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 فيرجسون: ملاذا لن تكون نهاية اإلمبراطورية األمريكية سلمية؟ 
 رجمة: عادل رفيق ت

مجلة في    اإليكونوميست  نشرت  األسبوعية  نهاية   2021أغسطس    20البريطانية  تكون  لن  "ملاذا  بعنوان   
ً
مقاال

ترك اإلمبراطورية األمريكية سلمية؟" لنيال 
ُ
فيرجسون، وهو باحث أول في مؤسسة هوفر. ويرى فيرجسون أنه بينما ت

أفغانستان في حالة من الفوض ى، فإن تراجع أمريكا يعكس الحالة التي وصلت إليها بريطانيا قبل قرن من الزمان. 

 إلى صراع أوسع في العالم.  
ً
 ويحذر فيرجسون من أنه قد تؤدي هذه الحالة أيضا

فيرجسون في إطار سلسلة من املقاالت التي تنشرها مجلة اإليكونوميست لعدد من الخبراء حول  ويأتي مقال نيال  

 مستقبل القوة األمريكية، وذلك على النحو التالي:

املجلد األول    –كان ونستون تشرشل، رئيس وزراء اململكة املتحدة األشهر، قد ذكر في كتابه )العاصفة املتجمعة(  

 عن املنتصرين في الحرب    –ت الفترة التي سبقت اندالع الحرب العاملية الثانية  ست مجلدات تناول بين  من  
ً
متحدثا

األولى،   للحصول على أصواتهم، على ظلت  "العاملية  ... ولم يجرؤ قادتهم، وهم يسعون  الجهل  في  الجماهير غارقة 

خداعهم  وتجنب  الشعبوية توعيتهم  في  والرغبة  السارة  غير  الحقائق  مواجهة  "رفض  إلى  بمرارة  تشرشل  وأشار   ."

ريكيون الذين يراقبون  والسعي لكسب االنتخابات بغض النظر عن املصالح الحيوية للدولة". وقد يجد القراء األم

رحيل حكومتهم املخزي عن أفغانستان، ويستمعون إلى جهود الرئيس جو بايدن املجهدة لتبرير الفوض ى العارمة التي 

أحدثها، قد يجدون على األقل بعض النقد الذي وجهه تشرشل لبريطانيا العظمى، في فترة ما بين الحربين العامليتين، 

 بشكل مزعج
ً
 .مألوفا

كان بول لقد  تعبير  حد  على  اإلمبراطوري"،  "اإلرهاق  و  القومي  اإلجهاد  من  مزيج  نتاج  لبريطانيا  الذهنية  الحالة  ت 

عام   فمنذ  ييل.  جامعة  في  املؤرخ  )اإلنفلونزا  1914كينيدي،  ووباء  مالية  وأزمة  حرب  من  البريطانية  األمة  عانت   ،

االقتصادي. وعلى الرغم من أن بريطانيا آنذاك (. وطغى جبل من الديون على املشهد  1919-1918اإلسبانية عام  

صِدر للعملة العاملية املهيمنة، إال أنها لم تعد املتفردة في القيام بهذا الدور. وألهمت حالة عدم التكافؤ الحاد 
ُ
ظلت امل

ة كبيرة في املجتمع السياسيين من اليسار للمطالبة بإعادة توزيع الثروة إن لم تكن االشتراكية الفجة. وذهبت نسب

ت الشيوعية أو الفاشية. 
َّ
 من املثقفين إلى أبعد من ذلك، فتبن
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الهيمنة  وكانت  املتدهور.  الدولي  الوضع  تجاهل  آنذاك  القائمة  السياسية  الطبقة  فضلت  ذلك،  غضون  وفي 

دة في أوروبا وآسيا والشرق األوسط. وكان نظام األمن الجماعي   األمم،   على أساس عصبة   –البريطانية العاملية مهدَّ

عام   في  تأسست  الحرب    1920التي  بعد  السالم  تسوية  من  إمكانية   –كجزء  سوى  يتبق  ولم  االنهيار،  في  آخذ 

 في االعتراف بحجم التهديد الشمولي وفي 
ً
 كارثيا

ً
التحالفات لتكملة املوارد اإلمبراطورية املنهكة. وكانت النتيجة فشال

 حشد كل الوسائل من أجل ردع الطغاة.

