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سياسة واشنطن الخارجيّة :تحوّل تاريخي
�ارض
خ �ط �ب��ة ع �ص �م ��اء ع �ل ��ى «ي� ��وت � �ي� ��وب» ل �ل �م � ُع� ّ
السوري البارز ،مأمون الحمصي (وه��و املفضل
ّ
شلة  14آذار) ّ
يهدد فيها
من آل الحريري وباقي
ّ
ّ
ّ
العلويني ب��اإلب��ادة الجماعية .لكن
العلويني ك��ل
ّ
ليس بعد.
غليون لم يسم ابنه خليفة لهّ .
السلطة.
في
ف
املثق
ال يصلح أو يجب أن ال يصلح
ّ
ل�ق��د ق��رأ ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ق�ص��ص وال�ق�ص��ائ��د وت��أث��ر
ب��امل�ل�اح��م .ي ��رى ن�ف�س��ه آت �ي��ًا إل ��ى ال �ع��اص �م��ة على
مطهم والجماهير الغفيرة ّ
ّ
تلوح
ص�ه��وة ج��واد ّ
ّ
ل��ه باملناديل املخض ّبة ب��ال��دم��وع وامل��آس��ي .يفكر
في اختيار ّ
رسام مفضل كي يجعل منه موضوع
ّ
رس��م زي�ت��ي ي�خ��ل��ده ف��ي امل�ت��اح��ف .وه��و ينظر في
ّ
ّ
أمر جمع مؤلفاته الكاملة في مجلدات ولو كانت
ّ
إمكانية نزع السترة
تغريدات على تويتر .يدرس
املدنية ووض��ع ش��ال ّ
ّ
ملون ح��ول العنق واعتمار
ّ
ق� ّ�ب�ع��ة غ�ي�ف��ارا أو ق��ب�ع��ة ف�ن��ان ف��ي ال�ح��ي الالتيني
ّ
املبكر لشكري ّ
القوتلي
في باريس ،أو الطربوش
(الذي طمأن وفدًا قادمًا من فلسطني ساعيًا وراء
ّ
ال��دع��م ف��ي  1948ب� ��أن ح � � ّ�دادًا م��اه �رًا ف��ي س��وري��ا
ّ
الذرية ،روى ذلك موسى العلمي
«اخترع» القنبلة ّ
ّ
ف ��ي م ��ذك ��رات ��ه) .امل �ث��ق��ف ي �ه��وى ق �ص��ص األب �ط��ال
(ال �خ �ي��ال� ّ�ي�ي�ن ال ال �ح �ق �ي �ق� ّ�ي�ين) وي� �ه ��وى ال�ب�ط��ول��ة
ّ
ّ
بالتفوق
املتخيلة ف��ي نفسه أك�ث��ر .ي��ؤم��ن حكمًا
ّ
ّ
ّ
ّ
النخبوي وبنظرية النوعية والكمية .تفوق ّعلى
ّ
املثقفة
ال�ل� ّي�ن�ي�ن� ّ�ي��ة ب ��أش ��واط .ال ي ��رى
أن ال�ن�خ�ب��ة ّ
ّ
الطبقة العاملة :ي��رى أن النخبة املثقفة
تلخص
ّ
تختصر وتلخص الجميع على أن يوافقوا معه
صاغرين ،وإال فاآلخرون ّ
شبيحة وعمالء للنظام
ال� ��ذي ي �ع��ارض��ه وي �س �ع��ى إل ��ى إن �ش��اء ب��دي��ل منه
مماثل بعلم ّورموز جديدة.
لن يحكم املثقف في السلطة .أفضل ما يمكن أن
ّ
إسالمية أو
يصل إليه هو خدمة قوى خلفه :من
ُ
ّ
ّ
ّ
غربية ،أو الثالثة معًا .لن يتاح
خارجية
نفطية أو
ّ
للمثقف أن يحكم أبدًا .طارق ّعزيز ،البوق املبتذل
ّ
لصدام حسني ،ب��دأ مهنته مثقفًاّ :
يدبج املقاالت.
