مداخل

مي�شال

023

نوفل*

�أزمة الذات ا إلمرباطورية
والتبعية الإ�رسائيلية والعربية
دخلت الواليات المتحدة الأميركية ،منذ فترة لي�ست بالق�صيرة ،مرحلة انحدار �سبق
�أن تحدث عنها كتّاب ومفكرون كثيرون ،ومنهم الم�ؤرخ بول كينيدي ،وبدا الأمر جلي ًا
خالل االنتخابات الرئا�سية الأخيرة وما حدث بعد ظهور النتائح التي �أ�سفرت عن
خ�سارة الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب ،وخ�صو�ص ًا اقتحام م�ؤيديه مبنى الكابيتول
هيل ،رمز الديمقراطية الأميركية.

كانت

�أنظار المراقبين في دنيا
العرب والعالم م�شدودة �إلى
الأطراف الإيرانية والعربية
لـ ''الإمبراطورية الأميركية'' ،و�سط مخاوف
من انفجار ينتج من الت�صعيد الع�سكري
الأميركي واال�ستنفار المع َلن �ضد �إيران في
منطقة الخليج ،ف�إذا باالنفجار يقع في مركز
مقر
تعر�ض ّ
الإمبراطورية في وا�شنطن ،حيث ّ
الكونغر�س الأميركي لمحاولة انقالب ا�ستهدفت
�آليات الديمقراطية الليبرالية ،وتحديداً عملية
انتقال ال�سلطة �إلى �إدارة جديدة يقودها
الرئي�س جو بايدن.
هذا الم�شهد الذي يحيل على الهيبة
الأميركية في العالم ،ال �سابق له في تاريخ

الواليات المتحدة الأميركية ،وقد ُيغري
الباحث با�ستح�ضار نظرية الم�ؤرخ بول
كينيدي ب�ش�أن �صعود الدول الكبرى وهبوطها
1
تنب�أ بانحدار �سريع
عبر التاريخ ،والذي ّ
للإمبريالية الأميركية بفعل التمدد الجغرافي
المفرط لمناطق �سيطرتها وقواعدها الع�سكرية،
وعجز الموارد االقت�صادية الأميركية عن
تغطية متطلبات حماية الإمبراطورية .ولأن
هذا المو�ضوع يثير فينا الرغبة في المتابعة
نظراً �إلى الت�شو�ش الذي رافق احتجاب التراجع
الأميركي وراء االنهيار ال�سوفياتي ،ترانا
ن�ستعيد محاولة �صاموئيل هنتنغتون في
* كاتب و�صحافي لبناني.
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''�صراع الح�ضارات'' المن�شورة في مجلة
''ال�ش�ؤون الخارجية'' في �صيف �سنة ،1993
والتي تنطحت لتقديم تف�سير لما اعتبره مرحلة
جديدة في ال�سيا�سة العالمية :االنق�سامات
الكبرى بين الب�شر �ستكون ثقافية ،والم�صدر
الأكبر لل�صراع �سيكون ثقافي ًا؛ �صراع
الح�ضارات �سي�سيطر على ال�سيا�سة العالمية؛
ال�صراع الأكبر �سيكون بين الح�ضارة الغربية
والح�ضارتين الإ�سالمية والكونفو�شية 2.وما
لبثت محاولة هنتنغتون �أن تحولت �إلى كتاب
في �سنة  1995بعدما �أثارت نقا�ش ًا وا�سع ًا،
علم ًا ب�أنها في الحقيقة لم تكن �سوى واحدة
من المحاوالت الفكرية وال�سيا�سية التي ظهرت
مع انتهاء الحرب الباردة لر�سم خريطة الو�ضع
العالمي الجديد ،ومنها �أطروحة فوكوياما عن
''نهاية التاريخ'' ،و�أبحاث بول كينيدي و�إريك
انكبت على النظر في �أبعاد
هوبز بوم التي ّ
