تيار الرتاجع األمريكي يف املكانة الدولية ومأزق اخليارات
االسرتاتيجية العربية واإلسرائيلية
أ .د .وليد عبد احلي
مقدمة:
َنحتَالدراساتَالسياسية َيفَجمالَالعالقاتَالدولية َمنحىَاتريخياََ

لتفسري َصعود َوهبوط َاإلمرباطورايت َأو َاألقطاب َالدولينيَ َ ،ولعلََ
دراساتَالدوراتَالتاريخيةَعندَأرنولدَتوينيبََ،Arnold Toynbeeوابنَ
خلدونََ ،وأزوالد َشبنجلر

َSpengler

َ َ ،Oswaldوإدوارد َجيبونَ

َ،Edward Gibbonمتثلَاملرجعياتَالفكريةَواملنهجيةَيفَهذاَاجلانبَ.
لكن َالدراسات َالسياسية َاملعاصرة َبدأت َمتيل َتدرجيياَ َنو َاملنوورَ

أرنولد توينيب

املستقبليَ،أيَبدلَ َمنَتفسريَاهنيار َأوَتراجعَالكياانتَالسياسيةَعربَالتاريخَ ،أصبحَالتوجهَ
وحتديدَمنََمنهاَهوَالصاعدَمستقبالََ
حَ
التنبؤ"َابملصريَالذيَستواجههَالقوىَالدوليةَاملعاصرةَ،
َ
نوَ"
ومنََمنهاَهوَالذيَسيرتاجعَ .
حَ

َومثة َصلة َوصلَ َبني َاملنهجيتني َ"املاضوية" َواملستقبليةَ ،وهي َأنَ

املنهجيةَالتاريخيةَكانتَتحَتحَتحَبَعَحركيةَالكيانَالسياسيَمنَحلوةَالبدايةَ

وحىتَالسقوط َأوَالهنيارَ ،والعملَعلىَحتديدَأسبابَماَجرىَ ،بينماَ
الدراسةَاملستقبليةَتستبقَماَهوَآتَلتحددَشكلهَاستناداََإىلَالجتاهاتَ
التاريخيةَيفَالكيانَوبيئتهَ،وحتاولَحتديدَمصريهَهبوطاََأوَصعوداََ َ.
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أزوالد شبنجلر

الرتاجع األمريكي :النظرة املستقبلية:
تكادَفرتةَاخلمسينياتَمنَالقرنَالعشرين َمتثلَنقطةَالبدايةَيفَأدبيات َ"تيار َالرتاجع" َيفَ
املكانةَاألمريكية َعلىَاملستوىَالدويل ََ .Declinistsومتتدَجذورَهذاَالتيار َإىلَتداعياتَفرتةَ
الكسادَالكبريَاليتَامتدتَحىتَمطلعَاألربعينياتَمنَالقرنَاملاضيَ،مثَتناميَالقوةَاألملانيةَقَبيلَ
احلربَالعامليةَالثانيةَ ،وصولَ َإىلَتنامي َالقوىَالسوفييتيةَل َسيَماَبعدَإطال قَالقمرَالصناعيَ
سبوتنيك

َSputnik

َيف َاخلمسينياتَ ،مث َانتشارَ

تتوجت َابهلزميةَاألمريكيةَ
األيديولوجيةَالشيوعيةَاليت َ َ
الثقيلة َيف َفييتنامَ ،مث َعرفت َفرتة َالسبعينياتَ
والثمانينياتَتناميَمتسارعَللقوةَواملكانةَالياابنيةَ،مثَ
تبع َذلك َبداية َتوسع َالحتاد َاألورويب َوصولََ
ملؤسساتَمشرتكةَوعملةَواحدةَ،واآلنَترتكزَأدبياتَ

القمر الصناعي سبوتنيك

الرتاجعَاألمريكيَعلىَالتناميَيفَاملكانةَالصينيةَ َ1.
ويرىَخصومَنوريةَالرتاجعَاألمريكيَ،أنَكلَاألدبياتَالسابقةَانتهتَبفشلَواهنيارَالقوىَ
اليتَراهنتَتلكَاألدبياتَعليهاَكبديلَللمكانةَاألمريكيةَ،وهوَماَيتضحَيفَهنايةَالنازيةَ،واهنيارَ
الشيوعيةَ،والتلكؤَالياابينَ،مثَالتشققَيفَجدرانَالحتادَاألورويبَ،وهوَماَأفرزَأدبياتَسياسيةَ
انتصارَالنموذجَالرأمسايلَالذيَتتسنمهَالولايتَاملتحدةَ،
َ
معاكسةَتتحدثَعنَهنايةَالتاريخَ،و
التفو قَالعلميَاألمريكيَ،مثَدخولَالولايتَاملتحدةَمرحلةَ
مستندينَيفَتوجهاهتمَإىلَمؤشراتَ َ
الستقاللَالطاقويَ،بلَودخ َولَأسواقهَكمنافسَمعَكلَماَينطويَعليهَذلكَمنَتغرياتَجيو-
اسرتاتيجيةَيفَبنيةَالنوامَالدويلَالقادم ََ،كماَأنَالقوىَالعسكريةَاألمريكيةَلَميكنَمقارنتهاَمنَ
حيثَالنتشارَ،والقوةَالناريةَ،واإلنفا قَالدفاعيَمعَأيَدولةَأخرىَ،بلَإنَبعضَالدولَمثلَ
"إسرائيل"َواتيوانَموجودةَنتيجةََلتكائهاَالكاملَعلىَالقوةَوالنفوذَاألمريكيَ 2.

