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نويه�ض*

�أي ا�سرتاتيجيا لأمريكا يف ظل تراجع موقعها؟
يعي�ش العالم كله ،ومنطقة ال�شرق الأو�سط من �ضمنه ،مرحلة من الغمو�ض ب�ش�أن ما
يخبئة الم�ستقبل ،بعد تراجع موقع الواليات المتحدة ،اقت�صادي ًا وقبل ذلك �سيا�سي ًا،
بل حتى ع�سكري ًا ،مثلما ُتظهر التطورات الأخيرة .فتراجع الواليات المتحدة يحمل
فمن �سيملأ تلك الفراغات في
في طياته ظهور فراغات في مناطق ال�صراع المحتدمة؛ َ
الوقت الم�ستقطع؟

طرح

الهجوم ال�صاروخي على مواقع
�شركة �أرامكو في ال�سعودية
�سل�سلة �أ�سئلة �سيا�سية تتعلق باال�ستراتيجيا
الأميركية ومنهج تعاملها مع الأ�صدقاء
والحلفاء في دائرة ال�شرق الأو�سط .فالهجوم
الذي حدث في � 14أيلول�/سبتمبر  2019ال
يمكن �أن يمر من دون �أن يكون له انعكا�ساته
ال�سيا�سية على مختلف الق�ضايا الإقليمية من
اليمن �إلى العراق ،ومن �إيران �إلى تركيا.
� اّإل �إن الأهم من تلك الملفات كلها هو ما
يمكن ر�صده من ردات الفعل الأميركية ،وما
�أر�سلته وا�شنطن من �إ�شارات غام�ضة
ومت�ضاربة تتراوح ما بين اال�ستعداد
للمواجهة ،وبين �إعالن بدء التجمع الع�سكري
لالن�سحاب ال للـهجوم.
هل فع ًال بد�أ العد العك�سي للدور الأميركي

في المنطقة� ،أم �إن هناك خطوات مجهولة
ت�ستعد وا�شنطن التخاذها بعيداً عن �أجهزة
الر�صد؟
من ال�صعب �إعطاء �أجوبة وا�ضحة في �ش�أن
�أزمات ال�شرق الأو�سط قبل ا�ستيفاء �شروط
معرفة ما يجري على الأر�ض ،وتداعيات
الفراغ الأمني الذي �سيتمدد في حال قررت
الإدارة الأميركية التخلي عن مواقعها
ودورها.
هل هذا حق ًا �سيحدث� ،أم �إنه مجرد مناورة
وجرها
�أو م�صيدة للإيقاع بالدول الإقليميةّ ،
�إلى مواجهات ت�شرف الواليات المتحدة على
�إدارتها من بعيد ومن دون �أن تظهر �صورتها
على ال�شا�شة الكبرى؟
* �صحافي وكاتب لبناني في ال�ش�ؤون الدولية.
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مث ًال ،حين ُيطلق الرئي�س الأميركي دونالد
ترامب ت�صريحات في �أكثر من منا�سبة بما
معناه :نفط ال�شرق الأو�سط ال نحتاج �إليه وال
يهمنا ،ونحن نمتلك منه ما يكفي حاجتنا،
وعلى الدول المعنية بالأمر �أن تدافع عن
م�صالحها ،ونحن �أكبر دولة منتجة للنفط ،وال
يهمنا في ال�شرق الأو�سط �سوى �أمن �إ�سرائيل...
ر�سل
هل يعني ما يقول� ،أم �إنها مجرد �أقوال ُت َ
جزاف ًا للتورية وت�ضييع الوقت و�إلهاء الخ�صم
بترهات من كالم ال يعطي فكرة حقيقية عن
الموقف الفعلي للإدارة الأميركية؟
هل فع ًال �أن نفط ال�شرق الأو�سط ال يهم
�أميركا وال تحتاج �إليه؟ هل فع ًال �أن �أميركا
مكتفية ذاتي ًا بالنفط وتنوي ت�صدير الفائ�ض
منه؟ هل �أميركا فع ًال تخلت عن الحلفاء
والأ�صدقاء ولم يعد لديها رغبة في المواجهة
والت�ضحية � اّإل �إذا تعلق الأمر ب�أمن �إ�سرائيل
فقط؟ هل �صحيح �أن ال�شرق الأو�سط انتهت
وظيفته ولم يعد تلك ال�ساحة المهمة دولي ًا
مثلما كان �أمره في الأربعينيات
والخم�سينيات وال�ستينيات؟
�إذا كان الأمر كذلك ،ف�إن الأمر يعني �أن
منطقة ال�شرق الأو�سط دخلت فعلي ًا انعطاف ًا
تاريخي ًا ،و�ست�شهد �ساحاتها متغيرات خطرة
قد ت�ؤدي �إلى انعكا�سات �سلبية في عالقات
دول المنطقة ،وبالتالي �سيكون لهذا االنعطاف
تداعياته الجيوا�ستراتيجية على الخريطة
الديموغرافية والحدود ال�سيا�سية والتوازنات
والهيكلية العامة التي ت�شد العوا�صم بع�ضها
�إلى بع�ض� ،أو بع�ضها �ضد بع�ض.
يبقى ال�س�ؤال :هل فع ًال هذا هو ال�صحيح� ،أم
�إن في الأمر خدعة ا�ستراتيجية تعتمد مناورة
�سيا�سية محدودة الأفق والتفكير؟
حتى اللحظة ،تبدو الأمور الظاهرة للعيان