النزاعات في الألفية الجديدة .وعندما �أخ�ضع
المفكر والناقد الفل�سطيني �إدوارد �سعيد مقولة
هنتنغتون للتحليل النقدي النافذ وجد �أنها في
الأ�صل فكرة لبرنارد لوي�س ،و�أنها لي�ست �سوى
�صيغة �أُعيد تدويرها من �أطروحات الحرب
الباردة ،وفحوى هذه الأطروحة هو �أن
ال�صراعات في عالم اليوم والغد �ستبقى
�أيديولوجية ال اقت�صادية واجتماعية ،و�أن
الأيديولوجيا الغربية �ستكون المركز الذي
تدور حوله الأيديولوجيات الأُخرى .والنتيجة
�أن الحرب الباردة م�ستمرة ،لكنها تجري هذه
المرة على عدة جبهات مع وجود عدد �أكبر من
ُنظم القيم والأفكار (كالإ�سالم والكونفو�شية)
التي تكافح من �أجل التفوق على الغرب ،بل
ال�سيطرة عليه .وفي المقابل �أكد ادوارد �سعيد
�أن ''ال�س�ؤال الحقيقي في نهاية المطاف هو ما
�إذا كنا نريد �أن نعمل من �أجل ح�ضارات

منف�صلة� ،أو ما �إذا كان علينا �أن ن�سير في
الطريق التكاملي الذي قد يكون الأ�صعب ،وهو
�أن نراها ك ًال �ضخم ًا ي�صعب على �أي فرد ر�ؤية
ت�ضاري�سه ،لكننا ن�ستطيع �أن نحد�س بوجوده
حد�س ًا .في كل الأحوال هناك عدد من علماء
ال�سيا�سة واالقت�صاد والمحللين الثقافيين وهم
يتكلمون عن نظام عالمي تكاملي3''.
�إن الوقوف عند ديناميات التفاعل البنيوي
في النظام الإمبريالي ،و�إن كان ي�ساعد في
تحليل ظاهرة �صعود الإمبراطورية الأميركية ثم
انكفائها �إلى طور التحلل والتفكك ،ي�ستدعي في
الوقت نف�سه البحث في �أ�صل الهيمنة� ،أي
التحوالت الطارئة في القاعدة الإمبريالية �أو
المتروبول ،والتي يمكن تلخي�صها ا�ستناداً �إلى
�إيمانويل تود عا ِلم الأنثروبولوجيا والتاريخ
على النحو الآتي :تراجع قدرات �أميركا
االقت�صادية والع�سكرية والأيديولوجية لم يعد
ي�سمح لها بالتحكم فع ًال بعالم �شديد التنوع
والحيوية ،كما �أنه في اللحظة التي يختبر العالم
التعددية القطبية ويفكر في اال�ستغناء �سيا�سي ًا
عن �أميركا ،تبد�أ هذه الأميركا بفقدان طابعها
الديمقراطي ،وال يعود هدفها الدفاع عن نظام
دولي ليبرالي ال ي�شعر بالحاجة �إليها4.
�أمام هذه المع�ضلة الحقيقية ،كان على
�أميركا �أن تجد مخرج ًا كي تبقى في مركز
العالم عبر ن�شاطات ع�سكرية ''م�سرحية'' تركز
على دول �ضعيفة مثل �أفغان�ستان والعراق
وال�صومال وفنزويال و�سورية� ،أو دول �أُخرى قد
ُيح�سب لها ح�ساب في القدرات الدفاعية مثل
ال�صين ورو�سيا و�إيران من دون �أن تكون
م�ستعدة لالنخراط في حرب مدمرة .ويرافق هذه
الن�شاطية الع�سكرية التي ي�صنفها �إمانويل تود
�ضمن ''النزعة الع�سكرية ال�صغيرة'' ،دبلوما�سية
عدة للو�صول �إلى حل نهائي
ا�ستعرا�ضية غير ُم ّ
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�أو حل عادل لأي م�شكلة �إقليمية �أو دولية.