 أن تساعدنا تجربة بريطانيا ىلع فهم مستقبل القوة األمريكية؟هل يمكن 
الدولة  تاريخ الواليات املتحدة، ولكن قد يكون من املفيد مقارنة هذه  يفضل األمريكيون استخالص الدروس من 

به بريطانيا في )أمريكا( بسابقتها )بريطانيا( باعتبارها دولة ناطقة باإلنجليزية تهيمن على العالم، ألن أمريكا اليوم تش 

 فترة ما بين الحربين العامليتين في نواح كثيرة. 

. إن املزيج الهائل من املستعمرات والتوابع  
ً
 ليست منطبقة تماما

ً
مثل كل هذه املقارنات التاريخية، فهذه املقارنة أيضا

املتحدة. وهذا ما يسمح    األخرى التي حكمتها بريطانيا في الثالثينيات ليس له نظير حقيقي اليوم في حالة الواليات

بأنهم ليس لديهم إمبراطورية، حتى عند سحبهم لجنودهم ومدنييهم من   لألميركيين بأن يطمئنوا ويقنعوا أنفسهم 

.
ً
 أفغانستان بعد تواجدهم هناك على مدى عشرين عاما

لتي كانت بريطانيا  ، فإن أمريكا ال تتعافى من نفس الصدمة ا19-وعلى الرغم من ارتفاع معدل الوفيات بسبب كوفيد

من   يقرب  ما  تل 
ُ
ق )حيث  الشباب  من  هائلة  أعداد  ذبح  تم  عندما  األولى،  العاملية  الحرب  في  مثلها  من  عانت  قد 

، ناهيك عن  49و  15% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 6، وحوالي 900,000
ً
مليون مصاب(. كما أن  1.7عاما

 مثل ال
ً
 واضحا

ً
تهديد الذي كانت تمثله أملانيا النازية لبريطانيا. ومع ذلك، فإن أوجه التشابه أمريكا ال تواجه تهديدا

في  اإليكونوميست  أشارت مجلة  أفغانستان. حيث  النظام على  في فرض  الدولتين  كال  وتتجاوز فشل  ملفتة   
ً
أيضا

أنه لن يكون ألفغانستان   بعد أن أدت إصالحات الحداثة "املبكرة" إلى اندالع ثورة، إلى أنه "من الواضح 1930فبراير 

 تقبل ألي من دول الغرب". وفي هذا اإلطار تبدو اآلثار املترتبة على مستقبل القوة األمريكية مقلقة. 
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"التراجع   أن  لدرجة  األخيرة  العقود  في  األمريكي  بالتراجع  تتنبأ  التي  واملقاالت  الكتب  من  العديد  كتابة  تمت  لقد 

اعتاد الكثيرون استخدامها. لكن تجربة بريطانيا بين ثالثينيات وخمسينيات    األمريكي" أصبح من الكليشيهات التي

 أسوأ من التدهور اللطيف والتدريجي ينتظر الواليات املتحدة. 
ً
 القرن املاض ي تذكرنا بأن هناك مصيرا

 تتبع املال
% من الناتج املحلي اإلجمالي 091فقد ارتفع الدين العام لبريطانيا بعد الحرب العاملية األولى من    ن:و لنبدأ بجبال الدي

الفيدرالية األمريكية عن ذلك من نواٍح مهمة، 1934% عام  200إلى أقل بقليل من    1918عام   الديون  . وتختلف 

إلى ما يقرب من   الديون األمريكية  للمقارنة من حيث الحجم. حيث ستصل  الناتج املحلي 110ولكنها قابلة  % من 

ن ذروته السابقة في أعقاب الحرب العاملية الثانية مباشرة. ويقدر مكتب امليزانية في اإلجمالي هذا العام، أي أعلى م

 .2051% بحلول عام 200الكونجرس أنه يمكن أن يتجاوز 

هناك فرق مهم بين الواليات املتحدة اليوم واململكة املتحدة من قبل، منذ ما يقرب من قرن من الزمان، وهو أن  

)الف  الدين  استحقاقمتوسط    
ً
جدا األمريكي قصير  من    65يدرالي  أكثر  أن  حين  في   ،)

ً
العام 40شهرا الدين  من   %

البريطاني كان يتخذ شكل سندات دائمة أو معاشات. وهذا يعني أن الدين األمريكي اليوم أكثر حساسية لتحركات 

 أسعار الفائدة من الدين البريطاني.