2
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وخلفَهذاَالتباينَبنيَالتيارينَ،تربزَمشاكلَمنهجيةَيفَحتديدَماَإذاَكانتَالولايتَاملتحدةَ
يفَحالةَتراجعَأمَلَ،وتتضحَهذهَاملشاكلَفيماَيليَ 3:
.1

مشكلةَالتفا قَعلىَحتديدَمؤشراتَقياسَالقوةَالتقليديةَواملعاصرةَوحتديدها.

.2

مشكلةَحتديدَوزنَمتغرياتَالقوةَللقوىَالكربىَ،فهلَوزنَهذهَاملتغرياتَهوَوزنَمَطََلحقَهاَ
مجيعهاَ،أمَلَبدََمنَاعتبارَالبيئةَاجليو-اسرتاتيجيةَوالسياسيةَعامالََمميزاََلتحديدَوزنَاملؤشرَ
لقوىَالعومى؟
لكلَقوةَمنَهذهَا َ

.3

حتديدَاملؤشراتَالفرعيةَللمؤشراتَاملركزيةَللقوةَ،وحتديدَأوزانَهذهَاملؤشراتَالفرعيةَ،فهلَ
مثالََيفَاملؤشرَاملركزيَالقتصاديَتكونَعدالةَتوزيعَالدخلَهلاَوزنَمعدلَالدخلَالفرديَ
نفسهَأوَإمجايلَالناتجَاحملليَ،أوَحجمَالتجارةَاخلارجيةَ،أوَالستثمار...إخل؟

.4

هلَتقاسَالقوةَابلنتائجَاليتَترتبتَعليهاَ،أمَابلقياسَالكميَالرايضيَاملطلق؟ َ
أدبيات الرتاجع األمريكي املعاصرة وتقدميها منوذجا بديل:
تسعى َالدراسة َاملستقبلية َإىل َالتحَرر َمنَكثافة َاللحوة َالراهنة َيفَ

أتثريهاَعلىَالتفكريَالسرتاتيجي َأوَاملستقبليَ،وحتاولَأنَتركزَعلىَ
الجتاهات َاألعوم ََ ،Mega-Trendsوتدمج َ"حلوات َالتحولَ
َ"Turning Pointsيفَبنيةَهذهَالجتاهاتَالعومىَ ،فدراسةَمايكلَ
مانديلبوم ََ Michael Mandelbaumوتوماس َفريدمان َ Thomas

مايكل مانديلبوم

َFriedmanربطتَبنيَحلواتَحت َولَمخسََلتجعلَمنَترابطهاَمؤشراََ
علىَ"اجتاهَأعوم"َملستقبلَالولايتَاملتحدةَعلىَالنحوَالتايلَ َ4:
.1

إ طال قَالحتادَالسوفيييتَلسبوتنيكَسنة َ(َ 1957مرحلةَتراجعَ
أوىلَألمريكا)َ.

.2

هزميةَالولايتَاملتحدةَيفَفييتنامَيفَمنتصفَالسبعينيات.
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توماس فريدمان

.3

مرحلةَالتضخمَوتراجعَقيمةَالدولرَيفَفرتةَالرئيسَجيميَكارترَ
َ.Jimmy Carter

.4

تناميَالقدرةَالتنافسيةَالياابنيةَمنَمنتصفَالسبعينيات.

.5

التناميَالصيينَاملعاصر.
ويركَز َ"الرتاجعيون" َعلى َجوانب َداخلية َل َسيَما َذات َالصلةَ

ابجلوانبَالقتصاديةَمثلَ َ5:
.1

تراجعَالقيمةَاحلقيقيةَلألجورَ .

.2

تراجعَمستوايتَاإلنتاجيةَ .

.3

تراجعَالقدرةَالتنافسيةَللشركاتَاألمريكيةَيفَالسو قَالعامليَ .

.4

تراجعَاألمانَالوظيفيَلَسيَماَلذويَالياقاتَالبيضاءَ .

.5

الرتاجعَيفَمستوايتَالبنيةَالتحتيةَ .

.6

التزايدَيفَعجزَاملوازنةَالفيدراليةَ .

.7

تراجعَأداءَالنوامَالصحيَ .

.8

تراجعَاألمانَالفرديَبفعلَاجلرميةَ .

.9

تراجعَمستوايتَالتحصيلَالعلميَلطلبةَاملدارسَ .

جيمي كارتر

 .11اتساعَاهلوةَبنيَالطبقاتَيفَتوزيعَالثروةَ .
منَخاللَالربطَبني َحركيةَ
َ
وحتاولَأدبياتَالرتاجعَأنَحتددَمؤشراتَالرتاجعَيفَاملكانةَ ،
اجملتمعَوالدولةَاألمريكيةَ،قياساََحبركيةَاجملتمعاتَوالدولَاملنافسةَ،ويتمَذلكَمنَخاللَالنقاشَ
حولَالفرضياتَالتاليةَ :
.1

ليسَهناكَتراجعَللولايتَاملتحدةَ،بلَاملشكلةَهيَيفَسرعةَحلا قَاآلخرينَهبا.

.2

أنَتطورَاجملتمعاتَوالدولَاألخرىَانعكسَعلىَزايدةَاهلوةَالطبقيةَيفَالولايتَاملتحدة.