ط ��ارق ع��زي��ز (ال��وح�ي��د م��ن ب�ين س�ج�ن��اء االح�ت�لال
األم �ي��رك��ي ال� ��ذي ي�ح�ظ��ى ب�ت�غ�ط�ي��ة م�ت�ع��اط�ف��ة في
ج��ري��دة «ال�ن�ه��ار» لسبب طائفي واض ��ح ،ال لبس
ف�ي��ه) أن�ه��ى ّأي��ام��ه ف��ي ال�ح�ك��م وه��و ُي �ح� ّ�رر مكرهًا
ّ
(بعض
ومأمورًا اإلنتاج «األدب��ي»
لصدام حسني ّ
ّ
الحكام العرب ،من طينة ص� ّ�دام حسني والقذافي
ّ
وش �ب��ه ال �ح� ّ�ك��ام م �ث��ل رف �ي��ق ال �ح ��ري ��ري ،رأوا في
ّ ّ
أنفسهم مثقفني ،ول�ك��ن لحسن ال�ح��ظ أن شيوخ
ال �ن �ف��ط وأم � � � ��راءه ال ت� ��راوده� ��م ت �ل��ك ال �ط �م��وح��ات
لجهلهم وألم� ّ�ي�ت�ه��م :كيف ي�ك��ون خ� ّ�ري��ج «م��درس��ة
ّ
ّ
ثقافية؟).
السعودية ذا طموحات
األمراء» ّ
يصل املثقف إلى السلطة في خياله .يحلم بلحظة
ع�ب��د ال�ن��اص��ر ف��ي دم�ش��ق ّأي ��ام ال��وح��دة .ي��ري��د من
نفسه دورًا ال طاقة له على لعبه .ال يحظى بالتأييد
الجماهيري .ينعت ال�ن��اس ب��أق��ذع ال�ن�ع��وت .كان
ينصب كنعان ّ
بول وولفويتز يريد أن ّ
مكية (الذي
َ
حاز شهادت ْي دكتوراه من جامعتني في إسرائيل
ّ
الصهيونية .أال يستحق
ت�ق��دي�رًا ل��ه على خ��دم��ة
ّ
ّ
السنيورة الذي قلد األمير نايف دكتوراه فخرية
ّ
ّ
أن يحظى بدكتوراه فخرية من الجامعة العبرية؟)
رئيسًا للعراق :ك��ان ذل��ك من الخطط القليلة قبل
ّ
شن الحرب في ّ .2003
مكية كان يعيش في عالم
ّ
نسجه ف��ي خياله :كتب ف��ي مطبوعة صهيونية
ّ
ّ
العراقيني يعرفونه
ف��ي ّأول ال�ح��رب ف��ي  2003أن
ّ
ّ
س��م واح��د من
ويحبونه ،لعله خلط بني ّاسمه ّوا ّ
سكان النجف .وبعدما تيقن مكية أنه ال حظوظ
له في الحكم في ال�ع��راق ،بعدما رأى م��آل رئيسه
أحمد الشلبي ،عاد خائبًا إلى أميركا وطفق ّ
يذم
ّ
بالتلوث العقلي نتيجة
الشعب العراقي ويتهمه
وقوعه تحت حكم البعث .قبحًا لهذا الشعب الذي
ّ
فخريتني من إسرائيل
لم يقبل بحائز شهادتني
ّ
كرسيًا أكاديميًا في واح��دة من أكثر
وال��ذي ُمنح
ّ
ج��ام�ع��ات أم�ي��رك��ا صهيونية ،وه��و ال��ذي ل��م ينل
ّ
حقيقية في أي مجال ،قال في نفسه .قد
دكتوراه
يصل ّ
مكية إل��ى منصب مساعد ملساعد مساعد
وزير في العراق الجديد لو ألحق نفسه بمقتدى
الصدر ،كما فعل أحمد الشلبيُ ،ملهمه.
العربي املثقف وأن
من الحكمة أن ينبذ الشباب
ّ
يبعده عن السلطة :إال إذا تعهد املثقف بالعزوف
ّ
ع��ن ت��ول��ي أي منصب ف��ي ال�س�ل�ط��ة ،مهما أل� ّ�ح��ت
الحناجر .املثقف في السلطة يعيش وهم السلطة
ّ
وال ي�م��ارس�ه��ا .وه��و سهل ال�ط��واع�ي��ة ألن مراسم
ّ
السلطة تستهويه ّأكثر من السلطة بحد ذاتها.