�سائرة نحو التفاو�ض في نهاية المطاف بين
وا�شنطن وطهران � ،اّإل �إن ذلك ال يعني
بال�ضرورة �أن الم�سار العام لن ي�شهد كثيراً من
المطبات ال�سيا�سية ،وربما الع�سكرية ،في
الأ�شهر المقبلة التي ت�سبق االنتخابات
الأميركية.
و�إذا كانت الم�س�ألة متعلقة بالم�شهد
االنتخابي في العام المقبل ،فمعنى ذلك �أن
ت�صريحات الرئي�س ترامب المتذبذبة موقتة
وتريد �شراء الوقت وعدم التورط في �صدام
ُمكلف ي�ؤثر في نتائج الت�صويت ،الأمر الذي
يعني �أن المعركة م�ؤجلة �إلى �أن تتو�ضح
�صورة الأوراق في �صناديق االقتراع ،وعندها
لكل حادث حديث.
هل فع ًال �أن الم�س�ألة كذلك ،و�أنها مجرد
مو�ضوع انتخابي ال يريد الرئي�س ترامب
الغياب عنه وترك ال�ساحة لغيره من
المناف�سين� ،أم �إنها �أكثر من معركة رئا�سية،
و�إنها تتجاوز اللحظة الراهنة لت�ؤكد فع ًال �أن
�أميركا تراجعت ولم يعد لديها القدرة على
تحمل الخ�سائر مثلما كان �أمرها حين خرجت
ّ
�إلى العالم لإنقاذ �أوروبا من االنهيار في
الحرب العالمية الأولى ()1918 – 1914؟
االحتماالت �إذاً مفتوحة على قراءات
تحتمل �أكثر من تف�سير لحقيقة ما يحدث
ميداني ًا على الأر�ض.
يمكن القول �إن الواليات المتحدة تراجعت
اقت�صادي ًا عن موقعها الذي كانت تحتله في
نهاية الحرب العالمية الثانية (– 1939
 .)1945ف�أميركا �آنذاك كانت ت�سيطر على
ن�صف اقت�صاد العالم في مقابل ن�صف تتوزعه
دول العالم كافة .وب�سبب هذا الفائ�ض الكبير
في القوة االقت�صادية تقدمت �أميركا نحو
�أوروبا طارحة م�شروع مار�شال لإعادة بناء

