس���وفيييت  االحت���اد  ب���ن  الثنائي���ة  القطبي���ة 
املتح���دة األمريكي���ة، وذل���ك عندم���ا أعلن ج���ورج بوش 
األب بع���د ح���رب اخللي���ج الثاني���ة عن قي���ام نظ���ام عاملي 
جدي���د، يق���وم عل���ى قطبي���ة واح���دة للوالي���ات املتح���دة 
هزمي���ة  م���ع  متزامًن���ا  ذل���ك  كان  وحي���ث  األمريكي���ة، 
االحت���اد الس���وفيييت يف أفغانس���تان، ودخ���ول اجملاهدي���ن 
إىل العاصم���ة كاب���ل، ف���إن ذلك يؤك���د عل���ى أن الصراع 
عل���ى الع���امل اإلس���المي كان نقط���ة حت���ول جوهري���ة يف 

موازين القوى الدولية.

اإلس���المي،  الع���امل  عل���ى  الواقع���ة  املظ���امل  بس���بب   
م���ن  عش���ر  احل���ادي  زل���زال  وق���ع  فلس���طن،  وخباص���ة 

م���ن  توابع���ه  امت���دت  ال���ذي  2001م،  ع���ام  س���بتمرب 
األمريك���ي  الت���ورط  ليك���ون  الع���راق،  إىل  أفغانس���تان 
هن���اك ه���و بداي���ة الراج���ع احل���اّد للوالي���ات املتح���دة، 
وم���ن َث���مَّ بداية ظه���ور عالمات لنش���أة نظ���ام عاملي آخر، 
ينتق���ل م���ن نظ���ام القطبي���ة الواح���د، إىل نظ���ام القطبيات 

املتعددة.

 تؤك���د ه���ذه التح���والت العظ���ام، أن األم���ة اإلس���المية 
-خ���ر أم���ة أخرج���ت للناس- ليس���ت هامش���ية يف مراحل 
أنه���ا مل تك���ن يوًم���ا هامش���ية  املعاص���ر، كم���ا  التاري���خ 
يكس���ر  أن  اهلل  ش���اء  حي���ث  املاضي���ة،  املراح���ل  يف 
بس���ببها وجبه���اد أبنائه���ا هيب���ة أعظ���م قوت���ن طاغيت���ن يف 
العص���ر األخ���ر، وه���ي االحت���اد الس���وفييت، ث���م االحتاد 
األمريك���ي، وه���و ما ي���دل على أن تل���ك األمة ق���د هيأها 
اهلل ش���رًعا وق���دًرا ألن تظ���ل حت���ى نهاية التاري���خ خر أمة 

أخرجت للناس، حتى وإن تفرقت أو ضعفت.

اإلس���المي  ))االحت���اد  ل����  رئي���س  دور  هن���اك  كان   
العامل���ي(( قب���ل االحت���اد الس���وفيييت واالحت���اد األمريك���ي 
واالحت���اد األوروب���ي، ومب���دأ االحت���اد اإلس���المي املع���رب 
كان  اإلس���المية(  )اخلالف���ة  ب����  وش���رعيًّا  تارخييًّ���ا  عن���ه 
وس���يظل هو التجس���يد الواقع���ي للتهيئة اإلهلي���ة -القدرية 
والش���رعية- لل���دور اإلصالح���ي هل���ذه األم���ة بن س���ائر 
األم���م، وكان ش���غور الزم���ان م���ن ه���ذا االحت���اد خ���الل 
العق���ود املاضي���ة ه���و الس���بب األك���رب يف تضاع���ف احمل���ن 
عل���ى األم���ة، واس���تفراد األع���داء بش���عوبها، وقابلية هذا 
االحت���اد للع���ودة غ���ر مس���تحيلة م���ن الناحي���ة الواقعي���ة، 

إضافة إىل فرضيته من الناحية الدينية.

ص���احل  يف  حتًم���ا  س���يصب  األمريك���ي  الراج���ع   
املس���لمون  يس���تفيد  عندم���ا  وذل���ك  اإلس���المية،  األم���ة 
للع���امل  وميك���ن  املنظ���ور،  املس���تقبل  يف  تفاعالت���ه  م���ن 
األمريك���ي،  االبت���زاز  مرحل���ة  يتخط���ى  أن  اإلس���المي 
االحت���اد  أي���ام  الروس���ية  اهلمجي���ة  مرحل���ة  جت���اوز  كم���ا 
يعتم���د  الضخ���م  كيان���ه  كان  ال���ذي  الس���وفيييت، 
آس���يا  اإلس���المية يف  البل���دان  م���ن  كب���رة  أج���زاء  عل���ى 

الوسطى.