الذي حدث في النظريات املالية والنقدية، ويرجع الفضل في ذلك  ويتمثل االختالف الرئيس ي اآلخر في التحول الكبير  

 إلى حد كبير إلى النقد الذي وجهه جون ماينارد كينز لسياسات بريطانيا في فترة ما بين الحربين العامليتين.

رب إلى فرض بإعادة الجنيه اإلسترليني إلى معيار الذهب بسعره املبالغ فيه قبل الح  1925وأدى قرار بريطانيا في عام  

ثماني سنوات من االنكماش على االقتصاد البريطاني. وأدت القوة املتزايدة للنقابات العمالية إلى تأخر تخفيضات  

عام  قتامة  األوقات  أشد  وفي  الوظائف.  في فقدان  الكساد. وساهم هذا  فترة  األسعار خالل  انخفاض  األجور عن 

، ألسباب ليس أقلها أن التخلي عن معيار  %. ومع ذلك، كان كسا15، كان معدل البطالة  1932
ً
د بريطانيا معتدال

سمح بتيسير السياسة النقدية. وأدى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية إلى انخفاض عبء    1931الذهب في عام  

 خدمة الدين، وخلق مساحة مالية جديدة للمناورة. 
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 غير مرج
ً
ح بالنسبة ألمريكا في السنوات القادمة. وكان إن مثل هذا التخفيض في تكاليف خدمة الديون يبدو أمرا

االقتصاديون وعلى رأسهم وزير الخزانة السابق، لورانس سمرز، قد تنبأوا بمخاطر التضخم الناتج عن السياسات  

القرن  ثالثينيات  في  عام  بشكل  البريطانية  الحقيقية  الفائدة  أسعار  انخفضت  وبينما  الحالية.  والنقدية  املالية 

 من عام    املاض ي، فمن
ً
% 2.5وترتفع بثبات لتصل إلى    2027املتوقع أن تتحول في أمريكا إلى املؤشر اإليجابي اعتبارا

االحتياطي   يتعجل  وال  قبل،  من  خاطئة  كانت  الفائدة  أسعار  ارتفاع  توقعات  أن  القرن. صحيح  منتصف  بحلول 

خدمة الديون األمريكية ستكلف مبالغ أكبر، الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية. ولكن إذا ارتفعت املعدالت، فإن  

 مما سيؤدي إلى الضغط على أجزاء أخرى من امليزانية الفيدرالية، وخاصة النفقات التقديرية مثل الدفاع. 

كانت   الحكومة  أن  املاض ي هو  القرن  ثالثينيات  في  األكبر  انشغال تشرشل  كان  األمر. فقد  إلى جوهر  ويقودنا هذا 

   –املنطقي لسياسة االسترضاء التي كانت تنتهجها  وهو األساس    –تماطل  
ً
 من إعادة التسليح بنشاط أكثر ردا

ً
بدال

الحجج  اليابان اإلمبريالية. وكانت إحدى  في  العسكرية  لهتلر وموسوليني والحكومة  املتزايد  العدواني  السلوك  على 

املالية واال القيود  أن  ينتهجون االسترضاء هي  الذين  التي ساقها  العالية   –قتصادية  الرئيسية  التكلفة  أقلها  ليس 

. –إلدارة إمبراطورية امتدت من فيجي إلى غامبيا إلى غيانا إلى فانكوفر 
ً
 مستحيال

ً
 جعلت إعادة التسلح السريع أمرا

 من روسيا وإيران  –قد يبدو أن اإليحاء بأن أمريكا تواجه اليوم تهديدات مماثلة 
ً
ليس فقط من الصين، ولكن أيضا

 توضح  – الشمالية وكوريا 
ً
هو ضرب من الوهم. ومع ذلك، فإن مجرد حقيقة أن ذلك اإليحاء يبدو )للبعض( خياليا

هذه النقطة. فغالبية األمريكيين، مثل غالبية البريطانيين في فترة ما بين الحربين العامليتين، ال يريدون مجرد التفكير  

االستبدادية، والتي تأتي على رأس االلتزامات العسكرية في إمكانية شن حرب كبرى ضد نظام أو أكثر من األنظمة  

الناتج   الدفاعي األمريكي كحصة من  في اإلنفاق  املتوقع  أن االنخفاض  في  السبب  للبالد. هذا هو  بالفعل  الواسعة 

، سوف يسبب الذعر فقط ملن هم مثل تشرشل. 2031% في عام  2.5إلى    2020% في عام  3.4املحلي اإلجمالي، من  