.3

املشكلةَليستَيفَالرتاجعَبلَيفَقدرةَالبناءَالجتماعيَاألمريكيَعلىَالتكيَفَمعَأمناطَ
القتصادَاجلديد.
4
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السجال الفكري بني تيار الرتاجع األمريكي وخصومه:
ميكنَاعتبارَفرتةَالثمانينياتَوالتسعينياتَمنَالقرنَالعشرينَاملرحلةَ
األكثرَازدهاراَ َلتيارَالرتاجعَاألمريكي َيفَالفكرَاألمريكيَاملعاصرَ،
ويكادَكتاب َبولَكينيدي َKennedy
َ

َ Paulأن َيكون َهو َنقطةَ

النطال قَالكربىَ6،وتدورَفكرتهَاملركزيةَحولَماَيسميهَ"التمددَالزائدَ
َ "Overstrechلإلمرباطورايتَ ،إذ َتصل َاإلمرباطورية َيف َمراحلَ

بول كينيدي

توسعهاَاجلغرايفَإىلَمرحلةَتصبحَفيهاَأعباءَالتوسعَأكربَمنَمكاسبهَ،مماَيفتحَاجملالَللرتاجعَ
يفَجماهلاَاجلغرايفَوعمقَنفوذهاَالدويلَ،وهوَالفراغَالذيَستملؤهَالقوىَالدوليةَالصاعدةَ،وبناءَ
عليهَتنبأَكينيديَأنَالولايتَاملتحدةَستبدأَالرتاجعَمنَسنةََ2000وماَبعدهاَ َ.
َ
ويفَسنةََ2014أصدرَتشارلزَكيينََCharles Kennyدراسةَتقومَ
على َفكرة َفيها َبعض َاجلَدَةَ ،فهو َيرى َأن ََتحقدَم َالدول َاألخرىَ
وتطورهاَ ،والتحول َبشبكة َالعالقات َالدولية َمن َعالقة َصفرية َإىلَ
لثانيةَ
عالقةَغريَصفريةَ(األوىلَفيهاَطرفَيكسبَواآلخرَيخسرَبينماَا َ
كالمها َيكسب)َ ،سيخفف َمن َأعباء َالولايت َاملتحدة َيف َسعيهاَ
الدائمَللحفاظَعلىَالنوامَالدويلَواستقرارهَ،وهوَماَسيفتحَاجملالَ

تشارلز كيين

أمامَالولايتَاملتحدةَللعودةَللصعودَاثنيةَعلىَسلَمَالقوىَالدويلَ َ7.
ويقفَجوزيفَانيََJoseph S. Nye Jr.موقفاََخمالفاََلتيارَالرتاجعَمنذَتسعينياتَالقرنَ
معطياتَتعوزهاَالدقةَ،وأنَالولايتَاملتحدةَستبقىَ
َ
املاضيَ ،ويرىَأنَهذاَالتيارَيستند َإىلَ
لفرتةَطويلةَقادمةَهيَاليتَتقودَالنوامَالدويلَمعَاستمرارَتفوقهاَ
اجليو-سياسيَ،لكنهَيقرََأبنَالوضعَالداخليَيفَالولايتَاملتحدةَقدَ
يقودَإىلَمشكلةَيفَجمالَاحلفاظَعلىَهذهَاملكانةَ،ويبينَتصورهَعلىَ
أساسَمقارنةَمستوايتَثالثةَللقوىَالدوليةَهيَ َ8:
َ

جوزيف اني
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.1

املوازينَالعسكريةَوالسرتاتيجيةَالتقليديةَيفَالنوامَالدويل.

.2

التغرياتَالقتصاديةَواإلمكانياتَلكلَقوةَمنَالقوىَالكربى.

.3

حتدايتَالبىنَماَفو قَالدولةَ(مثلَالتنويماتَاإلقليميةَ،والدوليةَالرمسيةَ(َ)IGOوغريَالرمسيةَ
(َ،)INGOوالتنويماتَماَدونَالدولةَ(األقلياتَ،واجملتمعَاملدين...إخل).
َوأقرَ َجوزيف َاني َأبن َقدرة َاجلذب َللنموذج َاألمريكي َومنوومته َالقيميةَ ،أو َما َأمساهاَ

متغرياتَالقوةَالناعمةَقدَتراجعتَ .
وميكنَتحَتحَبَعَسيلَمنَالدراساتَواملقالتَاليتَساندتَفكرةَال َرتاجعَاألمريكيَ،

مثل َدراسة َريتشارد َابرنت َBarnet

َ Richardالذي َقدَر َيف َالثمانينيات َأنَ

الولايتَاملتحدةَستح َعرفَمواهرَالرتاجعَبشكلَواضحَخاللَربعَقرنَ،وأيدتَ
َ
دراسةَلفلوراَلويسََFlora Lewisبعدَعامَمنَدراسةَبولَكينيديَفكرةَاألعباءَ

اجعَ،كما ََرأىَجيمسَ
اليتَأصبحتَتثقلَكاهلَالولايتَاملتحدةَوتدفعهاَللرت َ

جيمس شليزجنر

شليزجنر ََ James Schlesingerأنَفكرةَتراجعَالولايت َاملتحدةَيفَسلَمَالقوىَالقتصاديةَ
والعسكريةَوالنفوذَالسياسي َأمرَمسلَمَبهََ ،وحلَل َبيرتَابسيل ََ Peter Passellفقدانَالولايتَ
املتحدةَمركزَالرايدةَيفَتنافسهاَالقتصاديَوالعلميَمعَالياابنَ،وأكدَتومَويكرََTom Wicker
أنَتبعيةَالولايتَاملتحدة َيفَجمالَاملوادَاخلامَومصادرَالطاقةَيضعفَقدرهتاَيفَاحلفاظَعلىَ
موقعهاَاملتقدمَكقوةَعومىَ َ9.
للدراساتَالنقديةَ
لكن َعدداَ َمنَالتطوراتَفتحتَاجملال َ َ
ألدبيات َالرتاجع َاألمريكيَ ،مثل َاهنيار َالحتاد َالسوفيييتَ،
َوتغيري َالنوام َالسياسي َالعراقي َابلقوة َالعسكرية َاألمريكيةَ
املتحالفة َمع َعدد َمن َالدول َاألخرىَ ،وتصدر َالولايتَ
املتحدة َلقائمة َدول َتكنولوجيا َاملعلوماتَ ،وهي َمعطياتَ
اجعَ
غذَتَأفكارَعددَمنَاملفكرينَاألمريكينيَلنفيَفكرةَال َرت َ