ط � ��ارق م� �ت ��ري ،امل �ث��ق��ف ال� �س ��اب ��ق ،أص �ب ��ح واح � �دًا
م��ن حاشية ف��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة ،واألخ �ي��ر واح��د من
حاشية آل الحريري ،وهي بدورها من حاشية آل
ّ
العربية
سعود .ملصلحة االرت�ق��اء باالنتفاضات
ّ
العرب
الشباب
يتوجب على
مرتبة الثورات،
إلى ّ
ّ
لفظ املثقفني من صف القيادة ووصمهم بالتطفل
ع�ل��ى ال �ث��ورة ،ورم�ي�ه��م ب��ال�ن�ع��ال ل��و أص� � ّ�روا على
االقتحام.
ّ
السياسية في جامعة كاليفورنيا
* أستاذ العلوم
(موقعه على اإلنترنت)angryarab.blogspot.com :

حسام مطر*
ل �ق��د ش �ك �ل��ت االن� �ع� �ط ��اف ��ات األم �ي��رك �ي��ة م�ف��اص��ل
ً
ت��اري�خ�ي��ة م�ن��ذ ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة األول ��ى ،وص��وال
ال ��ى م��ا ب �ع��د  11أي �ل��ول  .2001وال� �ي ��وم ،ف��ي ظل
األزم��ة املالية واالقتصادية التي تضرب أسس
االق �ت �ص��اد األم �ي��رك��ي ،ي�ت�ص��اع��د ب �ص��ورة الف�ت��ة
الحديث عن إرهاصات انعطافة أميركية ستترك
تداعيات خطيرة على النظام الدولي ككل.
ي �م �ك��ن اع� �ت� �ب ��ار غ� � ��زو ال� � �ع � ��راق ن �ق �ط��ة ال �ت �ح��ول
ل �ل��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة م��ن ج�ه��ة ّقدرتها
على االستمرار كقوة هيمنة عاملية ،إذ إن��ه أدى
ال ��ى ع�م�ل�ي��ة اس �ت �ن��زاف غ �ي��ر م�س �ب��وق��ة ل �ل �م��وارد
ً
األم�ي��رك�ي��ة ،وه��و م��ا أط�ل��ق س�ي�لا م��ن ال��دراس��ات
تؤكد تجاوز الواليات املتحدة
والتوقعات التي ّ
ذروة ه �ي �م �ن �ت �ه��ا ،وأن � �ه� ��ا ب � ��دأت ت �س �ل��ك م �س��ارًا
ّ
معاكسًا .إن واح �دًا من أه��م أسباب وه��ن القوى
ال�ع�ظ�م��ى وت��راج �ع �ه��ا ه��و غ �ي��اب ال�ت�ج��ان��س بني
وسائلها وأهدافها ،أي تصبح أهدافها طموحة
ج �دًا باملقارنة م��ع م�ح��دودي��ة م��وارده��ا املتاحة،
م��ا ي��دف��ع ب�ه��ا ن�ح��و اإلف�ل��اس ،وه ��ذه ال �ح��ال هي
م��ا أط �ل��ق ع�ل�ي�ه��ا ب ��ول ك�ي�ن�ي��دي «ف� ��رط ال�ت��وس��ع
اإلمبريالي» ،في دراسته الشهيرة حول صعود
القوى العظمى وهبوطها.
إذًا ،يمكن تجنب ذلك املسار عبر التراجع نسبيًا
عن األدوار الخارجية ،من خالل تخفيض اإلنفاق
العسكري ،واالمتناع عن خوض صراعات مكلفة،
ونقل بعض األعباء واملسؤوليات الى الحلفاء،
وإع ��ادة استجماع عناصر ال�ق��وة ال��داخ�ل�ي��ة ،أي
اع�ت�م��اد س�ي��اس��ة تقشفية ،وال سيما ف��ي مجال
الدفاع والسياسة الخارجية ،بهدف استجماع
األن �ف��اس وع�ك��س م�س��ار ال�ه�ب��وط .وعليه ّ
يعرف
ّ
م��اك��دون��ال��د ّوب��اري �ن��ت ال �ت �ق��ش��ف ف ��ي ال�س�ي��اس��ة
الخارجية بأنه «سياسة التراجع عن االلتزامات
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ك �ب��رى ك��اس �ت �ج��اب��ة ل�ض�م��ور
ال�ق��وة النسبية» ،أي توجيه امل ��وارد املخصصة
للسياسة الخارجية وحصرها نحو االلتزامات
ال�ج��وه��ري��ة على ح�س��اب االل �ت��زام��ات الهامشية.