 التي كان على تشرشل تحملها.  –نفس االتهامات بالترويج للحرب   –م أن يتوقعوا نفس رد الفعل العدائي ويمكنه

 القوة نسبية
 لتقديرات املؤرخ 

ً
(. فوفقا

ً
يمثل التراجع النسبي مقارنة بالدول األخرى نقطة تشابه أخرى )بين أمريكا وبريطانيا سابقا

الثينيات من القرن املاض ي كان االقتصاد البريطاني قد تم تجاوزه، االقتصادي أنجوس ماديسون، فإنه بحلول الث
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 من أملانيا )في عام  1872من حيث الناتج، ليس فقط من أمريكا )في وقت مبكر من عام  
ً
، ومرة  1898(، ولكن أيضا

(. 1930ام  ع  في)  السوفيتي  واالتحاد(  والركود  الكبير  والتضخم  الكارثية،  الحرب  سنوات   بعد  ،1935  عام   في  أخرى 

صحيح أن اقتصاد اإلمبراطورية البريطانية ككل كان أكبر من اقتصاد اململكة املتحدة، خاصة إذا تم تضمين دول  

ربما كان بقدر   –الدومينيونز )وهي الدول التي كانت في يوم ما تابعة لسيادة اململكة املتحدة وتتمتع بالحكم الذاتي(  

لكن االقتصاد األم أكثر من ِضعف حجم االقتصاد ضعف حجم اقتصادها.  أكبر حتى من ذلك، وظل  كان  ريكي 

 البريطاني، على الرغم من التأثير األكثر خطورة للكساد العظيم في الواليات املتحدة. 

القوة  تعادل  أساس  فعلى  االقتصادي.  الناتج  في  النسبي  التراجع  في  تتمثل  مماثلة  مشكلة  اليوم  أمريكا  وتواجه 

الذي يسمح   للصين الشرائية،  الناتج املحلي اإلجمالي  الصينية، لحق  السلع املحلية  العديد من  بانخفاض أسعار 

في عام   أمريكا  في  أكبر، ولكن من 2014بنظيره  يزال االقتصاد األمريكي  الحالي، فال  الدوالر  أما على أساس سعر   .

% من 75سعر الدوالر الحالي حوالي  املتوقع أن تتقلص الفجوة. وسيكون الناتج املحلي اإلجمالي للصين هذا العام ب

 % منه. 89سيبلغ    2026الناتج املحلي اإلجمالي ألمريكا. وبحلول عام 

 أكبر مما كان عليه االتحاد السوفيتي من قبل، حيث لم يكن اقتصاد  
ً
 اقتصاديا

ً
 أن الصين تشكل تحديا

ً
وليس سرا

 أن الصين تسعى % من حجم االقتصاد األمريكي خالل ا44هذا األخير يمثل أكثر من  
ً
لحرب الباردة. كما أنه ليس سرا

إلى  االصطناعي  الذكاء  من  القومي،  األمن  تطبيقات  في  التكنولوجية  املجاالت  من  العديد  في  بأمريكا  اللحاق  إلى 

  
ً
 أيضا

ً
إلى جانب تجديده للعداء    –الحوسبة الكمية. كما أن طموحات زعيم الصين، ش ي جين بينغ، معروفة جيدا

 ي للحزب الشيوعي الصيني ضد الحرية الفردية وسيادة القانون والديمقراطية. األيديولوج

توترت املشاعر األمريكية تجاه الحكومة الصينية بشكل ملحوظ في السنوات الخمس املاضية. لكن ال يبدو أن هذا 

فمن املحتمل أن يترجم إلى مصلحة عامة في مواجهة التهديد العسكري الصيني بفعالية. فإذا غزت بكين تايوان،  

تقسيم  أملانيا  محاولة  وصف  الذي  تشامبرلين،  نيفيل  البريطاني،  الوزراء  رئيس  صدى  األمريكيين  معظم  يردد 

". 1938تشيكوسلوفاكيا في عام 
ً
 بأنه "شجار في بلد بعيد، بين أناس ال نعرف عنهم شيئا

ضد كان   املثقفين  تمرد  هو  العامليتين  الحربين  بين  ما  فترة  خالل  البريطاني  للضعف  الحاسمة  املصادر  أحد 