صموئيل هنتينغتون

حلالَيفَكتاابتَصموئيلَهنتينغتونََSamuel P. Huntingtonحولَاستبعادَالرتاجعَ
َ
كماَهوَا
6
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األمريكيَ10،أوَتصوراتَفرانسيسَفوكوايماََFrancis Fukuyamaوتصورهَبنهايةَالتاريخَلصاحلَ
الرأمساليةَ11.علىَالرغمَمنَأنهَعادَيفَمرحلةَلحقةَليرتاجعَعنَبعضَتصوراتهَهذهَ َ12.
َ
لكنَعدداَ َمنَاملفكرين َمثلَنيلَفريجسون ََ13Niall Ferguson
أعادواَلنوريةَالرتاجعَألقهاَمرةَاثنيةَمنذَسنةََ،2004إذَرأىَفريجسونَ
أنَالولايتَاملتحدةَتطمحَإىلَ"عوملةَاألسوا قَاحلرةَ،وسيادةَالقانونَ،
واحلكومة َالتمثيليةَ ،لكنها َتتجنب َاللتزامات َطويلة َاألجل َللقوىَ
العاملة َواملال َاليت َل َغىن َعنها َيف َالقيام َبدور َأكثر َفاعلية َيف َحلََ
الصراعات َالدوليةَ ،ل َسيَما َيف َالدول َالفاشلة"َ ،ويرى َأن َالولايتَ

فرانسيس فوكوايما

املتحدة َإمرباطورية َيف َحالة َإنكار َلرتاجعها َل َسيَما َبفعل َالضعفَ
الداخليَفيهاَ،خاصةَفيماَيتعلقَابلعجزَاملايلَوضعفَالقوةَالبشريةَ،
كماَلَتعرتفَحبجمَاملسؤولياتَالعامليةَ.ويعتقدَأنَالولايتَاملتحدةَ
يفَطورَالرتاجعَلكنهَيرىَأنَأحداَ َمنَالقوىَالكربى َلنَحيلَ َحملهاَ،
ولكنَالتنويماتَ"اإلرهابية"َوعصاابتَاجلرميةَاملنومةَستمألَالفراغَ.
وهوَماَيشكلَمربراَ َمنَوجهةَنورهَلعودةَالتعاونَاألمريكي َالصيينَ

نيل فريجسون

األورويبََ.وميثلَفريجسونَأحدَأكثرَاملفكرينَاألمريكينيَعداءَلالحتادَاألورويبَ،ويدعوَالرئيسَ
دوانلدَترامبََDonald Trumpإىلَعدمَاملواجهةَمعَالصنيَ،وضرورةَالتعاملَمعَروسياَكقوةَ
عومىَ،والعرتافَهلاَمبجالَحيويَيفَأوراسياَ َ.
ومثَلت َدراسة َجملس َاملخابرات َالوطين َاألمريكي َ National

َ Intelligence Councilالصادرةَسنة ََ 2008أحدَالتنبؤاتَاملعززةَ
لفكرةَحتولَالنوامَالدويلَإىلَالتعدديةَالقطبيةَ14،حيثَتتحدثَعنَ
َ
ظهورَقوىَكربىَجديدةَ،ومواصلةَالعوملةَالقتصاديةَ،وانتقالَالثروةَ
الدوليةَمنَالغرب َإىلَالشر قَ،وتنامي َالكياانتَماَدونَالدولةَوماَ
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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دوانلد ترامب

فوقهاََ،كماَسيتجهَالعاملَنوَقدرَأقلَمنَالفجوةَبنيَاألقاليمَوالدولَ
يفَالنوامَالدويلَالقادمَ،والذيَحددهَالتقريرَيفَسنة ََ.2025معَ
صدرهَ
اإلشارةَإىلَأنَهذهَالتصوراتَملَتكنَواردةَيفَالتقريرَالذيَأ َ
اجمللس َذاته َقبلَذلكَأبربعةَأعوامَوتنبأ َفيهَأنَاألحاديةَالقطبيةَ
(الولايتَاملتحدة)َستبقىَهيَالسائدةَحىتَسنةََ .2020
وتقعَدراسةَإريكَإديلمان ََ Eric S. Edelmanالصادرةَسنة ََ 2010بنيَالجتاهني َ(اجتاهَ
التعددَالقطيبَ،واجتاهَالقطبيةَاألحادية)؛َ 15فبالرغم َمنَتنبؤاتَالجتاهاتَالعامليةََ 2025أبنَ
العامل َيتجه َنو َالتعددية َالقطبيةَ ،يرجَح َإديلمان َاستمرار َالنوامَ
األحاديَالقطبَ،وإنَكانَذلكَالنوامَحيثَاهليمنةَاألمريكيةَسيكونَ
أقل َوضوحاَ َمما َكانت َعليه َيف َالتسعينياتَ َ ،وستكون َاألول َوايتَ
األمريكيةَمَقيَدةَبقيودَاقتصاديةَحمليةَ َودوليةَ ،وستكون َهذهَاجلوانبَ
أكثرَتنازعاَ َبني َالقوىَاإلقليمية َوالولايتَاملتحدةََ ،وستشكَلَالصنيَ
التحديَاألكربَيفَآسياَ،لكنَالقوىَالنوويةَاجلديدةَاحملتملةَمثلَإيرانَ

إريك إديلمان

وكورايَالشماليةَوغريمهاَستوجدَأيضاََمشكالتَصعبةَحولَالردعَاألمريكيَاملمتدَيفَمشالَشر قَ
حدَو حَنَآخرونَللولايتَاملتحدةَ
آسياَوجنوبَغربَآسياَ.وترىَدراسةَإديلمانَأنهَقدَيوهرَمََتح حَ