أي استراتيجيا ألميركا يف ظل تراجع موقعها؟

القارة .كما توجهت نحو ال�شرق الأو�سط ُمبدية
ا�ستعدادها لحماية حقول النفط التي تعاملت
معها ك�سلعة ا�ستراتيجية ت�ؤثر في التوازنات
الإقليمية والدولية .وتوجهت كذلك �إلى ال�شرق
الأق�صى لفر�ض نظامها الأمني في اليابان
وتايوان في مواجهة النفوذ ال�صيني ،وتدخلت
�أي�ض ًا في حرب كوريا وخا�ضت معارك قا�سية
حتى نجحت في تثبيت موقعها في الجنوب
�ضد ال�شمال .بعدها توجهت �إلى فيتنام �آخذة
المبادرة من فرن�سا ،وخا�ضت معركة كبرى
في ال�سبعينيات �إلى �أن تو�سعت دائرتها
وانفل�شت لت�ضم كمبوديا والو�س حتى �أعلنت
تراجعها وا�ستعدادها للتفاو�ض بعد �أن و�صلت
الأمور �إلى حد التوازن والالح�سم.
كانت تجربة جنوب �شرق �آ�سيا قا�سية على
�أميركا حين �ضغطت الحروب الدائمة على
اقت�صادها دافعة �إدارتها �إلى البحث عن
ت�سوية ،و�إلى االنفتاح على ال�صين الحق ًا
(فترة نيك�سون  )1974 – 1969بهدف
ت�شكيل قوة موازية ُت�ضعف دور االتحاد
ال�سوفياتي في دائرة حيوية تحتوي على
كثافة �سكانية وازنة.
�آنذاك بد�أ الحديث يدور عن القوى الإقليمية
الكبرى (�إيران وتركيا) ودورها في تعديل
الموازين في حال �أُعطيت �صالحيات خا�صة
لت�ؤدي دوراً محلي ًا في فر�ض الأمن و�ضبط
اال�ستقرار والمحافظة على م�صالح الدول
الكبرى.
وقبل �أن تتبلور ت�صورات ا�ستراتيجية ب�ش�أن
ما ا ُّتفق على ت�سميته ''الإمبرياليات الفرعية''،
تدخل االتحاد ال�سوفياتي في �أفغان�ستان،
ّ
و�سقط ال�شاه في �إيران (فترة كارتر – 1977
 )1981في �إثر ثورة عارمة انتهت بتغيير
النظام وتوجهاته في �سنة .1979
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جرى ذلك كله في ظل تراجع االقت�صاد
الأميركي عالمي ًا قيا�س ًا بالدول ال�صاعدة في
�شرق �آ�سيا .فالواليات المتحدة التي كانت
ت�سيطر على ن�صف اقت�صاد العالم في نهاية
الحرب العالمية الثانية �أخذت تفقد احتياطها
النقدي ،وبد�أت تغرق في الديون (�سندات
خزينة) كي ت�ضمن الحماية لعملتها النقدية.
و�ساهم عامل الثقة بالقوة الأميركية
و�ضخامة اقت�صادها في تغطية تراجع دورها
ال�سيا�سي المف�صلي في �أوروبا والعالم .فهي
من جانب ا�ستمرت في تغطية نفقات الحرب
الباردة وت�أمين عجز الحلف الأطل�سي (الناتو)
في مواجهة االتحاد ال�سوفياتي وحلف وار�سو،
وهي من جانب �آخر حافظت على موقعها في
الخليج (فترة ريغان  )1989 – 1981كونه
ي�شكل قاعدة �أمنية لحماية �إمدادات النفط من
الممرات والمعابر المائية (م�ضيق هرمز؛ باب
المندب؛ قناة ال�سوي�س بعد �إعادة افتتاحها).
ولم تظهر �آنذاك �آثار التراجع االقت�صادي
على قوة النفوذ ال�سيا�سي والهيبة الأميركية
في �أ�سواق المال والأعمال ،فالقوة ال�سيا�سية
المعطوفة على الجبروت الع�سكري كانت
كافية لتعديل ال�صورة االقت�صادية ،و�إعطاء
فكرة غير دقيقة عن موازين القوى الدولية.

تراجع االقت�صاد الأمريكي
جميع القراءات في تلك الفترة
(الثمانينيات) كانت ترجح �أن اقت�صاد �أميركا
�سيتراجع �إلى المرتبة الثانية بعد العقد الثاني
من القرن الواحد والع�شرين ،و�أن ال�صين
�ستتحول �إلى قوة عظمى في الحقبة المقبلة،
و�سيكون لها ت�أثيرها في المنظومة الدفاعية
في ال�شرق الآ�سيوي.
كانت القراءات �صحيحة � ،اّإل �إن الفترة
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الزمنية المفتر�ضة لحدوث المتغيرات كانت
بعيدة في المقايي�س ال�سيا�سية ،ولذلك لم تكن
المخاوف من حدوث تلك االحتماالت واردة
في ح�سابات مراكز القوى باعتبار �أن الفترة
الفا�صلة تحتاج �إلى ن�صف قرن لبلوغها.
الآن انتهى الوقت االفترا�ضي بعد �أن عا�ش
العالم تلك الفترة و�شرع يتجاوزها ،و�أ�صبح
اقت�صاد �أميركا في الموقع الثاني تقريب ًا بعد
�أن تراجعت ح�صتها في الدورة الإنتاجية في
الكرة الأر�ضية من الن�صف �إلى الثلث ثم �إلى
الربع ،والآن �أخذ يتدنى �إلى الموقع االفترا�ضي
الذي توقعته قراءات الثمانينيات ب�ش�أن
موازين القوى الدولية.
�إن و�صول العالم �إلى هذا الم�ستوى �سبقه
حدوث كثير من الأمور الجيوا�ستراتيجية �أدى
�إلى �سقوط دول ونهو�ض �أُخرى ،وهبوب
عوا�صف ع�سكرية طردت قوات االتحاد
ال�سوفياتي من �أفغان�ستان ،و�أ�شعلت مواجهة
عراقية – �إيرانية امتدت على �ضفاف الخليج
من �سنة � 1980إلى �سنة .1988
بعد توقف حرب الخليج الأولى ،حدث ما
لم يكن متوقع ًا ،وذلك حين انهار االتحاد
ال�سوفياتي ب�سبب �سباق الت�سلح (حرب النجوم)
و�إ�صالحات ميخائيل غوربات�شوف .فالم�شهد
كان ي�شبه ت�ساقط �أحجار الدومينو في �أوروبا
ال�شرقية وفي الداخل ال�سوفياتي ...وقد ا�ستمر
هذا الت�ساقط �إلى �أن انك�شفت ال�ساحة الدولية
عن العب واحد تمثل �سيا�سي ًا في انت�صار
النموذج الأميركي على المع�سكر اال�شتراكي.
غير �أن هذا االنت�صار جاء ،على ما يبدو،
في الوقت ال�ضائع .ف�أميركا اقت�صادي ًا لم تعد
مثلما كانت بعد انتهاء الحرب العالمية
الثانية حين حققت انت�صارها على القوة
الفا�شية – النازية .ولأنها �أ�صبحت في موقع