اإلمبراطورية البريطانية وبشكل عام ضد القيم البريطانية التقليدية. فقد استدعى تشرشل باشمئزاز مناقشة اتحاد  
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 مفاده، "هذا    1933أكسفورد في عام  
ً
 إجرائيا

ً
املجلس يرفض القتال من أجل امللك والبالد". وكما  والتي حملت مقترحا

أشار: "كان من السهل أن نستخف بمثل هذه الحادثة في إنجلترا؛ لكن في أملانيا، في روسيا، في إيطاليا، في اليابان، 

 ما يرا
ً
ه الجيل ترسخت فكرة بريطانيا املتفسخة واملتهاوية وأثر ذلك على العديد من الحسابات". هذا بالطبع هو تماما

 الجديد من الدبلوماسيين واملثقفين القوميين الصينيين في الواليات املتحدة اليوم.

كان لدى النازيين والفاشيين والشيوعيين على حد سواء سبب وجيه لالعتقاد بأن البريطانيين يستسلمون لكراهية 

الته "إطالق النار على فيل"، الذات. فقد كتب جورج أورويل عن الوقت الذي عمل فيه كشرطي استعماري في مق 

: "لم أكن حينها أعرف حتى أن اإلمبراطورية البريطانية تحتضر". لم يتوفر لدى الكثير من املفكرين الرؤية التي 
ً
قائال

كانت عند أورويل عندما قال بأن بريطانيا كانت مع ذلك "أفضل بكثير من اإلمبراطوريات الشابة التي ]كانت[ ستحل 

اعتنقوا الشيوعية السوفيتية، مما أدى إلى نتائج كارثية على االستخبارات    –على عكس أورويل    –محلها". وكثير  

الغربية. وفي غضون ذلك، انجذب عدد كبير من أفراد النخبة االجتماعية األرستقراطية إلى هتلر. وحتى قراء الديلي 

 للسخرية من اإلمبراطورية أكثر من االحتف
ً
اء بها. وكانت الشخصية الكاريكاتورية "بيج وايت  إكسبريس كانوا أكثر ميال

النوع  من  كاريكاتورية سخيفة  هي صورة  إكسبريس  بالديلي  كومبر  بيتش  في عمود  تناولها  يتم  كان  التي  كارستيرز" 

 االستعماري أكثر من شخصية "الكولونيل بليمب" لديفيد لو.

 نهاية اإلمبراطوريات
شكل في  أمريكا  إمبراطورية  تظهر  ال  لفة    قد 

ُ
والك الدولية  الهيمنة  تصور  لكن  ومحميات،  ومستعمرات  دومينيون 

املرتبطة باإلفراط في التوسع تبدو متشابهة. ويسخر كل من اليسار واليمين في أمريكا اآلن بشكل منتظم أو يلعن 

كية تنهار". وعلى فكرة املشروع اإلمبراطوري. حيث قال توم إنجلهارت، الصحفي في صحيفة األمة "اإلمبراطورية األمري

اليمين، يتساءل الخبير االقتصادي تايلر كوين بسخرية "كيف يمكن أن يبدو سقوط اإلمبراطورية األمريكية". وفي 

 من "حياة السود مهمة"  
ً
نفس الوقت الذي يرى فيه كورنيل ويست، الفيلسوف األمريكي األفريقي التقدمي، أن كال

 ونفس الش يء"، يصف اثنان من الجمهوريين املؤيدين و "الحرب ضد اإلمبراطورية األمريكية"  
ً
 واحدا

ً
عتبران شيئا

ُ
ت

 لترامب، ريان جيمس جيردوسكي وهارالن هيل جائحة كورونا بأنها "أحدث مثال على تعرية اإلمبراطورية األمريكية".
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ضد   –كرفض للحكم االستعماري البريطاني    –يزال اليمين يدافع عن التفسير التقليدي لتأسيس الجمهورية  وال  

املهتمين بالقضايا االجتماعية والسياسية املتعلقة بالعرق والجنس والطبقة وما إلى ذلك( إلعادة  (محاوالت اليسار  

عبودية" "حكاية  األساس  في  باعتباره  األمريكي  التاريخ  كال   صياغة  من  القليل  لكن  عنصري".  فصل  "حكاية  ثم 

 الجانبين من الطيف السياس ي من يتحسرون على عصر الهيمنة العاملية الذي بدأ في األربعينيات. 