العامل���ن   يظ���ل تف���رُّق ومت���زُّق األنظم���ة السياس���ية -يف 
العرب���ي واإلس���المي- العقب���ة الك���ؤود أمام نهض���ة األمة 
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م���ن كبواته���ا؛ حي���ث أصبح���ت تل���ك األنظمة بتش���تتها 
وتهافته���ا عل���ى مصاحله���ا اخلاص���ة، ج���زًءا من املش���كلة 
وليس���ت ج���زًءا م���ن احل���ل ملش���كالت األمة املس���تعصية، 
التح���دي  يف  بدوره���ا  القي���ام  بع���دم  تكتف���ي  ال  حي���ث 
والتص���دي ملش���اريع اهليمن���ة عل���ى األم���ة، ب���ل متنع -يف 
أكث���ر األحي���ان- الش���عوب م���ن القي���ام بدوره���ا الواجب 
، كم���ا ه���و ح���ادث جت���اه حص���ار فلس���طن،  واملص���ريِّ
وتقس���يم الع���راق، واجتي���اح الصوم���ال، والضغ���ط على 
الس���ودان، والتح���رش بباكس���تان، والتآم���ر عل���ى بقي���ة 

البلدان.

 الع���امل ُمقِبل عل���ى أزمنة أزمات.. هذه خالصة عش���رات 
التحلي���الت والدراس���ات، ولكن أخطر األزم���ات زمانة، 
ه���ي أزم���ات أمري���كا الواقع���ة واملتوقع���ة، حي���ث ربطت 
العدي���د م���ن دول الع���امل مصاحلها بها، ورهن���ت مصرها 
مبصره���ا، وهل���ذا فمن واج���ب عق���الء األم���ة أن يبادروا 
للتن���ادي بالن���أي ع���ن ذلك اجل���دار ال���ذي س���ينهار، مع 
م���ن يرتك���ن إلي���ه، وذل���ك يف كل اجمل���االت، وخباص���ة 

االقتصادية والعسكرية.

السياس���ة  مس���رح  إىل  للصع���ود  ���َحة  املَُرشَّ األقط���اب   
الدولي���ة كق���وى عظم���ى، ليس���ت م���ربأة م���ن األطم���اع 
أكث���ر  يف  املس���لمن  وأح���وال  علين���ا،  التآم���ر  أو  فين���ا 
تل���ك البل���دان تدل عل���ى ذلك، وم���ع اضطرار املس���لمن 
التص���ورات  إح���كام  اآلن  م���ن  فالواج���ب  ملعاملته���م، 
يف  احل���ذر  حي���ث  م���ن  معه���م،  التعام���الت  طرائ���ق  يف 
مواط���ن احل���ذر، والتع���اون فيم���ا يص���ح في���ه التع���اون، 
الع���داءات احملتمل���ة،  لتقلي���ل  واملهادن���ة -دون مداهن���ة- 
واخلصوم���ات املفتعل���ة ال���يت س���تحرص عليها حتًم���ا أّي 

قوى جديدة عظمى جديدة. 

الق���وى  أطم���اع  حم���ط  س���يظل  اإلس���المي  الع���امل   
الك���ربى، وس���يبقى أع���داؤه أكث���ر م���ن أصدقائ���ه، هذه 
ق���راءة التاري���خ وحقيق���ة الواق���ع، وهلذا س���يظل هاجس 
احت���اد  عل���ى  ُتبق���ي  أن  بينه���ا،  فيم���ا  متح���دة  ق���وة  كل 
ف���إن  ولذل���ك  التاري���خ،  ذكري���ات  كإح���دى  املس���لمن 
أع���ن األجي���ال اإلس���المية، ال ينبغي أن تغف���ل عن وضع 
االس���راتيجية  مش���اريعها  مقدم���ة  يف  الوح���دة،  قضي���ة 
عص���ر  ه���و  ه���ذا  عصرن���ا  كان  وإذا  املس���تقبلية، 