وال تلبث النزعة الع�سكرية الم�سرحية �أن
تثير تحفظات الحلفاء الأوروبيين واليابانيين
في نهاية المطاف ،وخ�صو�ص ًا مع اعتقاد
الم�س�ؤولين الأميركيين �أن �أف�ضل ما قد
جراء غزو العراق وتدميره ()2003
يخ�سرونه ّ
هو تقارب بين رو�سيا وال�صين و�إيران ال يلبث
كقوتين �صناعي َتين
�أن يدفع �أوروبا واليابان ّ
�إلى قبول الخ�ضوع الكامل للـهيمنة الأميركية.
لكن ذلك لم يتحقق لأن االتحاد الأوروبي �أخذ
يدرك �أن رو�سيا لم تعد تمثل تهديداً ا�ستراتيجياً.
كان يمكن لت�أمين ال�سيطرة على منابع
النفط في الخليج و�آ�سيا الو�سطى� ،أن يبدو
هدف ًا معقو ًال للن�شاطية الأميركية في دائرة
تبين �أنه لم يعد
دول �ضعيفة ،لكن �سرعان ما ّ
مجدي ًا لإخراج �أميركا من دائرة التبعية
االقت�صادية التي باتت �شاملة مع انتقال
القطاع ال�صناعي الأميركي �إلى الخارج.
وعندما تعمل الن�شاطية الأميركية على
الإيحاء ب�أنها قادرة على ت�أمين الحماية
لبع�ض النخب الخليجية العربية في مواجهة
خطر �إيراني مزعوم ،ف�إنها هنا �أي�ض ًا تثير
ردات فعل �سلبية وا�ضحة؛ ذلك ب�أن التوتر
واال�ضطراب الناتجين من الت�صعيد الأميركي
�ضد �إيران ،والرغبة الأميركية في التحكم في
م�صادر الطاقة الأوروبية واليابانية
وال�صينية ،ال يمكن �سوى �أن تدفع �إلى اعتبار
رو�سيا ،المنتج الثاني للنفط العالمي والمنتج
الأول للغاز الطبيعي� ،شريك ًا �ضروري ًا.

تطبيقات �إ�رسائيلية؟
لنحاول الآن �أن نجد تطبيقات للإ�شكالية
الإمبراطورية للمركز والأطراف ،في الحقل
الذي يعنينا عن قرب ،وهو ال�صراع
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الفل�سطيني – الإ�سرائيلي والعربي –
الإ�سرائيلي .ف�إذا اعتمدنا الفر�ضية القائمة
وفحواها �أن الدينامية ال�سو�سيولوجية
الأميركية تن�ساق نحو قبول عدم الم�ساواة بين
الب�شر ،في ظل مناخ لحرب �أهلية باردة رافق
انتخاب الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب وال
يزال قائم ًا مع انتقال ال�سلطة في وا�شنطن �إلى
الرئي�س جو بايدن وانق�سام �أميركا �إلى
مع�سكرين �أيديولوجيين �إلى �أجل غير م�سمى
َ
من العجز االقت�صادي واال�ستراتيجي 5،ف�إنه
نطبق هذه الفر�ضية على دولة
يمكن �أن ّ
�إ�سرائيل التي تتالزم �سيا�ستها �إزاء العرب
جراء عدم
الفل�سطينيين مع تفكك داخلي ّ
الم�ساواة االقت�صادية ومظاهر التع�صب
العرقي والديني .وهذا يعني �أن المجتمع
الإ�سرائيلي الذي يواجه هو �أي�ض ًا ظاهرة
التفكك الداخلي ،ينقاد مثل المجتمع الأميركي
حمى عدم الم�ساواة والتمييز
نحو التخبط في ّ
العن�صري .ولي�س �سراً �أن التفاوت في المداخيل
الإ�سرائيلية بات بين الأكبر في العالم
''المتطور والديمقراطي'' ،بينما جدران االنعزال
المكونة
تباعد بين مختلف المجموعات
ِّ
للمجتمع الإ�سرائيلي ،والتي ت�شمل العلمانيين
والمتدينين الأ�صوليين واليهود الغربيين
وال�شرقيين والمزراحيم.