منك�شف اقت�صادي ًا ،ف�إنه بات عليها �أن تتحمل
م�س�ؤوليات �سيا�سية كبرى كقوة منفردة ال
توازيها ع�سكري ًا قوة م�ضادة �أُخرى ،وهو ما
ظهر جلي ًا في �أزمة الكويت وحرب الخليج
الثانية في �سنة ( 1991فترة بو�ش الأب
.)1993 – 1989
حتى تلك اللحظة لم تكن عوار�ض التراجع
االقت�صادي قد ظهرت على ال�سيا�سة
الأميركية ،فالإدارة كانت قادرة على تدوير
الزوايا و�ضبط التوازن.
وا�ستطراداً ،حين وقعت هجمات 11
�أيلول�/سبتمبر بعد ع�شرة �أعوام في �سنة
( 2001فترة بو�ش االبن ،)2009 – 2001
كانت �أميركا ال تزال في موقع يعطيها القدرة
على الرد ومواجهة كل �ضربة ع�سكرية
ب�ضرب َتين مثلما حدث في �أفغان�ستان في �سنة
 ،2001وحرب تقوي�ض العراق في �سنة
.2003
كانت اال�ستراتيجيا الأميركية في ذاك
الوقت وا�ضحة المعالم في تر�سيم حدود
م�صالحها وفر�ض نفوذها ال�سيا�سي المقرون
بقوتها الع�سكرية التي ال ُت�ضاهى وال ُتجارى.

ظهور العوار�ض
بعد تلك الحقبة �أخذت العوار�ض تظهر
وت�ؤثر في مجرى الدور الأميركي في العالم.
فال�صين التي كانت حدودها تنتهي على
�شواطىء البحر �أخذت تتو�سع �سيا�سي ًا في
الأقاليم المجاورة ،و�شرعت تبني قوة بحرية
تحمي م�صالحها االقت�صادية في الجرف
القاريّ � .أما رو�سيا االتحادية التي غابت عن
عقدين ،فبد�أت ت�ستفيق
الم�شهد الدولي �أكثر من َ
من �سباتها ال�سيا�سي ،وتن�شط في محيطها
الجِ واري (القرم و�أوكرانيا) ،في وقت �أخذت
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تلمح �إلى �أنها ت�ستعد لالن�سحاب من
وا�شنطن ّ
مواقعها ومراكزها الم�ستحدثة في العراق
ومحيطه في نهاية �سنة .2010
كان القرار بمثابة �صدمة ا�ستراتيجية لأن
مو�ضوع الفراغ لي�س م�س�ألة نظرية ،كونه
ي�شكل نقطة جذب ت�شد الأطراف طوع ًا �إلى
اال�صطدام .فالفراغ �أ�شبه بالمغناطي�س
ال�سيا�سي الذي يجذب القوى �إلى زاوية الدائرة،
بحيث تبد�أ المراكز بالت�ضارب حتى لو كان
الأمر على ح�ساب الداخل و�ضد النا�س في
ال�ساحات العامة.
وهذا بال�ضبط ما حدث في نهاية �سنة
هبات وخ�ضّ ات
 2010ومطلع �سنة  2011من ّ
وزعزعة ا�ستقرار من المغرب �إلى الم�شرق
نزو ًال �إلى الجنوب (اليمن) .فاالن�سحاب
الع�سكري الأميركي من بع�ض النقاط الطارئة
والم�ستحدثة كان له تداعيات �سيا�سية فاقت
جميع القراءات والتوقعات ،ولم يعد في
الإمكان �ضبطه من دون االنجراف نحو اقتتال
�أهلي يتطلب كثيراً من الجهد لوقفه عند الحد
المعقول للت�سوية بين حاجة الدول �إلى الأمن
وحق النا�س في الحرية واالختيار.
واال�ستقرارّ ،
اال�ستبداد ،مثلما يقول فريديريك هيغل في
فل�سفته ال�سيا�سية ،ي�ؤدي �إلى الفو�ضى التي
بدورها تعزز الرغبة في طلب اال�ستبداد .وهذا
ما حدث في المنطقة العربية حين تاهت
الخيارات بين معاندة اال�ستبداد ،والخوف من
تداعيات الفو�ضى.