الق���ادة  ه���م  الي���وم  اإلس���الميون  كان  وإذا  الش���عوب، 
احلقيقي���ون هل���ذه الش���عوب؛ فإن م���ن واجبه���م الذي لن 
الوس���ائل  كل  يف  اآلن  م���ن  يبحث���وا  أن  في���ه،  يع���ذروا 
االعتص���ام  فريض���ة  حتقي���ق  ش���أنها  م���ن  ال���يت  والس���بل 
حبب���ل اهلل، وَرّص الصف���وف عل���ى منه���ج اهلل، واج���ب 
النخب���ة  طبق���ة  اهلل  جع���ل  وق���د  أيًض���ا،  اإلس���المين 
الفاعل���ة واملثقف���ة يف األم���ة منهم فيه���م؛ أن يس���ابقوا إىل 
حج���ز املقاع���د األوىل يف قط���ار االنط���الق به���ذه األم���ة 
إىل عص���ر الصع���ود اإلس���المي، ُبعي���د عص���ر الراج���ع 
األمريك���ي، ال���ذي يظ���ن البع���ض أن���ه أمني���ة حامل���ة، يف 

حن أن آخرين يرونه حتمية الزمة.
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معلومات إضافية
اإلنفاق العس���كري للواليات املتحدة األمريكية والصن)*( وروس���يا خالل األعوام األربعة املاضية )من 2004 حتى 

)2007

عام 
2004م

عام 
200٥م

عام 
2006م

عام 
اجملموع2007م

الواليات 
املتحدة األمريكية

)**(٥34٥٥4٥71.6626.1228٥.7

2٥.029.93٥.04٥.0134.9الصن

1418.724.93188.6روسيا

 )*( حبس���ب األرق���ام الرمسي���ة ال���يت أعلنته���ا احلكوم���ة الصيني���ة، وق���د حي���دث اخت���الف طفي���ف ب���ن إحصائي���ة وأخ���رى، فيم���ا يالح���ظ 

ف���ارق شاس���ع إذا قورن���ت باإلحصائي���ات الص���ادرة ع���ن مص���ادر األمريكية؛ حيث تق���ول الوالي���ات املتح���دة: إن الصن تتعم���د إخفاء 

األرقام احلقيقية إلنفاقها العسكري

)**( األرقام الواردة باملليار دوالر أمريكي.

املصادر:   
http://www.globalissues.org   

 http://www.globalsecurity.org   

)SCO( منظمة شنغهاي للتعاون

نشأة املنظمة ونشاطاتها
مت إع���الن إنش���اء منظم���ة ش���نغهاي للتع���اون )SCO( يف 1٥ يوني���و  ع���ام 2001م بعضوي���ة كل م���ن روس���يا 
املراق���ب  وض���ع  منغولي���ا  وُمنح���ت  وطاجيكس���تان،  وقرغيزس���تان  وأوزبكس���تان  وكازاخس���تان  والص���ن 
ضم���ن املنظم���ة يف ع���ام 2004م، فيم���ا أصبح���ت كل م���ن اهلن���د وباكس���تان وإي���ران م���ن ال���دول ال���يت تتمت���ع 

بوضع املراقب فيها يف العام التالي 200٥م.

تع���ود البداي���ة الفعلي���ة للمنظم���ة إىل ع���ام 1996م ح���ن أخ���ذت  الصن زم���ام املب���ادرة بالدعوة إلنش���اء جمموعة 
ش���نغهاي لل���دول اخلم���س، أو مخاس���ي ش���نغهاي )TheShanghai Five( ال���يت ضم���ت روس���يا والص���ن 

وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.

مت توقي���ع قي���ام جمموع���ة ش���نغهاي لل���دول اخلم���س ، يف إط���ار الزي���ارة التارخيي���ة للرئي���س الروس���ي بوري���س 
يلتس���ن إىل الص���ن يف أبري���ل ع���ام 1996م، وق���د نص���ت اتفاقي���ة إنش���اء جمموع���ة ش���نغهاي عل���ى إقام���ة منطقة 
منزوع���ة الس���الح عل���ى طول احل���دود بن الصن وال���دول األربع األعض���اء � واليت تبل���غ حوال���ي 8 آالف كيلومر 
� باإلضاف���ة إىل التعه���د بع���دم قي���ام أي جي���ش م���ن جي���وش ال���دول اخلم���س مبهامج���ة جي���ش دولة أخ���رى من 
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ال���دول األعض���اء، كم���ا حظ���رت االتفاقي���ة إج���راء أية من���اورات عس���كرية تس���تهدف أيًّا م���ن ال���دول األخرى، 
وضرورة إبالغ تلك الدول حبجم أي مناورات تنوي القيام بها.