�أكثر من ذلك ،ف�إن التناغم بين ال�سيا�س َتين
حد جعل �إدارة
الأميركية والإ�سرائيلية �إلى ّ
ترامب تت�صور �أنه يمكنها الت�صرف في
الحقوق الثابتة وغير القابلة للت�صرف لل�شعب
الفل�سطيني ،ومنح دولة االحتالل اال�ستيطاني
والأبارتهايد ال�سيادة الكاملة على مدينة
القد�س وال�ضفة الغربية ،يوحي ب�أن �إ�سرائيل
�أُلحقت بـ ''الإمبراطورية الأميركية'' من دون
الحاجة �إلى �أن تع َلن ر�سمي ًا والية �أميركية!!
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طبع ًا هناك تف�سير �آخر لهذا التعلق الأميركي
الع�ضوي ب�إ�سرائيل على ح�ساب الم�صالح
الأميركية في العالم العربي ،وهو يقودنا �إلى
ذكر عوامل ثقافية توراتية و�أُخرى ا�ستيطانية
وتاريخية تتعلق ببنية الدولتين ،لكن المجال
هنا ال ي�سمح بالتو�سع في هذا المو�ضوع
المتعلق بالقوا�سم الم�شتركة بين الحال َتين
الأميركية والإ�سرائيلية ،فكلتاهما في و�ضع
حرج للغاية يف�سر قرار نقل �إ�سرائيل لتكون تحت
مظلة القيادة الأميركية في ال�شرق الأو�سط.
في �أي حال ،لقد �أُ�سدلت ال�ستارة على
الف�صل الأول من الم�شهد الأميركي الحافل
ب�أجواء االنق�سام واالرتباك ،مع �سقوط دونالد
''عراب'' م�شروع التطبيع ال�صغير
ترامب ّ
ومروج
(مقارنة بالتطبيع الم�صري والأردني)،
ّ
ت�سوق
�صفقة ''الحل النهائي'' التي تريد �أن ّ
لت�سوية وهمية لل�صراع الفل�سطيني –
الإ�سرائيلي؛ كما �أن الفر�صة لم تتوافر للرئي�س
الأميركي ال�سابق كي يقطف ثمار اتفاقات
التطبيع بين �إ�سرائيل ودولة الإمارات ومملكة
البحرين وال�سودان والمغرب� ،إذ انفجرت الأزمة
ال�سيا�سية الإ�سرائيلية بانهيار تحالف بنيامين
نتنياهو مع مناف�سه ''�أزرق – �أبي�ض'' وح ّل
الكني�ست و�إعالن الذهاب �إلى انتخابات جديدة
وانق�سام تكتل الليكود .وهكذا بات نتنياهو في
غياب �شريكه ترامب ،على �شفير ال�سقوط
قدم �ضده
النهائي �أمام النائب العام الذي ّ
دعوى ف�ساد تتهدده بال�سجن .ومن الم�ستبعد
�أن ت�سفر االنتخابات الإ�سرائيلية المقبلة في
حزيران/يونيو عن توفير عالج لالنق�سامات
التي تزداد حدة في المجتمع الإ�سرائيلي.
ويبقى �أن الأمر المثير لل�سخرية والقلق في
�آنٍ مع ًا ،هو مفهوم المقاي�ضة في هذه
الدبلوما�سية الأميركية اال�ستعرا�ضية ،ك�أن

ُيرفع ا�سم ال�سودان من قائمة للإرهاب ،وهو
معني بهذا ،وذلك في مقابل التطبيع مع
غير
ّ
�إ�سرائيل الذي يخفي رهان ًا على ت�سهيل
ح�صول الخرطوم على قرو�ض دولية؛ �أو �أن
يجري �إغراء ال�سلطات المغربية عن طريق
تعديل الموقف الأميركي من ق�ضية ال�صحراء
الغربية ،وهذه خطوة بات معروف ًا �أن الإدارة
الأميركية الجديدة �ستتراجع عنها ،عالوة على
�أن تحقق رهان الخرطوم لي�س م�ؤكداً.