مثل َفنزويالَيفَنصفَالكرةَاألرضية َالغريبَ(خصوصاَ َإذاَكانتَمتحالفةَمعَإيرانَاملسلحةَ
نووايَ)َ،ويبدوَيفَرأيهَأنَالرتكيزَالساحقَعلىَدولَبريكسََBRICSيفَأدبياتَالرتاجعَاألمريكيَ
مييلَإىلَصرفَالنتباهَعنَاحلقيقةَ،إذَإنَانتشارَاألسلحةَ
َالولايتَ
َتفو ق َ
النووية َميثل َالتحدي َاملبكر َلستمرار َ
املتحدةَ .
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لكنَأطروحةَجامعية َأمريكية َ(رسالةَماجستريَيفَجامعةَأيوا) َتَ َفيهاَقياسََ 15مؤشراَ َمنَ
مؤشرات َالقوةَ ،مث َمقارنة َهذه َاملؤشرات َبني َالولايت َاملتحدة َوروسيا َوالصني َخالل َالفرتةَ
َ،2016–1991توصلتَإىلَماَيليَ َ16:
.1

القوة َاخلشنة َ َوتشمل ََ 10مؤشراتَ :الناتج َاحمللي َاإلمجايلَ َ ،وعدد َالسكانََ ،واإلنفا قَ
العسكريََ،والقوىَالعاملةَالعسكريةَ َ،وعددَالسفنَالبحريةَالنشطةَ َ،وإنتاجَاحلديدَ َ،وإنتاجَ
الصلبَ َ،وإنتاجَالبرتولََ،واستهالكَالطاقةَاألوليةََ،والنفا قَعلىَالبحثَوالتطوير.

.2

القوةَالناعمة َوتشملَ:نسبةَالستثمارَاحلكوميَيفَالتعليمَ َ،ونسبةَالطالبَاألجانبَيفَ
اجلامعاتَالوطنيةَ َ ،ونسبةَمحلةَالشهاداتَاجلامعيةَسنوايَََ ،واستثماراتَالدولةَيفَاخلارجَ،
َومدىَانتشارَالثقافةَالشعبيةَورموزهاَيفَاخلارج.
وتصلَالدراسةَيفَنتائجهاَإىلَأنَ :

 .1الولايتَاملتحدةَترتاجعَيفَمثانيةَمؤشرات.
 .2الصنيَتشكَلَحتدايََقوايََللغايةَيفَتسعةَمنَاملؤشراتَ(أيَأنَأمريكاَتتفو قَفيهاَعلىَالصنيَ،
التفو ق).
لكنَالصنيَتسريَبوتريةَأسرعَمنَأمريكاَيفَهذهَاملؤشراتَمماَيعينَاحتمالَاللَحا قَو َ
 .3روسياَلنَتشكلَحتدايََكبرياََللولايتَاملتحدةَيفَالعقدينَالقادمني.
إىلَجانبَاملََنحوَرينَالذينَسبقتَاإلشارةَهلمَ،لَبدََمنَعرضَتصوراتَمنَينتمونَللدراساتَ
املستقبليةَيفَالعلومَالسياسيةَوالعالقاتَالدوليةَخصوصاََحولَموضوعَالرتاجعَاألمريكيَ َ:
أوال :نظرية جوهان غالتنج َ َ17:Johan Galtung
لقدَعَرفَغالتنجَكأحدَأبرزَأساتذةَالدراساتَاملستقبليةَيفَ
العالقاتَالدوليةَ،خصوصاََبعدَأنَتنبَأَسنةََ1980ابهنيارَالحتادَ
السوفيييتَخاللَعشرةَأعوامَاستناداََملتابعةَوحتليلَمخسةَمتغرياتَ
َ

جوهان غالتنج

رئيسيةَ،أماَيفَدراستهَاليت َوضعهاَسنة ََ 2004حولَتراجعَاإلمرباطورية َاألمريكيةَفقدَاعتمدَ
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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نوريةَالتناقضَالداخليَيفَبنيةَالولايتَاملتحدةَ،مشرياََإىلََ14تناقضاََ،وقدَرَأنَالرتاجعَسيكونَ
واضحاَ َمعَسنة َ(َ 2025وعادَوعدَلَاملوعدَبعدَترامب َإىلَسنة ََ،)2020ويعتقدَغالتنجَأنَ
جورجَبوشََGeorge W. Bushوترامبَسامهاَيفَتسريعَمفعولَهذهَالتناقضاتَ،وعدَدَغالتنجَ
هذهَالتناقضاتَعلىَالنحوَالتايل:
.1

التناقضاتَالقتصاديةَ َ:وتتمثلَيفَثالثةَتناقضاتَهيَ:التناقضَبنيَالنموَ
والتوزيعَ ،والتناقضَبنيَاإلنتاجَالسلعيَوالقتصادَاملايلََ ،وأخرياَ َالتناقضَ
بنيَاإلنتاجَوتداعياتهَعلىَالطبيعةَ(املناخَوالتلوث...إخل)َ.

.2

التناقضَالعسكريَ:وتتجلىَمواهرهَيفَتناقضاتَثالثةَهيَ:التناقضَبنيَ
إرهاب َالدولة َاألمريكي َ َوإرهاب َاجلماعات َاملسلحةَ ،والتناقض َبنيَ

جورج بوش االبن

الولايتَاملتحدةَوحلفائها َخصوصاَ َالتناقضَبنيَالقيادةَاألمريكيةَللناتو ََ NATOوبنيَ
اجليشَاألورويبَاملقرتحَمنذَمؤمترَهلسنكيَسنةََ،1999مثَالتناقضَبنيَاهليمنةَاألمريكيةَيفَ
أوراسياَواملثلثَاهلنديَالصيينَالروسيَ.