وباختصار، فمثلما حدث مع البريطانيين في ثالثينيات القرن املاض ي، فإن األمريكيين قد فقدوا في عشرينيات القرن 

وهي حقيقة الحظها املراقبون الصينيون واستمتعوا برؤيتها. ومع ذلك فإن اإلمبراطورية    –  العشرين حب اإلمبراطورية 

في  األمريكية  بورتوريكو وجزر فيرجن  الحقيقية:  املستعمرات  أمريكا عدد قليل من  أن لدى  به  م 
َّ
املسل باقية. فمن 

دي، وساموا األمريكية في جنوب املحيط منطقة البحر الكاريبي، وغوام وجزر ماريانا الشمالية في شمال املحيط الها

األمريكي  العسكري  الوجود  فإن  ذلك،  ومع  املمتلكات.  من  تافهة  قائمة  فإنها  البريطانية،  للمعايير   
ً
ووفقا الهادي. 

 كما كان لبريطانيا في السابق. حيث ينتشر أفراد القوات املسلحة األمريكية في أكثر من 
ً
موجود في كل مكان تقريبا

 جندي. 200,000ويبلغ العدد اإلجمالي للقوات األمريكية املنتشرة خارج حدود الواليات الخمسين حوالي  دولة. 150

. لكن من الوهم االعتقاد بأن التخلص منها  
ً
 سهال

ً
لم يكن الحصول على مثل هذه املسؤوليات العاملية الواسعة أمرا

لذي يحتاج األمريكيون إلى إعطاء املزيد من االهتمام  سيكون أسهل. هذا هو الدرس املستفاد من التاريخ البريطاني ا

 له. 

لقد كان القرار غير الحكيم الذي اتخذه الرئيس جو بايدن بشأن "االنسحاب النهائي" من أفغانستان مجرد أحدث  

وج على إشارة من رئيس أمريكي بأن بالده تريد تقليص التزاماتها الخارجية. وكان باراك أوباما قد بدأ العملية بالخر 

" لدونالد ترامب    2013عجل من العراق وأعلن في عام  
ً
أن "أمريكا ليست شرطي العالم". وكانت عقيدة "أمريكا أوال

التعريفات   واستبدال  أفغانستان  من  للخروج  التعجل  شديد  كان  لقد  الدافع:  نفس  من  شعبوية  نسخة  مجرد 

 الجمركية بمكافحة التمرد. 

هذا   كارثة  توضحها  كما  عملية املشكلة،  يكون  ما   
ً
نادرا العاملية  الهيمنة  تراجع  أن  هي   

ً
تماما أفغانستان  في  الشهر 

سلمية. وبغض النظر عما يمكن أن تقوله، فإن اإلعالن عن تخليك عن حربك األطول هو اعتراف بالهزيمة، وليس  

البري حدودها  من  قصيرة  مساحة  في  تشترك  التي  الصين،  تراقبه  ما  وهذا  طالبان.  نظر  في  مع  فقط  الشاسعة  ة 
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 في كل 
ً
أفغانستان، عن كثب. وكذلك تنظر روسيا في شماتة. لم يكن من قبيل املصادفة أن تتدخل روسيا عسكريا

 من أوكرانيا وسوريا بعد شهور فقط من تخلي أوباما عن االضطالع بمهام األمن العاملي.

نه يمكن للمرء أن يغادر أفغانستان كما ( بأ2010إن اعتقاد جو بايدن )الذي عبر عنه ريتشارد هولبروك في عام  

خرج ريتشارد نيكسون من فيتنام و "يفلت من العقاب" هو تاريخ س يء: إذ كان إلذالل أمريكا عواقب وخيمة. لقد 

في جنوب وشرق أفريقيا، وأمريكا الوسطى   –شجع ذلك االتحاد السوفيتي وحلفاءه على إثارة املشاكل في أماكن أخرى  

 . إن إعادة محاكاة سقوط سايغون في كابول سيكون له آثار سلبية مماثلة. 1979ي غزاها في عام وأفغانستان، الت

لم يكن من الصعب توقع نهاية اإلمبراطورية األمريكية، حتى في ذروة غطرسة املحافظين الجدد بعد غزو العراق عام 

ية في ذلك الوقت، كما أكدت في كتاب . كان هناك على األقل أربع نقاط ضعف أساسية ملكانة أمريكا العامل2003

(. إنهم يعانون من نقص في القوى البشرية )قلة من 2004"العمالق: صعود وسقوط إمبراطورية أمريكا ")بينجوين،  

األمريكيين لديهم الرغبة في قضاء فترات طويلة من الوقت في أماكن مثل أفغانستان والعراق(؛ وعجز مالي )انظر ما  

صوص أعاله(؛ وغياب االهتمام )ميل الناخبين إلى فقدان االهتمام بأي تدخل واسع النطاق فيما  تم ذكره بهذا الخ

من  الدروس  تعلم  عن  السياسات  صانعي  )إحجام  التاريخ  ِعبر  استلهام  في  وعجز  (؛ 
ً
تقريبا سنوات  أربع  يتعدى 

 أسالفهم، ناهيك عن البلدان األخرى(.