و�إذا كانت الخطط المعلنة والخطوات
التنفيذية الأولى لإدارة بايدن ،ت�شير �إلى
�أ�سلوب مغاير في التعامل مع الم�شكالت
الداخلية والخارجية التي تع�صف
بالإمبراطورية ،وال �سيما الأزمة ال�صحية
تف�شي فيرو�س كورونا وم�شكلة
الناتجة من ّ
الهجرة ،ف�ض ًال عن �إعادة النظر في قرار ترامب
االن�سحاب من اتفاقية باري�س للمناخ والعودة
�إلى منظمة ال�صحة العالمية ،ف�إنه يتعين
خف�ض التوقعات العربية في �ش�أن �أي اختراق
للجدار الجيو�سيا�سي الذي �ساهمت دبلوما�سية
ترامب في بنائه حول ''�إ�سرائيل'' ،حتى �إن كان
االلتزام ب�إعادة �إحياء ''خيار الدولتين'' في
فل�سطين ما زال ممكن ًا نظري ًا في �إطار مفهوم
�إدارة الأزمة التي تفيد الكيان ال�صهيوني .كما
بات وا�ضح ًا ،انطالق ًا من التزامات بايدن
ال�صهيونية� ،أن ال�ضغوط الأميركية �ستتوا�صل
في محاولة لدفع مزيد من الدول العربية
والإ�سالمية كي تحذو حذو دول َتي الإمارات
والبحرين في تطبيع العالقات مع �إ�سرائيل،
من دون �أن يمنع هذا االتجاه من محاوالت
التهدئة مع �إيران وربط اال�ستعداد المبدئي
للعودة �إلى االتفاق النووي بمفاو�ضات طويلة
لتو�سيع ''خطة العمل الم�شتركة ال�شاملة'' بحيث
وتو�سع
ت�شمل �سالح ال�صواريخ البالي�ستية
ُّ
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دائرة النفوذ الإيراني في ال�شرق الأو�سط ،وهذا
طبع ًا من دون �أن تتخلى الإدارة الأميركية
الجديدة عن مكت�سبات �سيا�سة العقوبات.

التوازن مع التحدي ال�صيني
في هذا الوقت ين�شغل مفكرون وخبراء من
النخبة الأميركية البارزة بدرا�سة التحديات
التي تواجه الإدارة الأميركية الجديدة نتيجة
ت�ضافر عوامل االنق�سام العرقي وال�سيا�سي
الداخلي وجائحة كورونا وانعكا�ساتها
المدمرة على االقت�صاد ،ف�ض ًال عن تراجع
الهيمنة الأميركية في مدار �صعود قوى
مناف�سة تتقدمها ال�صين ورو�سيا .و�أحد ه�ؤالء
المفكرين البارزين هو جون مير�شايمر �أ�ستاذ
وع َل ٌم من
العلوم ال�سيا�سية في جامعة �شيكاغو َ
�أعالم مدر�سة الواقعية الجديدة ،والذي يدعو
في مقالة له في موقع ''ذا نا�شيونال �إنتر�ست''
الرئي�س بايدن �إلى ''التخلي عن كراهيته
َ
�ضمها �إلى االئتالف الذي
على
والعمل
لرو�سيا
ّ
يهدف �إلى �إحداث التوازن مع ال�صين ،ذلك ب�أن
بيكين ولي�س مو�سكو هي التهديد الرئي�سي
للم�صالح الأميركية اليوم ،ورو�سيا قد تكون
حليف ًا ثمين ًا لمواجهته'' ،غير �أن كراهية رو�سيا
لها جذور عميقة في �صفوف فريق بايدن وفي
م�ؤ�س�سات الدولة العميقة في وا�شنطن6.