.3

التناقضاتَالسياسيةَ:وتتمثلَيفَتناقضنيَمهاَالتناقضَبنيَاألممَاملتحدةَوالولايتَاملتحدةَ،
والتناقضَبنيَالولايتَاملتحدةَوالحتادَاألورويب.

.4

التناقضاتَالثقافيةَ:وحيددهاَيفَثالثةَتناقضاتَهيَ:التناقضَبنيَالثقافةَاملسيحيةَاليهوديةَ
واإلسالمَ،والتناقضَبنيَالولايتَاملتحدةَواحلضاراتَالقدميةَ(الكونفوشيةَوالب َوذية...إخل)َ،
وأخرياََالتناقضَبنيَالنخبَاألمريكيةَوالنخبَاألوروبية.
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.5

التناقضات َالجتماعيةَ :وحيصرها َغالتنج َيف َثالثة َوهي َاملتمثلة َيف َالتناقض َبني َالعمالَ
وأصحابَرؤوسَاملالَ،والتناقضَبنيَاألجيالَاجلديدةَوالقدميةَ،وأخرياَالتناقضَبنيَاحلقيقةَ
الجتماعيةَواخليالَيفَاملنوومةَالقيميةَاألمريكية.
َوقامَغالتنجَبدراسةَالتأثريَاملتبادلَ(سلباََوإجياابَ)َبنيَهذهَاملؤشراتَال ََ14عربَفرتةَزمنيةَهيَ

َ 20عاماََ،ليصل َإىلَنتيجة َمؤدَاها َأنَمعاجلةَأيَمنَالتناقضاتَال ََ 14سيقود َإىلَقدرَمنَ
الرتاجعَ،كما َأن َتضافر َهذه َالتناقضات َسيقود َإىل َتنامي َالتناقضات َالرئيسية َبفعل َتناميَ
التناقضاتَالفرعيةَ،وهوَماَميهدَلالهنيارَاإلمرباطوريَاألمريكيَ(وليسَللدولةَاألمريكية).
اثنيا :نظرية ريتشارد الكمان  Richard Lachmannسنة :2014
بىنَلكمانَفكرتهَعلىَأربعةَأبعادَمركزيةَهيَ 18َ:
.1

تراجعَمكانةَالدولرَ .

.2

تناميَالدورَالصيين.

.3

تزايدَاإلنفا قَالعسكريَاألمريكيَ.

.4

التحولتَغريَاملواتيةَيفَالصناعةَاألمريكيةَخاللَالفرتةََ2007–1960والناجتةَعنَتناميَ

ريتشارد الكمان

التوجهَيفَالقتصادَاألمريكيَنوَتفتيتَاملنشآتَالصناعيةَالكربى.
َورأىَلكمانَأنَهذهَاألبعادَليستَإلَمقدماتَلرتاجعَأمريكيَعلىَاملسرحَالدويل.
اثلثا :نظرية جوليا شوبريت  Julia Schubertسنة :2012
وتقومَدراسةَشوبريتَعلىَنقدَنوريةَاهليمنةَيفَالنوامَالدويلَاليتَوضعَأسسها َتشارلزَ
كينديلبريجر َ Charles P. Kindlebergerمثَتوىلَ َعدد َمنَالباحثني َاألمريكينيَالرتويجَهلاَ،
َ
مثل َستيفنَكريزنر َََ Stephen Krasnerوروبرت َجيبلني َGilpin

َ Robertوروبرتَكيوهنَ

َ،Robert Keohanوتقومَهذهَالنوريةَعلىَافرتاضَوجودَ"ضابطَأوَمهيمن"َيفَالنوامَالدويلَ
ملنعَاآلخرينَمن َاخلروجَعلىَقواعدَالنوامَ،واعتبارَالولايتَاملتحدةَأبهناَذلكَالضابطَحبكمَ
عربَعددَمنَاملؤشراتَعلىَأنَ
َ
إمكانياهتاَومرونةَليرباليتهاَوقدراهتاَالعسكريةَ َ .ودللَشوبريت َ
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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"الضابطَأوَاملهيمن"َلتفاعالتَالنوامَالدويلَبدأَيفقدَقدراتهَيفَإجنازَمهمته؛َومنَأبرزَمؤشراتَ
شوبريتَاليتَاعت َربهتاَعالماتَفارقةَيفَالرتاجعَاألمريكيَهوَعدمَالستقرارَالسياسيَوالجتماعيَ
والقتصادي َداخل َبنية َالنوام َالدويلَ ،مما َيدلل َعلى َالفقدان َالتدرجيي َللولايت َاملتحدةَ
ل "هيمنتها"َاملفرتضةَ ،أيَأهنا َربطت َبنيَتناميَالتناقضاتَيفَبنيةَالنوامَالدويلَوبني َتراجعَ
قدراتَضابطَالنوامَأوَاملهيمنَيفَالنوامَ،أيَالولايتَاملتحدةَ َ19.

تشارلز كينديلبريجر

روبرت كيوهن

ستيفن كريزنر

رابعا :دراسة املؤرخ األمريكي موريس بريمان  Morris Bermanسنة :2012

20

َيرىَبريمانَأنَالرتاجعَاألمريكيَحمكومَبعواملَأربعةَتدفعهَابستمرارَ،وهيَ:تناميَالفوار قَ
القتصادية َوالجتماعية َيف َاجملتمع َاألمريكيَ َ ،وتناقص َالعائد َمن َالستثمارات َيف َالبىنَ
الجتماعيةَ َ،وتراجعَالفكرَالنقديَ ،مثَماَأمساهَاملوتَالروحيَللولايتَاملتحدةَ .بلَإنهَيعيدَ
بعضَهذهَالتناقضاتَإىلَبنيةَقيميةَمتناقضةَبنيَالشمالَالذيَتسيطرَ
عليهَفكرة َالسعيَاملتواصل َمللكيةَالثروة َدونَأي َقيودَ ،وبنيَاجلنوبَ
الذيَتسيطرَعليهَقيمَالشجاعةَوالشرفَوالود...إخلَ،وحياولَيفَدراستهَ
أن َيربط َبني َمنوذج َروما َ(وكيف َتراجعت) َوبني َالنموذج َاألمريكيَ
املعاصرَ ،ليصل َإىل َاستنتاج َبتشابه َكبري َبني َالنموذجنيَ ،أي َأنَ