ومت االتف���اق عل���ى دوري���ة انعق���اد القمة س���نويًّا بالتن���اوب يف  أقاليم الدول األعضاء ، حيث اس���تضافت موس���كو 
القم���ة الثاني���ة يف 27 أبري���ل ع���ام 1997م، واس���تضافت »آمل���ا آت���ي« العاصم���ة )القدمي���ة( لكازاخس���تان اجتماع 
القم���ة الثالث���ة يف ع���ام 1998م، وش���هدت القم���ة الرابع���ة، ال���يت عق���دت يف أغس���طس 1999م يف العاصم���ة 
القرغيزي���ة »بش���كيك« جه���وًدا حن���و توس���يع نط���اق املنظم���ة م���ن جم���رد االقتص���ار عل���ى التنس���يق حل���ل قضاي���ا 
احل���دود إىل توس���يع نط���اق التع���اون يف اجمل���االت األمني���ة األخ���رى )خاص���ة م���ع صع���ود احل���ركات اإلس���المية 

املسلحة يف آسيا الوسطى نهاية التسعينيات(.

2000م،  ع���ام  يوني���و   ٥ يف  للمجموع���ة  اخلامس���ة  القم���ة   عق���دت  ش���انبيه«  »دو  الطاجيكي���ة  العاصم���ة  ويف 
كام���ل  كعض���و  أوزبكس���تان  تنض���م  مل  حي���ث  كمراق���ب؛  كرمي���وف  إس���الم  األوزبك���ي  الرئي���س  وحضره���ا 

العضوية إال عام 2001م.

ويف القم���ة املنعق���دة يف مدين���ة ش���نغهاي يف الف���رة م���ن 14 إىل 1٥ يوني���و ع���ام 2001م، مت توقي���ع إعالن إنش���اء 
منظم���ة ش���نغهاي للتع���اون ب���داًل م���ن جمموع���ة ش���نغهاي لل���دول اخلم���س، وذل���ك بعد اإلع���الن ع���ن انضمام 
أوزبكس���تان إليه���ا كعض���و كام���ل العضوي���ة، ومت توقي���ع معاه���دة للدف���اع املش���رك ض���د »اإلره���اب الدول���ي 
ملكافح���ة  إقليم���ي  مرك���ز  إنش���اء  عل���ى  االتف���اق  مت  كم���ا  االنفصالي���ة«،  واحل���ركات  الدي���ي  والتط���رف 
اإلره���اب، عل���ى أن يك���ون مق���ره »بش���كيك« عاصم���ة قرغيزي���ا، وق���د س���يطرت عل���ى أعم���ال تل���ك القم���ة 

القضايا األمنية.

وتوال���ت بع���د ذل���ك دوري���ة االنعق���اد حت���ى قم���ة الس���ادس والعش���رين م���ن أكتوب���ر 200٥م ال���يت عق���دت يف 
الكرمل���ن مبوس���كو، بع���د ثالث���ة أش���هر فق���ط م���ن انعق���اد القم���ة اخلامس���ة )من���ذ التأس���يس اجلدي���د للمنظم���ة( 

يف ٥ يوليو 200٥م يف كازاخستان.

وتزام���ن عق���د اللق���اء يف موس���كو م���ع ظه���ور تقاري���ر خل���رباء روس حتدث���ت ع���ن مش���روع املنظم���ة يف إنش���اء 
حتال���ف عس���كري، وأن ه���ذا التح���رك إلقام���ة ه���ذا احلل���ف ب���دأ عمليًّ���ا، وأن���ه س���يعتمد يف البداية عل���ى جهود 
روس���يا والص���ن قب���ل التح���اق بقي���ة أعض���اء املنظم���ة ب���ه، مرجح���ن أن يتبل���ور يف ش���كل كام���ل يف غض���ون ما 

بن مخسة وعشرة أعوام.

كم���ا تزام���ن ه���ذا اإلع���الن والتح���رك م���ع حال���ة ع���دم الرض���ا جت���اه الوج���ود العس���كري األمريك���ي يف منطقة 
آس���يا الوس���طى عن���د غالبي���ة ال���دول األعض���اء يف منظم���ة ش���نغهاي، ال���يت اعت���ربت أن الوج���ود األمريك���ي 
أصب���ح عنص���ر توت���ر إقليم���ي بالنس���بة للمنظم���ة... وق���د رج���ح اخل���رباء أن احلل���ف العس���كري ال���ذي ب���دأ نواته 
بالتش���كيل ل���ن خي���وض يف مواجه���ة مباش���رة م���ع حل���ف األطلس���ي، ولك���ن يعتق���د أن دوره س���يقتصر عل���ى 

تقليص نفوذ واشنطن واحللف الغربي يف املنطقة.