ارجتاجات التغيري
م�ضى نحو ع�شرة �أعوام تقريب ًا على بدء
تلك االرتجاجات على امتداد الم�ساحات
العربية من �ضفاف جبل طارق� ،إلى مداخل
باب المندب� ،صعوداً �إلى بالد ال�شام والعراق.
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الآن باتت الأمور وا�ضحة المعالم في
�سياقها العالمي ،غير �أن المتغيرات لم تدخل
بعد في م�شهدها الختامي باعتبار �أن
االحتماالت ال تزال مفتوحة على �أ�سئلة تحتاج
�إلى �أجوبة .فهل ترامب فع ًال جاد فيما يقول؟
وهل هو غير مكترث بما حدث وما �سيحدث،
لأن �أميركا لم تعد محتاجة �إلى نفط ال�شرق
الأو�سط ،ولذلك �أخذت تتنازل عن وظيفتها
الأمنية وم�س�ؤوليتها اال�ستراتيجية في حماية
م�صالح الأ�صدقاء والحلفاء؟
�إذا كان الأمر فع ًال كذلك ،فهذا يعني �أن
�أميركا لم تعد تلك الدولة القادرة على فر�ض
هيبتها ،و�إنما باتت تظهر عليها عوار�ض
تراجعها االقت�صادي ونزولها �إلى المرتبة
الثانية في ال�س ّلم العالمي .ولأن الأمر هكذا،
ف�إن الئحة الأولويات �أ�صبحت مختلفة عن
ال�سابق ،وبات عليها �أن تدرج التنين ال�صيني
على ر�أ�س جدول �أعمالها في وقت �أخذ ال�شرق
الأو�سط يحتل مرتبة متدنية عن الفترة
ال�سابقة ،وبالتالي يمكن َف ْهم ت�صريحات
ترامب التي �أطلقها بعد �أن �أعلن حربه
التجارية �ضد ال�صين ،ورف�ضه بنود االتفاق
النووي الذي �أبرمه الرئي�س باراك �أوباما
(فترة  )2017 – 2009مع طهران.
فالت�صريحات هنا ت�صبح مفهومة لأنها توازن
بين موقع �أميركا االقت�صادي وهواج�سها
ال�سيا�سية والأمنية في الم�ستقبل ،وبين دورها
التقليدي الذي ت�آكل زمني ًا ،خطوة خطوة ،بعد
انتهاء الحرب العالمية الثانية.
�إذا كان هذا هو الم�سار اال�ستراتيجي
الجديد ،ف�إن ت�صريحات ترامب ت�صبح جدية
ولي�ست للمناورة ،فهو لم يعد في موقع ي�سمح
له بالمغامرة ودفع تكلفة غير مح�سوبة قبل
عام من بدء معركة الرئا�سة ،وخ�صو�ص ًا �أن