موريس بريمان

كررَمنوذجَروماَ .
الولايتَاملتحدةَتَ َ
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املقارنة بني الصني والوالايت املتحدة يف مؤشرات القوة:
َقمناَبوضعَعشرينَمؤشراََاسرتاتيجياََمستفيدينَمنَاملؤشراتَاليتَاعتمدهتاَأغلبَالدراساتَ
اخلاصةَمبوضوع َقياسَالقوةَ ،مث َتَ َقياسهاَلكلَمنَالولايتَاملتحدةَوالصنيَخاللَالسنتنيَ
ََ،2019-2018وأحياانََأخذَمعدلتَاملؤشرَلسنةَََ،2020كماَهوَموضحَيفَاجلدولَالتايلَ :
جدول مؤشرات القوة يف العلقات الدولية لسنيت  2020-2019لكل من الصني
والوالايت املتحدة وقياس فارق القوة بينهما مستندا ملؤشرات القياس الدوليةَ 21
املؤشر
1

إمجايل الناتج احمللي االمسي
معادل القوة الشرائية

2

مؤشر غيين*

3

نسبة اإلنفاق الدفاعي من الناتج احمللي

4

قيمة اإلنفاق على البحث العلمي من
الناتج احمللي

الوالايت املتحدة

الصني

املقارنة

َ13.4تريليون َ

َ20.49تريليون َ

َ2+ألمريكا َ

َ27.31تريليون

َ21.44تريليون

َ1+للصني َ

38.5

َ

َ %1.9

َ

َ1+للصني َ

َ %3.4

َ3+ألمريكا َ

41.1

َ553.4مليارَدولر َ َ511.1مليارَدولر َ َ1+للصني َ

5

الدميوقراطية

2.26

َ

7.96

َ

َ3+ألمريكا َ

6

العوملة

65.11

َ

82.41

َ

َ1+ألمريكا َ

7

معدل االستقرار السياسي

0.24-

َ

0.30

َ

َ1+للصني َ

8

حجم التجارة اخلارجية

9

حجم العجز يف امليزان التجاري

10

مؤشر العسكرة (**)GMI

11

نسبة الدين العام إىل إمجايل الناتج

12

معدل اجلرمية (لكل  100ألف)

13

عدد اجلامعات ضمن املئة األوىل عامليا
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َ4.6تريليونَدولر َ َ4.3تريليونَدولر َ
َ359.3َ+مليارَ
دولر َ
َ

550

683

َ %55.36
31.18
6

َ

13

َ946.1مليارَدولر َ

َ

َ

َ %106.70
َ

47.7
26

َ

َ1+للصني َ
َ3+للصني َ
َ1+للصني َ
َ3+للصني َ
َ2+للصني َ
َ3+ألمريكا َ

القوة النارية (القوة العسكرية واإلنفاق
14

العسكري واإلمكانيات السوقية

0.0691

َ

0.0606

َ

َ1+ألمريكا َ

واجلغرافية)
15

حجم املساعدات اخلارجية

16

قبول الرأي العام الدويل هلا كقيادة عاملية

17

18
19
20

21

َ38مليارَدولر َ َ34.62مليارَدولر َ َ1+للصني َ

عدد شركاهتا الكربى ضمن الـ  30األوىل
يف العامل
عدد مرات استخدام حق النقض يف
جملس األمن الدويل منذ سنة

2000

22

عدد القواعد العسكرية يف اخلارج
عدد املنظمات الدولية احلكومية اليت هلا
عضوية فيها
جمموع نقاط التفوق لصاحل كل من
الدولتني

َ %32

َ %33

َ1+ألمريكا َ

10

َ

14

َ

َ1+ألمريكا َ

12

َ

14

َ

َ1+للصني َ

4

َ

55

َ

َ3+ألمريكا َ

74

َ

77

َ

َ1+ألمريكا َ

16

َ

19

َ

َ%54.3ألمريكا َ
َ%45.7للصني َ

َمالحوةَ:تََإعدادَاجلدولَمنَقبلَالباحثَ .

*َمؤشرَغيينَ:مقياسَالفرو قَالطبقيةَمنَحيثَالدخلَيفَاجملتمعَ .
**َمؤشرَالعسكرةَ:قياسَاملؤشراتَالعسكريةَ(عددَالقواتَ،واألسلحةَ،واإلنفا قَالعسكريَ)...ابلنسبةَإىلَعددَ
السكانَونسبةَاإلنفا قَعلىَالصحةَوالقطاعاتَاملدنيةَ َ.

ويكشفَاجلدولَلناَالنتائجَالتاليةَ :
.1

اتَالعشرةَاألخرى.
َ
تتفو قَالولايتَاملتحدةَيفَعشرَمؤشراتَبينماَتتفو قَالصنيَيفَاملؤشر

.2

أنَجمموعَنقاطَالتفو قَاألمريكيَهيَ َ 19نقطةَبينماَجمموعَنقاطَالتفو قَالصيينَهيَ
َ16نقطةَ(انورَاهلامشَلتفسريَطريقةَاملعاجلة).