وف�ض ًال عن هذه ال�صعوبات التي تكتنف
محاولة التو�صل �إلى تفاهم مع رو�سيا في ظل
التدهور الم�ستمر للعالقات الأميركية –
الرو�سية ،يعترف جوزف ناي �صاحب مفهوم
''القوة الخارقة'' الأميركية الذي عر�ضه في
كتابه ''ملزمون بالقيادة'' (Bound to Lead,
 ،)1990ب�أن ال�س�ؤال الكبير الذي تواجهه
الم�ؤ�س�سة اال�ستراتيجية الأميركية يدور حول
�صوغ ا�ستراتيجيا في مواجهة �صعود ال�صين،
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م�شيراً �إلى الخوف الكبير الذي يثيره هذا
المو�ضوع في �أميركا ،وهو يدعو
اال�ستراتيجيين �إلى عدم الوقوع في الح�سابات
الخط�أ التي قد تن�ش�أ من �سوء تقدير القوة
ال�صينية .وفي مقالة بعنوان ''�آفاق
ال�ستراتيجية �صينية'' (Perspectives for a
 )China Strategyيرى جوزف ناي �أن القوة
ال�صينية ال�صاعدة توازنها اليابان والهند
و�أ�ستراليا وغيرها من الدول الآ�سيوية ،وكلها
ال تقبل بالخ�ضوع ل�سيطرة ال�صين على ما
يعتقد .ويخل�ص �إلى �أنه في حال حافظت
�أميركا على تحالفاتها مع هذه الدول �أو القوى
الآ�سيوية ،ف�إنه �سيكون �صعب ًا على ال�صين في
�إطار مناف�سة تقليدية بين الدول� ،أن ُتخرج
�أميركا من جنوب البا�سيفيك ،بل �إن الأمر
الأ�صعب �سيكون �إنهاء �سيطرتها على العالم7.
المو�ضوع المهم في الظروف الحالية هو
الوقوف على متغير تف�سيري مقنع لل�سلوك
الأميركي في ال�سيا�سة الخارجية التي يكمن
المفتاح فيها في اال�ستدارة من ال�شرق الأو�سط
�إلى ال�صين ،في م�سار جيوا�ستراتيجي ي ّت�سم
بالتخبط والعدوانية وال يمكن �أن يجد تف�سيراً
مقبو ًال بعيداً عن تحليل التناق�ضات الأميركية
الم�ستمرة وغير القابلة للحل .وفي الواقع ،ف�إنه
تحركه
في الم�سار االنتقالي لعالم متحول ّ
قوى متعددة ي�صعب ال�سيطرة عليها ،لم يعد
ن�صب نف�سها حامية
هناك فائدة من �أميركا ُت ّ
للديمقراطية وحقوق الإن�سان ،بينما التهديد
المت�أتي من اختالل التوازن ال�شامل يبدو
م�صدره �أميركا نف�سها .فهل يمكن لأي
ا�ستراتيجيا �أن تتيح لأميركا �إعادة �إحياء
الإمبراطورية ب�صورة فعلية ،بعدما �صارت
�ضعيفة جداً اقت�صادي ًا وع�سكري ًا و�أيديولوجي ًا،
وباتت �أي خطوة ُت ْقدم عليها من �أجل تعزيز
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�سيطرتها المتراجعة تثير ردات فعل �سلبية
ُت�ضعف �أكثر موقعها الجيوا�ستراتيجي؟! ففي
الحقيقة ،باتت ال�سيطرة على العقبات المانعة
للـهيمنة الأميركية (ال�صين ورو�سيا و�أوروبا
والهند) ،هدف ًا ي�ستحيل تحقيقه� ،إذ مع ه�ؤالء
الالعبين الكبار يتعين على �أميركا �أن
تفاو�ض ،وبالتالي �أن تتنازل في معظم
الأحيان .وهذا يعني �أن عليها �أن تجد ح ًال
حقيقي ًا �أو افترا�ضي ًا لهاج�سها الخا�ص بالبقاء
في مركز العالم على الأقل رمزي ًا  ،والعمل من
قوتها ،ولذلك
�أجل هذه الغاية على ''م�سرحة'' ّ