024

جملة الدراسات الفلسطينية 121

شتاء 2020

�أميركا لم تعد تلك الدولة النا�شطة في جميع
الحقول والمجاالت كما كان �أمرها في مطلع
القرن الما�ضي .فالدول كالأ�شخا�ص ،مثلما
يقول ابن خلدون في مقدمته ،وهي تعي�ش
فترة محددة ال تزيد على  120عام ًا ،وتمر
ب�أطوار الطفولة والمراهقة (ال�شباب) والكهولة
وال�شيخوخة ،و�أخيراً العجز.
م�ضى على �أميركا بعد عبورها المحيط
الأطل�سي من الغرب �إلى ال�شرق (�أوروبا) نحو
مئة عام .فهي دخلت حاملة م�شروع حل
�سلمي �أُممي لدول العالم (م�شروع الرئي�س
ويل�سون/فترة  ،)1921 – 1913واجتهدت
لت�أ�سي�س مظلة �أمنية لحماية �أوروبا في
مواجهة الجار الرو�سي ،و�شجعت القارة على
توحيد �سوقها وتطويرها تحت مظلتها
الأمنية – ال�سيا�سية ،و�ساهمت في �صيانة
توازناتها كي تبقى ذاك النموذج الأرقى في
النظام العالمي.
الآن ماذا يحدث؟ ترامب هدد �أوروبا
باالن�سحاب من الناتو ،وفر�ض على دولها �أن
خوة �أو ترفع ح�صتها في الميزانية
تدفع ّ
ال�سنوية كي يقبل باال�ستمرار في حمايتها.
�شجع �صديقه بوري�س جون�سون (رئي�س
كذلك ّ
حكومة بريطانيا) على االن�سحاب من االتحاد
الأوروبي (بريك�ست) من دون انتباه �أو اكتراث
للتداعيات المتوقعة على اقت�صاد الحليف
تجره خطوة
البريطاني ،وما يمكن �أن ّ
االن�سحاب على القارة التي �ساهمت �أميركا
في �إنقاذها و�إعادة �إعمارها في نهاية الحرب
العالمية الثانية.
ال �شك في �أن �أوروبا �أهم من ال�شرق
الأو�سط في اال�ستراتيجيا الأميركية ،وهي
دائم ًا و�أبداً تحتل الموقع الأول في �سيا�سات
وا�شنطن منذ �أن تحولت الواليات المتحدة �إلى

دولة كبرى ،ومع ذلك ير�سل ترامب �إليها
الإ�شارات ال�سلبية ،ويوجه �ضدها �ضربات
م�ؤذية ال يمكن ت�صور تداعياتها في حال
جرى تقوي�ض االتحاد الأوروبي من الداخل.

�أ�سئلة م�ؤجلة
الم�س�ألة فع ًال تطرح ال�س�ؤال الم�ؤجل :هل
و�صلت �أميركا �إلى مرحلة العجز� ،أم �إنها
دخلت فترة ال�شيخوخة� ،أم هي ال تزال في
حقبة ال�شباب وت�ستعد لولوج طور الكهولة� ،أم
�إن ما قاله ابن خلدون عن �صعود الدول
وهبوطها مجرد تكهنات ال تنطبق �شروطها
التاريخية على الدول المعا�صرة والحديثة في
وبنيتها؟
تكوينها ُ
الأجوبة كلها مفتوحة على احتماالت ال
يمكن �ضبطها و�ضمان انفعاالتها بعد
الإ�شارات التي جددت وا�شنطن �إر�سالها في �إثر
ال�ضربات (المجهولة/المعلومة) التي تل ّقتها
بغ�ض
�شركة �أرامكو في ال�سعودية .فال�ضرباتّ ،
النظر عن فاعلها والم�ستفيد من تداعياتها،
�أ�صابت المركز الع�صبي لجهاز التنف�س
االقت�صادي ،الأمر الذي يتطلب من الدول
القادرة على التحرك �أن تتنبه لحماية الرئة
من االختناق وانطباق ال�صدر وتحطمه.
لكن هل �أميركا (والدول المعنية بم�ضائق
النفط) هي على �أهبة اال�ستعداد لال�ستجابة
للتحديات؟
حتى الآن ال يمكن التو�صل �إلى �صوغ
جواب وا�ضح ب�ش�أن الم�س�ألة .فالمو�ضوع
يتطلب قراءة هادئة للتعرف �إلى ما تخفيه
العا�صفة الرملية من انعكا�سات لي�ست ظاهرة
في الأفق المنظور ،ولذلك ت�صبح الترجيحات
هي �أف�ضل و�سيلة للتدليل على الم�سار الذي
يمكن �أن تدخله التداعيات قبل �أن ت�ستقر