وه��ذا م��ا عبر عنه كيسينجر سابقًا بقوله «إن
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ستستنفد م��وارده��ا امل��ادي��ة
واملعنوية إذا لم تتعلم كيف تميز بني ما يجب
عليها القيام ب��ه ،وم��ا ال��ذي ترغب في القيام به
وما هو خارج قدراتها».
هذا التراجع قد يشمل االنسحاب من التزامات
م �ح��ددة ،أو م�ن��اط��ق معينة أو إش� ��راك الحلفاء
وال �ش��رك��اء ف��ي ت�ح�م��ل أع �ب��اء ّإض��اف�ي��ة ب��دل لعب
دور «ال��راك��ب امل �ج��ان��ي» .إال أن ��ه ف��ي ح��ال رف�ّ�ض
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة س �ل��وك ه� ��ذا امل� �س ��ار ،ف��إن �ه��ا
تتجه نحو داء اإلمبراطوريات القاتل ،أي «فرط
ال�ت��وس��ع اإلم �ب��ري��ال��ي» .ه��ذا ال�ت��وس��ع «امل��رض��ي»
تبرزه الزيادات الضخمة في امليزانيات الدفاعية
األميركية التي ارتفعت بنسبة  %70بني 2001
و 2009لتصل الى قرابة  700مليار دوالر سنويًا.
لذلك أطلق ريتشارد هاس في آب  2011مذهبه
الجديد للسياسة الخارجية األميركية ،وال��ذي
يهدف ال��ى «إع ��ادة ال�ت��وازن للموارد املخصصة

عندما تسقط الصخرة
تأخذ بطريقها كثيرًا من
الحصى الصغيرة
مل ��واج� �ه ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ،ف� ��ي م �ق��اب��ل
التهديدات الخارجية ،وذلك ملصلحة التهديدات
ّ
ّ
ال��داخ �ل �ي��ة» .إن ال �ق �ي��ام ب��ذل��ك س�ي�م��ك��ن أم �ي��رك��ا،
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى م��واج �ه��ة ال �ت �ه��دي��دات ال��داخ�ل�ي��ة
ال�ح��رج��ة ،م��ن إع ��ادة ب�ن��اء أس��س ق��وة ه��ذا البلد
ل �ي �ك��ون ف ��ي م ��وق ��ع أف �ض ��ل مل ��واج �ه ��ة امل �ت �ح� ّ�دي��ن
االستراتيجينيّ .إن مذهب «الترميم» كما ّ
يسميه
ال �ك��ات��ب ،ي �ه��دف إل ��ى ت��رم�ي��م وإح �ي��اء «ق ��وة ه��ذا
البلد وتجديد م��وارده االقتصادية واإلنسانية
وامل � ��ادي � ��ة» .ث ��م ي �س �ت ��درك ال �ك ��ات ��ب م �ب ��اش ��رة أن
ه��ذا امل��ذه��ب مختلف ت�م��ام��ًا ع��ن االن �ع��زال �ي��ة ،إذ
إن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة «س�ت�س�ت�م��ر ف��ي م�م��ارس��ة
سياسة خارجية فاعلة :لخلق ترتيبات دولية
إلدارة التحديات التي تنتجها العوملة ،لتنشيط
التحالفات والشراكات ،والتعامل مع التهديدات
املرتبطة بعدوانية ك��وري��ا الشمالية ،والتسلح
ال�ن��ووي اإلي��ران��ي ،وفشل ال��دول��ة الباكستانية».
إال أن� ��ه ف ��ي ظ ��ل م��ذه��ب «ال �ت��رم �ي��م» ستتقلص
التدخالت العسكرية إال في حالة الضرورة.