الرئي���س  مبش���اركة  للمنظم���ة  الس���ابعة  القم���ة  الصيني���ة  ش���نغهاي  مبدين���ة  عق���دت  2006م،  يوني���و   1٥ ويف 
اإليران���ي حمم���ود أمح���دي جن���اد يف أعماهل���ا، واعت���رب حملل���ون سياس���يون أن ه���ذه القم���ة بعث���ت برس���الة هام���ة 
مضمونه���ا الرئيس���ي أن »الق���وة العظم���ى األمريكي���ة مل تع���د وحده���ا تنف���رد باهليمن���ة عل���ى عاملنا املعاص���ر مثلما 
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كان���ت تفع���ل م���ن قب���ل«، حيث »أضح���ت أم���ام منافس���ة كبرة م���ن قبل جمموع���ة من ال���دول اليت ش���قت عص���ا الطاعة، 
وشرعت جتاهر بأن العامل مل يعد حتكمه األحادية القطبية، وأن عصر التعددية القطبية قد أزف«.

وق���ال احملل���ل السياس���ي الربيطان���ي »باتريك س���يل«: إن »منظمة ش���نغهاي للتعاون« � ال���يت يزداد دوره���ا ونفوذها 
باط���راد � أصبح���ت »حتدًي���ا كب���ًرا للهيمن���ة األمريكي���ة، خاص���ة وأن ه���ذا التح���دي يأت���ي لواش���نطن م���ن منطقة 

احمليط اهلادئ اآلسيوية«.

ويف أغس���طس 2007م اس���تضافت العاصم���ة القرغيزي���ة بش���كيك القم���ة الثامن���ة واألخ���رة للمنظمة اليت ش���هدت 
دعوة صرحية من الرئيس الصيي هو جينتاو للمنظمة بالعمل على إنشاء نظام عاملي متعدد األقطاب.

وراف���ق انعق���اد القم���ة إج���راء املن���اورات العس���كرية املش���ركة )مهم���ة الس���الم 2007م( ب���ن روس���يا والص���ن 
ودول املنظم���ة األرب���ع األخ���رى، م���ا زاد من آم���ال عودة الت���وازن الدولي، وتش���كيل نظ���ام عاملي جدي���د متعدد 
األقط���اب، الس���يما مع تزايد التس���لح الروس���ي نتيج���ة الوف���رة اهلائلة يف عائ���دات النفط، والتنس���يق العس���كري 
الروس���ي الصي���ي، وإع���ادة موس���كو طلعاته���ا اجلوي���ة االس���راتيجية بأس���لحة نووية ق���ادرة على حم���و العواصم 

األوروبية من الوجود.

الثقل اإلقليمي لدول املنظمة :
يبلغ إمجالي مساحة دول املنظمة حوالي 40 مليون كيلومر مربع، فمساحات مخس دول فقط هي )روسيا والصن 
واهلند وباكس���تان وإيران( حوالي 32 مليون كيلومر مربع، أي أكرب أربع مرات تقريًبا من مس���احة الواليات املتحدة 

األمريكية )9.3 مليون كم2(.

ترتب���ط ه���ذه ال���دول حب���دود بري���ة مش���ركة مم���ا يس���اعد عل���ى تش���كيل جتم���ع فاع���ل، ويق���در ع���دد  س���كانها 
حبوال���ي 3 ملي���ارات نس���مة، أي حوال���ي ٥0٪ م���ن س���كان الع���امل، حي���ث يض���م دولت���ن هم���ا الص���ن واهلند 
اللت���ان يتج���اوز ع���دد س���كان كل منهم���ا ملي���ار نس���مة، كم���ا تض���م دول���ن يزي���د ع���دد س���كان كل منهم���ا 

على 1٥0 مليون نسمة.

اإلنفاق العسكري:
بل���غ اإلنفاق العس���كري للصن وروس���يا يف ع���ام 200٥م حوالي 48.6 ملي���ار دوالر )29.9 ملي���ار دوالر للصن، 
و18.7 ملي���ار دوالر لروس���يا(، حبس���ب األرق���ام الرمسي���ة، فيما وص���ل إمجالي اإلنف���اق الدفاعي ل���دول املنظمة 

يف العام نفسه إىل حوالي 120 مليار دوالر.