لم يكن م�ستغرب ًا �أن نرى الدبلوما�سية
اال�ستعرا�ضية تتعامل مع الم�س�ألة الفل�سطينية
قدم
تحت عنوان ''�صفقة القرن'' من دون �أن ُت ّ
�أي حل حقيقي ،وذلك تزامن ًا مع ا�ستدعاء
النزعة الع�سكرية الم�سرحية في وجه �إيران
لطم�أنة بع�ض الحكام العرب ال�سائرين على
طريق التطبيع مع �إ�سرائيل .وتكفي نظرة
�سريعة �إلى الم�سرح الجيو�سيا�سي للمواجهة
الأميركية مع �إيران ،كي نرى دائرتين
متداخلتين :الأولى ت�ضم �شبكة من القواعد
الع�سكرية الأميركية التي تحيط بالجمهورية
الإ�سالمية الإيرانية و�أبرزها في �أذربيجان
وكرد�ستان العراق وقطر والبحرين والكويت،
والثانية ت�ستقبل الح�شد الع�سكري الأميركي في
جانبي م�ضيق
مياه الخليج وبحر ُعمان على
َ
هرمز .وتفيد المقارنة بين الدائرتين ،ب�أن
العرا�ضة الع�سكرية المعززة بحاملة طائرات
وطائرات ا�ستراتيجية من طراز '' ،''B 52تدخل
في باب ''م�سرحة القوة'' ،نظراً �إلى القدرات
والإمكانات الع�سكرية الثابتة في القواعد
المذكورة .وتوحي المفارقة بين الثابت
والمتحرك �أن وظيفة الدائرة الثانية لي�ست
تعر�ضها
الإعداد ّ
ل�شن الحرب على �إيران بحجة ّ

للم�صالح الأميركية ،و�إنما التهويل با�ستخدام
''القوة القاهرة'' في �سياق ''النزعة الع�سكرية
ال�صغيرة'' التي تهدف �إلى ردع خ�صوم ال
يملكون قدرات ع�سكرية حقيقية ،الأمر الذي ال
ينطبق على �إيران ذات القدرات الع�سكرية.
�سيكون �صعب ًا على الذين اختاروا
اال�ستقرار في ظل الهيمنة الأميركية �أن
خ�ضم تراجع
يتخيلوا �أن العالم الذي يولد في
ّ
الإمبراطورية الأميركية ،لن ي�أتي على �صورة
�إمبراطورية �أُخرى ،محكومة ب�سلطة مركزية
واحدة ،لأن من المتوقع من النظام الجديد �أن
يكون متوازن ًا ب�صورة معقدة تت�سع لمنظومة
من الأمم الكبيرة �أو الدول/القارات ،و�إن كان
بع�ض هذه ،مثل القطب الرو�سي �أو القطب
ال�صيني� ،سيظل محافظ ًا على نمط �أمة واحدة
محوراً لدولة مركزية ،ف�ض ًال عن �أن ر�ؤية
العالم في دينامياته الحيوية تدعونا �إلى
�إدراك �أن �أميركا لم تعد تلك القوة العظمى
القادرة على ب�سط هيمنة كونية.
�إن ظاهرة �أزمة الذات الإمبراطورية مثلما
تج ّلت في انتهاك مقر الديمقراطية الليبرالية
في وا�شنطن ،من �ش�أنها �أن تت�سبب ب�أزمة
نف�سية حقيقية لم�ؤيدي �أميركا ومعار�ضيها
حد �سواء ،ذلك ب�أن ه�ؤالء جميع ًا �سيجدون
على ّ
�أنف�سهم في م�أزق فقدان ''المرجعية'' التي
يحتاجون �إليها� ،أكان ذلك للمواالة �أم
للمقاتلة .وقد تتخذ �أزمة التبعية العربية طابع ًا
م�أ�سوي ًا في مرحلة انتقالية قد ال ت�ستدعي �أي
ن�شاط خا�ص من الواليات المتحدة للرعاية �أو
لحماية النظم �أو ال�سالالت ،الأمر الذي يعيد �إلى
�أذهان حكام الخليج �سابقة التخلي عن ح�سني
مبارك ،والتي يبدو �أنها حركت عجلة التطبيع
الأمني مع �إ�سرائيل.
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