إال أن هذه الطروحات سرعان ما تواجه بتهمة
فيها تيد كاربيتر
«االنعزالية» الى درجة ينعت
ّ
س�ي��اس��ة واش�ن�ط��ن ال�خ��ارج�ي��ة ب��أن�ه��ا «مسكونة
ً ّ
ب ��ال ��وس ��اوس امل ��رض� �ي ��ة» ،ث ��م ي �ك �م��ل ق ��ائ�ل�ا «إن

االت �ه��ام��ات ال�ه�س�ت�ي��ري��ة ب��االن �ع��زال �ي��ة ،ردًا على
الطروحات املتواضعة بشأن تشذيب االلتزامات
األميركية املفرطة في الشؤون األمنية الدولية،
ُ
ّ
تظهر املشهد املضطرب وال��ذي يبدو أن النخبة
ال�س�ي��اس�ي��ة غ�ي��ر ق ��ادرة ع�ل��ى ت�ع��دي�ل��ه» .ويعتقد
ّ
كاربيتر أن تفحصًا خاطفًا لألفعال األميركية
على الساحة الدولية ،منذ سقوط ج��دار برلني،
ُيقدم أدلة قوية عن دولة غير قادرة أو على األقل
غير راغبة في القيام بتمييز بديهي بني املصالح
الحيوية ،املصالح الثانوية ،املصالح الهامشية،
وال�ش��ؤون التي ال صلة لها بها .ل��ذا يجب على
القادة األميركيني الحد من التدخالت العسكرية
ف��ي امل �س��ائ��ل ال �ت��ي ي�م�ك��ن ف�ي�ه��ا ض ��رب اس�ت�ق��رار
ال�ن�ظ��ام ال��دول��ي ،وت�ع�ج��ز ق ��درات ال ��دول الكبرى
األخرى عن التعامل معها.
ووف ��ق االت �ف��اق امل�ب��دئ��ي ال ��ذي ج��رى ب�ين الحزبني
في الكونغرس أخيرًا حول أزم��ة الدين األميركي،
ّ
ف��إن واشنطن ستقلص ميزانيتها العسكرية في
السنوات العشر املقبلة م��ا ب�ين  350مليار دوالر
الى  1.3تريليون دوالر .وال يزال التخفيض مدار
جدل حاد ،ويرجح أن يشكل مادة دسمة في معركة
االنتخابات الرئاسية املقبلة .وي�س� ّ�وق الطرفان،
املؤيد واملعارض للتخفيض ،جملة حجج.
ي�س�ت�ن��د م ��ؤي ��دو ت�ق�ل�ي��ص م �ي��زان �ي��ة ال ��دف ��اع ال��ى
الحجج اآلتية:
 -1التخفيضات ليست أمرًا جديدًا في السياسة
األم�ي��رك�ي��ة ،وه��ي ق��د حصلت س��اب�ق��ًا ب�ع��د ح��رب
فييتنام وفي عهدي ريغان وكلينتون.
 -2إن ح �ج��م ال �ف �س ��اد وال �ت �ح��اي��ل وال � �ه� ��در ف��ي
امل�ي��زان�ي��ة العسكرية ه��و األك �ب��ر واألك �ث��ر ض��ررًا،
م �ق��ارن��ة ب� ��أي م �ج��ال آخ � ��ر ،ال� ��ى ح ��د ي �ص��ف فيه
ف��ري��د زك��ري��ا م��ؤس�س��ة ال��دف��اع األم�ي��رك�ي��ة بأنها
«االقتصاد االشتراكي األكبر في العالم».
ّ
 -3ث��م إن ذل ��ك س�ي�ع�ي��د ال� �ت ��وازن ب�ي�ن ال�س�ي��اس��ة
ّ
الخارجية وال��دف��اع ،إذ إن الواقع الحالي يشهد
ً
اخ� �ت�ل�اال ع�م�ي�ق��ًا مل�ص�ل�ح��ة ال �ن �ف �ق��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
ينعكس تهميشًا لبرامج السياسة الخارجية،
وهذا ما يشجع اإلدارات األميركية على تفضيل
الخيارات العسكرية على تلك الدبلوماسية .إن
ميرانية الشؤون الخارجية ،والتي تشتمل على
املساعدات املالية الخارجية ،هي أقل بعشر مرات
من ميزانية الدفاع.