ويف ع���ام 2006م ارتف���ع اإلنف���اق العس���كري للص���ن وروس���يا إىل 60 ملي���ار دوالر )الص���ن 3٥.1 وروس���يا 
24.9(، وواص���ل ارتفاع���ه يف ع���ام 2007 ليص���ل إىل 76 ملي���ار دوالر )الص���ن 4٥ ملي���ار دوالر، وروس���يا 31 

مليار دوالر(.

وتعترب  الصيي،  الدفاعي  لإلنفاق  الرمسية  األرقام  يف  تشكك  الغربية  التقارير  بعض  أن  مالحظة  )مع 
تعلنها  اليت  العسكرية  امليزانية  أمثال«  ثالثة  أو  ِمثَلْي  »تبلغ  احلقيقية  الدفاعية  الصن  نفقات  إمجالي  أن 

حكومة بكن(.
ويقدر إمجالي القوات املسلحة لدول املنظمة بنحو 6 مالين مقاتل.
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تض���م املنظم���ة أرب���ع دول نووي���ة، منه���ا اثنت���ان من اخلم���س النووي���ة الك���ربى يف العامل، هم���ا روس���يا والصن، 
كم���ا انضم���ت كل م���ن اهلن���د )متتل���ك أكث���ر م���ن 60 س���الًحا نوويًّ���ا( وباكس���تان )م���ن 1٥ إىل 2٥ س���الًحا 
نوويًّ���ا( إىل الن���ادي الن���ووي، ه���ذا خبالف موق���ف إي���ران الغامض حت���ى اآلن، وما ي���ردد عن احتم���ال امتالكها 

أسلحة نووية، طبًقا لالتهامات األمريكية واألوروبية الغربية.

وهن���اك مص���احل متبادل���ة ب���ن روس���يا، أح���د أك���رب مص���دري الس���الح يف الع���امل وبقي���ة دول املنظم���ة، خاص���ة 
الصن اليت يتزايد إنفاقها العسكري بينما تواصل أوروبا والواليات املتحدة فرض حظر البيع هلا.

منظمة شنغهاي والتناقضات الصينية � األمريكية
خ���الل الس���نوات األخرة حتول���ت أجندة عم���ل منظمة ش���نغهاي لتتضمن قضاي���ا وأبع���اًدا أمنية، نتيج���ة التحوالت 
املهم���ة ال���يت ش���هدتها البيئ���ة الدولي���ة خ���الل ه���ذه الس���نوات، خاص���ة مش���روع ال���درع الصاروخ���ي األمريك���ي، 
وأح���داث 11 س���بتمرب، وجن���اح الوالي���ات املتح���دة يف تطوي���ر عالقاته���ا الدفاعي���ة والعس���كرية م���ع ع���دد م���ن 
دول آس���يا الوس���طى عل���ى خلفي���ة احل���رب يف أفغانس���تان، واس���تقرار اهليمن���ة األمريكي���ة عل���ى النظ���ام الدول���ي 

والتفاعالت الدولية، وتبنيها منهًجا أحاديًّا يف إدارة األزمات الدولية.

وق���د انعكس���ت عل���ى بيان���ات املنظم���ة بش���كل واض���ح التناقض���ات األمريكي���ة � الصيني���ة بش���أن ع���دد م���ن 
املب���ادئ ذات الصل���ة جبوه���ر العالق���ات الدولي���ة الراهن���ة، خاصة مب���ادئ الدول���ة ذات الس���يادة، وع���دم التدخل 

يف الشئون الداخلية للدول؛ إضافة إىل تناقضات تتصل بأدوات إدارة العالقات والصراعات الدولية.

وأك���دت خمتل���ف البيان���ات الص���ادرة ع���ن املنظم���ة، عل���ى ضم���ان ح���ق كل ش���عب يف اختي���ار طري���ق تط���وره 
السياس���ي بص���ورة ح���رة )يف إش���ارة إىل نق���د التدخ���ل األمريك���ي يف عملي���ات اإلص���الح السياس���ي والتح���ول 
الدميقراط���ي(، وإقام���ة نظ���ام عامل���ي متع���دد األقط���اب، ورف���ض اهليمن���ة األمريكي���ة عل���ى العالق���ات الدولية، 
التارخيي���ة  التقالي���د  واح���رام  مراع���اة  وض���رورة  املتح���دة،  واألم���م  الدول���ي  القان���ون  قواع���د  إىل  واالس���تناد 

واملميزات القومية لكل شعب فيما يتعلق حبقوق اإلنسان.
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