.3

أنَتوزيعَنسبةَالقوةَلكلَمنَالطرفنيَيشريَإىلَأنَنصيبَالقوةَاألمريكيةَهوََ%54.3بينماَ
نصيبَالقوةَالصينيةَهوََ .%45.7
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التحليل:
تتباينَمناهجَقياسَالقوةَبنيَالباحثنيَكماَتتباينَبنيَتيارَالرتاجعَاألمريكيَوبنيَخصومهمَ23،
لكنَالنقطةَاليتَيكادَأنَجيمعَعليهاَالباحثونَهيَأنَالفجوةَالفاصلةَيفَأغلبَاملؤشراتَالواردةَ
يفَاجلدولَبنيَالولايتَاملتحدةَوالصنيَتتقلصَابستمرارَنتيجةَتسارعَالتطورَالصيينَقياساََ
للتسارعَاألمريكيَيفَاجملال َنفسهَ .وعليهَ ،فإنَتيارَالرتاجعَيركَزَعلىَسرعةَالتغريَ َيفَكلَمنَ
الدولتني؛َفالولايتَاملتحدةَتعرفَتطوراََيفَكثريَمنَالقطاعاتَ،لكنَسرعةَإيقاعَتطورهاَأقلَ
بكثري َمنَسرعةَالتطورَالصيينَ،بينماَيغفلَمناهضو َفكرةَالرتاجعَفار قَالتسارعَبنيَالدولتنيَ،
وعليهَفإنَنورةَتيارَال َرتاجعَمتنحهَالقدرةَعلىَالتنبؤ َبنتائجَالسبا قَلكنَالتيارَاآلخرَيسعىَ
(لسببَأوَآخر)َلتجاوزَهذاَاجلانبَالذيَنراهَاألهمَ 24.
انعكاسات نظرايت الرتاجع على االسرتاتيجية اإلسرائيلية:
يرىَبعضَأنصارَتيارَالرتاجعَاألمريكيَأنَ"إسرائيل"َأسهمتَيفَالرتاجعَاأل َمريكيَ،ويرىَ
بعضهمَأنَتزايدَالنزعةَ"العسكراترية"َيفَالسياسةَاخلارجيةَاألمريكيةَكانتَمدفوعةَيفَكثريَمنَ
األحيانَبدوافعَإسرائيليةَأكثرَمنهاَلعتباراتَأمريكيةَ،فمناصبةَالولايتَاملتحدةَالعداءَلتياراتَ
التحررَالعريبَوتكرارَالتدخالتَالعسكريةَيفَالعرا قَ،وسوريةَ،واليمنَ،وليبياَ،ولبنانَ،والصومالَ،
ونشرَالقواعدَحولَإيرانَكلهاَيفَجوهرهاَدوافعَختدمَ"إسرائيل"َأكثرَمماَختدمَالولايتَاملتحدةَ،
فبدلََمنَاستمرارَاملزواجةَبنيَبناءَاإلمرباطوريةَاألمريكيةَعلىَأساسَالتوسعَيفَالسو قَالدويلَ،
تزاوجَبناءَاإلمرباطوريةَمعَاملؤسسةَالعسكريةَوشركاتَإنتاجَالسالحَ،وهيَقوىَهلاَصلةَوثيقةَ
ابلدوائرَوالحتياجاتَاإلسرائيليةَ 25.
إنَتيارَالرتاجعَاألمريكيَميثلَقلقاََشديداََلسرتاتيجيةَ"إسرائيل"َاملستقبليةَ،ف "إسرائيل"َتسعىَ
منَانحيةَلإلبقاءَعلىَروابطهاَمعَالقوةَاهلابطةَ،أمريكاَحسبَتيارَالرتاجع؛َنوراََلتأثريهاَالكبريَ
يف َمستقبل َ"إسرائيل"َ ،وتريد َمن َانحية َاثنية َالصعود َلقاطرة َالدولة َالصاعدةَ ،الصنيَ ،نوراََ
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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ملشروعاهتاَاملستقبليةَيفَاملنطقةَخصوصاََمبادرةَاحلزامَوالطريقَ)َ.Belt and Road Initiative (BRI
لكنَالتوفيقَبنيَاألمرينَليسَسهالََيفَظلََالتنافسَالشديدَبنيَالقوتنيَاملتنافستنيَومهاَأمريكاَ
والصنيَ،وهوَأمرَعربََعنهَاملفكرونَاإلسرائيليونَبوضوحَ 26.

اخللصة:
نعتقدَاستناداَ َللتحليلَالسابقَأنَالصنيَتتجهَلصدارةَالنوامَالدويل َولكنَبتغيريَيفَبعضَ
قواعدَهذاَالنوامَبشكلَأقلَتطاولََعلىَمصاحلَالشعوبَاألخرىَمقارنةَابلسلوكَاألمريكيَ.
ملاَ
منَانحيةَمقابلةَ،فإنَالولايتَاملتحدةَتعاينَيفَحماولهتاَاحلفاظَعلىَالبنيةَالدوليةَالقائمةَ.و َ
كانَالتوافقَالسرتاتيجيَلقوىَالتحررَالعريبَأيسرَمعَالصنيَمنهاَمعَالولايتَاملتحدةَ،فإنَ
علىَالقوىَالتحرريةَالعربيةَأنَتسارعَإىلَتوظيفَالصعودَالصيينَوخبطىَتفو قَخطىَاملسارعةَ
الصهيونيةَ،اليتَتقفَالولايتَاملتحدةَسداََدوهناَ.لكنَبعضَاألنومةَالسياسيةَالعربيةَتعيشَ
املأز قَالصهيوينَنفسهَ،فهيَتريدَتنميةَعالقاهتاَمعَالصنيَلكنهاَمربوطةَاتريخياََابملصاحلَاألمريكيةَ
وبشكلَوثيقَ،وعليهَفإنَ"إسرائيل"َواألنومةَالعربيةَوثيقةَالصلةَابلولايتَاملتحدةَجتدَنفسهاَ
أمامَخيارينَ"أحالمهاَمر"!! َ
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