ّ
 -4ي�ش�ي��ر دان �ي ��ال س �ي��روي��ر ال ��ى أن ال �ت �ه��دي��دات
ال �ت��ي ي��واج �ه �ه��ا األم � ��ن ال �ق��وم��ي األم �ي��رك��ي هي
ف��ي معظمها تهديدات غير تقليدية ف��ي الوقت
الحالي كتهريب امل �خ��درات ،اإلره ��اب والتطرف
ال � ��دي� � �ن � ��ي ،واالن� � �ت� � �ش � ��ار ال � � �ن� � ��ووي وال� �ق ��رص� �ن ��ة
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،وه��ي بمعظمها ص ��ادرة ع��ن دول
ّ
ضعيفة أو فاشلة .وعليه ،ف��إن ت�ه��دي��دات كهذه
يجب مواجهتها عبر ال��وك��االت امل��دن�ي��ة ،ال عبر
ال��وك��االت العسكرية .وه��ذا يستدعي أن يتركز
ال �ت �خ �ف �ي��ض ع �ل��ى امل �ي��زان �ي��ة ال��دف��اع �ي��ة ،ال على
ميزانية ال��وك��االت امل��دن�ي��ة الفاعلة ف��ي ال�ش��ؤون
ّ
ال�خ��ارج�ي��ة ألن ه��ذه ال��وك��االت ه��ي ال �ق��ادرة على
التدخل باكرًا وقبل انفالت األوضاع الخارجية،
ً
وصوال إلى الحرب.
ّ
 -5إن ال��راف�ض�ين للتخفيض يغالون ف��ي تقدير
أهمية الصدقية ـــــ التي يمكن أن تتضرر بنظر
الحلفاء والخصوم إذا تراجعت الواليات املتحدة
ّ
عن بعض التزاماتها ـــــ إذ إن األه��م هو القدرات
الفعلية ّعلى القيام بااللتزام.
 -6لن يؤثر هذا التخفيض على مظهر أو قدرات
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ف��االن �س �ح��اب م��ن ال �ت��زام��ات
معينة ال يعني ب��ال �ض��رورة االن �س�ح��اب م��ن كل
االلتزامات ،بل ربما العكس تمامًا ،إذ يمكن أن
ي��ؤدي االن�س�ح��اب م��ن م�ج��ال أو منطقة محددة
توفير موارد لتركيزها في التزامات أفضل.
الى ّ
 -7يحذر هؤالء من خطر خيار «الحرب الوقائية»
ال �ت��ي ت�ح�ت��اج ال ��ى م� ��وارد وح �ل �ف��اء م�ت�م��اس�ك�ين،
ّ
وكالهما غير متوافر .كما أن الهزيمة في حرب
ك�ه��ذه ستعني ف �ق��دان أي اح�ت�م��ال ل �ع��ودة ال�ق��وة
الضامرة إلى الصعود مجددًا في املدى املنظور.
ّ
وحتى في حال النصر ،فإن هذه القوة ستصبح
مستنزفة ،وبالتالي مكشوفة للتهديدات األقل
جدية .ولذلك ّ
شبه ريتشارد بيتس هذه املحاولة
بـ«االنتحار خوفًا من املوت».
ّ
 -8إن إق � ��رار ه ��ذه ال�ت�خ�ف�ي�ض��ات ف ��ي ال�س�ي��اس��ة
ّ
ال �خ��ارج �ي��ة ل� �ع ��دة س� �ن ��وات س �ي �م��ك��ن ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة م ��ن اس �ت �ج �م��اع األس � ��س االق �ت �ص��ادي��ة
لقوتها ،وسيعيدها الى موقع القيادة من خالل
ظهورها كنموذج ُيحتذى ،كما يعتقد ريتشارد
هاس في حديثه عن مذهب «الترميم».
 -9ات �ج��اه آخ ��ر وإن ك ��ان ي �ق� ّ ّ�ر ب �ح �ص��ول ت��راج��ع
ف��ي ال �ق��وة األم �ي��رك �ي��ة ،إال أن� ��ه ي �ح��اج��ج أن ه��ذا
التراجع لن يصل الى مستوى يؤدي الى خسارة
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ل�ق��ب ال �ق��وة ال�ع��امل�ي��ة األق ��وى،
ّ
إذ إن س��ائ��ر امل �ن��اف �س�ين امل�ح�ت�م�ل�ين ل �ي �س��وا في
أف �ض��ل أح��وال �ه��م أي �ض��ًا ،ف��ال�ص�ي�ن�ي��ون م��ره�ق��ون

بالداخل ،واألوروب�ي��ون بأزمة الديون ،وال��روس
واليابانيون ليسوا قادرين حتى على مواجهة
أزمتهم الديموغرافية.