أي استراتيجيا ألميركا يف ظل تراجع موقعها؟

الأمور وتتو�ضح ال�صورة من مختلف جوانبها.
فالترجيحات متباينة وغير موحدة في خط
�سيرها ،وهي تتفاوت بين االنزواء الع�سكري
�أو االن�سحاب �أو التفاو�ض �أو المواجهة �أو ترك
الأمور ت�أخذ مجراها الطبيعي �إلى �أن تمر
العا�صفة الرملية بالحد الأدنى من الخ�سائر.
هذه الترجيحات كلها محكومة ب�س�ؤال
يتعلق بمدى قدرة الدول على التحمل ،ومدى
ا�ستعداد الواليات المتحدة للت�ضحية دفاع ًا
عن م�صالحها و�شبكة الحلفاء والأ�صدقاء.
�إذا كانت �إدارة وا�شنطن تقر�أ التطورات من
يعر�ض
منظار �سلبي ،وترى �أن ما يحدث ّ
م�صالحها المبا�شرة للخطر ،فمعنى ذلك �أنها
قد ال تتردد في الرد كي تمنع موازين القوى
من االنك�سار لم�صلحة طرف �ضد �آخر .و�إذا
كانت الإدارة عينها تنظر �إلى التطورات
بمنظار �إيجابي ،وب�أنها غير معنية مبا�شرة
بالتداعيات الناجمة عن ت�أ ّزم ملفات ال�شرق
الأو�سط ،فمعنى ذلك �أنها �ست�ستمر في �سيا�سة
المماطلة �إلى �أن تمر فترة االنتخابات
الرئا�سية ،وربما ت�شهد المنطقة خاللها عودة
المفاو�ضات مع �إيران لتعديل االتفاق النووي
الذي و ّقعه الرئي�س �أوباما بح�ضور خم�س دول
�أوروبية.

الدولة العميقة
ال يمكن ،من �ضمن الترجيحات� ،إهمال
�سيا�سة الدولة العميقة في الواليات المتحدة.
فهذه ال�سيا�سة البعيدة عن الم�شهد �أدلت
بدلوها في ت�صريحات و�إ�شارات �أطلقها مراراً
وبتقطع الرئي�س ترامب نف�سه .فهو قال �أكثر
ّ
من مرة �إن الحرب مع �إيران م�ضمونة النتائج،
وهي حرب �إبادة ،وهي ال تحتاج �إلى �أكثر من
دقيقتين لتدمير  15موقع ًا ،ونحن �أقوى دولة
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ع�سكرية ونملك من الإمكانات والأ�سلحة ما
هو ٍ
كاف لتحطيم الخ�صم ...لكننا ال نريد
الحرب ونف�ضل الحوار والتفاو�ض ب�صفتهما
الحل الهادف وال�ضامن لمختلف م�صالح
القوى والدول.
�إ�شارات ترامب �إلى الحل الت�صفوي (حرب
�إبادة) في مقابل�/أو ال حرب وال حل ،ي�ضع
المنطقة �أمام احتماالت غير منظورة �أخذاً في
االعتبار �أن الدولة العميقة تبحث عن معركة
ال خ�سائر فيها ،وهو �أمر م�ستحيل حدوثه،
ويدل عليه ا�ستخدام مفردة �إبادة .فالحرب في
ر�أي ترامب في حواره الداخلي مع الدولة
العميقة تعني ا�ستخدام القوة المفرطة� ،أو عدم
وقوع الحرب ،وهو يف�ضّ ل عدم وقوعها.
هل و�صلت الأزمة �إلى طور ''نكون �أو ال
نكون'' ،وهل بات على المنطقة �أن تنتظر
لحظة الح�سم النهائية بين حرب يقام لها وال
ُيقعد� ،أو بين ِ�س ْلم يحتاج �إلى عقول باردة،
بانتظار �أن ُت�ستدعى الأطراف �إلى طاولة
المفاو�ضات؟