في املقابلّ ،
يسوق الرافضون لتخفيض النفقات
العسكرية جملة حجج:
ّ
ّ
 -1إن ذلك سيكرس أن الواليات املتحدة تعيش
ً
فعال في لحظات ضمور وت��راج��ع على الساحة
الدولية .إن هذا اإلحساس يدفع بعض الساسة
األميركيني الى التمسك بااللتزامات الدولية في
ما وراء البحار ،رغم كلفتها العالية وعوائدها
امل � �ح ��دودة ،وه� ��ذا ب � ��دوره ي �ع� ّ�م��ق امل � ��أزق وي �ه��دد
بسقوط ّ
مدو.
ٍ
ّ
 -2إن ذل��ك س�ي�ع��د إش ��ارة وه��ن وض �ع��ف ،م��ا من
شأنه أن ي��ؤدي ال��ى ف�ق��دان الصدقية والثقة مع
ال �ح �ل �ف��اء ال ��ذي ��ن س �ي �س��ارع��ون ال� ��ى ال �ب �ح��ث عن
تحالفات أخرى تخدم مصالحهم ،فيما ُ
سيظهر
الخصوم عدوانية أكثر وشهية مفتوحة ملحاولة
ق �ض��م ن �ف��وذ ال �ق��وة امل �ت��راج �ع��ة .ل �ه��ذه األس �ب��اب،
ي��دع��و غ�ي�ل�ب�ين ال ��ى خ �ي��ار «ال� �ح ��رب ال��وق��ائ �ي��ة»
ً
ملواجهة معضلة الضمور بدال من اعتماد خيار
تقليص النفقات.
 -3ك��ون�ه��ا تستجلب م�ّخ��اط��ر أك �ب��ر ب�ك�ث�ي��ر مما
تقلل من فرص كسب
تتيحه من ف��رص ،إذ إنها ّ
أي م��واج�ه��ة عسكرية ،كما أن��ه ال يمكن ضمان
ال �ن��واي��ا ال�ح�س�ن��ة ل�ل�ق��وى امل�ن��اف�س��ة ،ل��ذل��ك يكون
التخفيض آخ��ر ال�خ�ي��ارات وينجح ف��ي لحظات
ن��ادرة عندما يكون استعمال ّالقوة في الساحة
الدولية غير مرجح .لذلك ،يحذر ج��ون بولتون
من اقتطاعات كبيرة من ميزانية الدفاع ،ويعتبر
ّ
أن ذل��ك سيكون بمثابة «خنجر ف��ي قلب األم��ن
القومي األميركي».
ّ
 -4إن ال �ت��راج��ع ف��ي م��وازن��ة ال��دف��اع وال�س�ي��اس��ة
ال �خ��ارج �ي��ة ي�ع�ن��ي ق� ��درة ت��أث �ي��ر أق ��ل ف ��ي ال�ب�ي�ئ��ة
الخارجية ،سواء في استعمال القوة أو التهديد
ب��اس �ت �ع �م��ال �ه��ا ،ك �م��ا ي �ع �ن��ي ف��اع �ل �ي��ة أق� ��ل ل�ل�ق��وة
الناعمة التي تحتاج إلى م��وارد مالية معتبرة.
وه��و واق ��ع ي�خ�ت�ص��ره ك��ري�س�ت��وف��ر ه�ي��ل ب��ال�ق��ول
عندها «سيصل مسؤول أميركي كبير إلى بلد
م��ا ،فيعرض امل�ش��ورة ،فال يجد من يكلف نفسه
عناء اإلصغاء إليه».