ر�ؤو�س حامية
حتى الآن تبدو الر�ؤو�س حامية .فالملف
اليمني تمزق �إلى �أوراق بد�أت تتمدد �إقليمي ًا
من دون �أن يتو�صل الفرقاء �إلى ح�سم ميداني
للأزمة .والملف الفل�سطيني بات عر�ضة
للمنازعات الإقليمية و�شرع يتدهور من ر�أ�س
الأوليات العربية �إلى قعر االهتمامات.
واالنتفا�ضات العربية التي �أخذت مداها
الزمني و�صلت في بع�ض �أمكنتها �إلى حائط
م�سدود ،وفي بع�ضها الآخر �أحدثت تحوالت
ن�سبية تحت �سقف جيو�ش ُتعتبر بمثابة العمود
الفقري لل�سلطات.
وهكذا ف�إن الهجمة التركية في �شرق
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الفرات هي خطوة قد ت�شد �أطراف المنطقة �إلى
ا�صطفافات حادة .فالفراغ الأمني ي�شكل قوة
جاذبة تدفع الأقاليم �إلى نقطة اال�صطدام،
وي�ؤدي عادة �إلى خلط الأوراق و�إعادة ت�شكيل
الم�شهد الإقليمي مثلما يحدث الآن حين �أعلن
ترامب االن�سحاب بالتدريج من �شمال �شرق
�سورية .هذا هو الم�شهد الظاهر في ال�صورة.
� ّأما خارج هذا الم�شهد الفو�ضوي
والمتدهور ،ف�إن ال�سياق العام يبدو في مرحلة
االنتظار للآتي من بعيد وقريب ،ولذلك تبدو
ملبدة وم�شو�شة .وكي تتو�ضح المعالم
ال�صورة ّ
وترت�سم حدودها ،ف�إنه ال بد من التوافق على
مدى �صحة كلمات ترامب و�إ�شاراته المتكررة
ب�ش�أن الم�صالح الأميركية في ال�شرق الأو�سط.
فهل تلك الت�صريحات �صحيحة وجدية� ،أم �إنها
مجرد كالم في كالم ال قيمة له حين ت�صبح
م�صالح الدولة العميقة عر�ضة للمخاطر في
رم�شة عين غير مح�سوبة؟
الأمور مفتوحة على احتماالت وترجيحات
بين ما هو حقيقي ومرئي ،وما هو كامن في
مكان غير منظور � .اّإل �إن ما هو وا�ضح في
الأرقام يمكن مالحظته في تراجع م�سار
االقت�صاد الأميركي قيا�س ًا بالدورة العالمية
للإنتاج (االنتقال �إلى تعددية دولية تلغي
فترة الأحادية الأميركية) .فالأرقام تقول �إن
�أميركا لم تعد الدولة الأولى اقت�صادي ًا� ،أو �إنها
على قاب قو�سين من االنزالق �إلى المرتبة
الثانية وربما الثالثة في قائمة الدول
المتناف�سة دولي ًا ...فهل هذا يعني �أن الواليات
مما كانت عليه
المتحدة �أ�صبحت �أ�ضعف ّ
�سابق ًا في ال�سيا�سة والقوة الع�سكرية؟
�س�ؤال يحتمل �إجابات متعار�ضة في
نتائجها ،ويحمل في الوقت ذاته �أ�سئلة �أُخرى.
فهل �ستدير �أميركا ظهرها لل�شرق الأو�سط

تاركة ال�ساحات مفتوحة على تدخالت �إقليمية
ودولية لتعبئة الفراغ والدخول في مواجهات
دائمة بذريعة �أنها �أ�صبحت م�شغولة بالت�صدي
للتنين ال�صيني الزاحف من ال�شرق؟ �أم �إن
�أميركا �أ�صبحت غير قادرة على الدفاع عن
م�صالحها (با�ستثناء �أمن �إ�سرائيل) ولذلك
والتح�صن خلف
قررت االنكفاء واالنعزال
ّ
�أ�سوارها المغلقة؟ �أم �إن هناك مفاج�أة غير
متوقعة ت�شبه معجزة عودة ال�شيخ �إلى �صباه،
فن�شهد ما ال يمكن تو ّقعه في المنظار
ال�سيا�سي الراهن؟
بين الحد الأق�صى المتخيل والحد الأدنى
المحتمل هناك الحد الأو�سط الذي ن�شهده في
المنظور الراهن ،ويتمثل في ا�ستكمال انفراط
العقد العربي وتفككه �إلى حبيبات �صغيرة
ت�شكل نوع ًا من الحماية الجيو�سيا�سية لأمن
تح�صنها (�أي �إ�سرائيل) في
�إ�سرائيل وت�أمين ّ
قلعة ي�صعب اختراقها � اّإل في الف�ضاء
االفترا�ضي ،الأمر الذي يتطلب ميداني ًا الإبقاء
على موقع خا�ص للقوى الإقليمية ال�صاعدة
كي ت�ؤدي دور الفزاعة بق�صد ابتزاز دول
المنطقة وا�ستنزافها �إلى �أمد غير معلوم.
ما يحدث ،مثلما يبدو من ظاهر ال�صورة،
هو �أكبر كثيراً من مو�ضوع تراجع القيمة
اال�ستراتيجية ل�سلعة النفط ،ومن م�س�ألة انزالق
الدول الإقليمية �إلى منطقة الفراغ الأمني
وطموحها لب�سط نفوذها ال�سيا�سي في الجوار
الجغرافي.
ما يجري هو �أكبر من دائرة ال�شرق
الأو�سط ،ويت�صل �أ�سا�س ًا ب�إعادة ت�شكيل خريطة
مراكز القوى وتوزيع مناطق �سيطرتها بناء
على �أرقام المعادالت االقت�صادية الدولية
التي بد�أت تظهر ميداني ًا في مناطق متعددة
من العالم.