�اب ح �ف��ظ االس �ت �ق��رار
�
ب
�ن
�
م
�رون
 -5ي �ح��اج��ج آخ � �
ّ
ّ
ال��دول��ي واإلق�ل�ي�م��ي ،إذ ي �ح��ذرون م��ن أن ت��راج��ع
الواليات املتحدة على املستوى العاملي سيخلق
ف��راغ��ات س�ي��اس�ي��ة وأم �ن �ي��ة ه��ائ�ل��ة س �ت��ؤدي ال��ى
خلق ص��راع��ات ب�ين ال�ق��وى الساعية ال��ى إشغال
ه��ذا ال �ف��راغ .على سبيل امل�ث��ال ،ي��ؤك��د صموئيل
ّ
ه�ن�ت�ن�غ�ت��ون أن «ع��امل��ًا ب� ��دون س �ي��ادة ال��والي��ات
املتحدة سيكون عاملًا أكثر عنفًا وفوضى وأقل
ديموقراطية وأدن ��ى ف��ي النمو االق�ت�ص��ادي من
عالم بدون هذه السيادة».
في «فورين بوليسي»
 -6يحاجج مايكل سينغ ّ
ردًا على ريتشارد ه��اس بأنه «ال يمكن للشعب
األم�ي��رك��ي أن يهمل أو ي��ؤج��ل القضايا الدولية
ملصلحة األم��ور الداخلية .فرفاهيته ال تتوقف
فقط على الظروف السياسية واالقتصادية في
ال��داخ��ل ،ب��ل أي�ض��ًا على تلك ال�ت��ي ف��ي ال �خ��ارج».
وال�ق��ول عكس ذل��ك ه��و ببساطة ال يتناسب مع
واقع اليوم ،فقد تمت عوملة االزدهار االقتصادي
ّ
للشعب األم �ي��رك��ي ،إذ إن ال �ت �ج��ارة ورأس امل��ال
وال �ي��د ال�ع��ام�ل��ة ت�ت�ح��رك ع�ل��ى ن�ح��و م�ت��زاي��د عبر
ال�ح��دود الوطنية .وإذا م��ا وض�ع��ت أميركا اآلن
األع �ب��اء ال�خ��ارج�ي��ة ج��ان�ب��ًا ورك ��زت ع�ل��ى األم��ور
ّ
يضر العالم فحسب،
الداخلية ،فإن ذلك سوف ال
بل واشنطن أيضًا.
ّ
يبقى أن م�ح��ددًا أس��اس�ي��ًا سيقرر ال�خ�ي��ار ال��ذي
س�ت�س�ل�ك��ه واش �ن �ط��ن ،أال ه ��و ت �ن��اف��س ال�ح��زب�ين
وال سيما ه��وي��ة ال�ف��ائ��ز امل�ق�ب��ل ف��ي االن�ت�خ��اب��ات
ّ
ال��رئ��اس�ي��ة .يحاجج ستيفن وال��ت «أن ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة س �م �ح��ت ل�س�ي��اس�ت�ه��ا ال �خ��ارج �ي��ة ب��أن
تتعرض لالنحراف بسبب التراشق بني الحزبني،
خطفها م��ن قبل اللوبيات وامل�ص��ال��ح الداخلية
الضيقة ،والخطاب غير الواقعي ،وجرى أخذها
املسؤولية»،
رهينة
ألعضاء الكونغرس العديمي ّ
ّ
إذ رغ��م أن التقشف أم��ر ض ��روري ،إال أن��ه يبدو
ّ
أن القوى الكبرى تاريخيًا ترفض ذل��ك ألسباب
م� �ح ��دودة األف� ��ق وم��رت �ب �ط��ة ب��ال�ث �ق��اف��ة ال��وط�ن�ي��ة
أو ال �س �ي��اس��ات امل �ح�ل �ي��ة ،وه ��ي ع �ق �ب��ات أص��اب��ت
بريطانيا في نهاية القرن التاسع عشر وساهمت
ف��ي نهايتها ك�ق��وة ع��امل�ي��ة .وق��د لفت كيسينجر
ّ
ال��ى أن السياسات املحلية واإلع�ل�ام ت��ؤدي الى
دف ��ع ال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج �ي��ة ف��ي ات �ج��اه م�ع��اك��س،
وال س�ي�م��ا ب�س�ب��ب م��ا ي�ح�ص��ل ب�ين ال�ح��زب�ين من
مقايضة للسياسات الداخلية بتلك الخارجية
ّ
منها .في كل األحوال ،يسهل الجزم بأن الواليات
امل�ت�ح��دة عند مفترق ت��اري�خ��ي مصيري ومعها
العالم ،إذ عندما تسقط الصخرة تأخذ بطريقها
كثيرًا من الحصى الصغيرة.
* باحث لبناني