 في اإلمب
ً
 من    –ريالية البريطانية. وأحد االختالفات األخرى  لم تكن هذه العيوب موجودة أبدا

ً
من نواح كثيرة أكثر عمقا

 عن    –العجز املالي  
ً
% من الناتج  70-هو الوضع السلبي لصافي االستثمار الدولي للواليات املتحدة، والذي يقل قليال

كية األجنبية لألصول األمريكية املحلي اإلجمالي. ويعني الوضع السلبي لصافي االستثمار الدولي بشكل أساس ي أن املل

تتجاوز امللكية األمريكية لألصول األجنبية. وعلى النقيض من ذلك، كانت بريطانيا ال تزال تتمتع بوضع إيجابي للغاية  

لصافي االستثمار الدولي في الفترة ما بين الحربين العامليتين، على الرغم من مبالغ األصول الخارجية التي تم تصفيتها  

% من الناتج املحلي 100كانت أعلى من    1936حتى عام    1922الحرب العاملية األولى. ففي الفترة من عام    لتمويل

 %.3، انخفض إلى 1947اإلجمالي. ولكن بحلول عام 

وكان بيع الفضة املتبقية لإلمبراطورية )على وجه الدقة، إلزام املستثمرين البريطانيين ببيع األصول الخارجية وتسليم 

رات( إحدى الطرق التي دفعت بها بريطانيا ثمن الحرب العاملية الثانية. أمريكا، اإلمبراطورية األضخم بالنظر  الدوال 
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لحجم الديون، ليس لديها رصيد معادل. وهي ال تستطيع دفع تكلفة الحفاظ على مركزها املهيمن في العالم إال من  

 محفوف باملخاطر لوضع القوة العظمى. خالل بيع املزيد من ديونها العامة لألجانب. وهذا أساس  

 مواجهة عواصف جديدة
لم تكن حجة تشرشل في كتابه "العاصفة املتجمعة" هي أن صعود أملانيا وإيطاليا واليابان كان عملية ال يمكن وقفها، 

ا مما يحكم على بريطانيا بالتراجع. فعلى العكس من ذلك، أكد تشرشل على أنه كان من املمكن تجنب الحرب إذ 

 في وقت سابق في الثالثينيات. وعندما سأله الرئيس فرانكلين 
ً
اتخذت الديمقراطيات الغربية إجراءات أكثر حسما

 روزفلت عن الصفة التي يمكن أن نصف بها تلك الحرب، أجاب تشرشل في الحال: "الحرب غير الضرورية". 

، وأقل من ذلك صعود روسيا، في حين أن وبنفس الطريقة، ال يوجد ش يء ال يمكن تفاديه فيما يخص صعود الصين

جميع الدول األقل املنحازة لها، من كوريا الشمالية إلى فنزويال، هي مجرد سالل اقتصادية. وسكان الصين يشيخون 

أسرع مما كان متوقعا. وقوتها العاملة تتقلص. وديون القطاع الخاص شديدة االرتفاع تلقي بظاللها على النمو. لقد 

إلى إلحاق ضرر كبير بمكانتها الدولية. كما أنها تخاطر  19-مل الصين مع التفش ي األولي لفيروس كوفيد أدى سوء تعا 

 بأن تلعب دور الشرير في أزمة املناخ، حيث ال يمكنها بسهولة التخلص من عادة حرق الفحم لتشغيل صناعتها.

، حيث  
ً
 رؤية سلسلة من األحداث تتكشف حاليا

ً
يمكن أن تؤدي إلى حرب أخرى غير  ومع ذلك، فمن السهل جدا

ضرورية، على األرجح ضد تايوان، والتي يطمع فيها السيد ش ي والتي تلتزم أمريكا )بشكل غامض( بالدفاع عنها ضد 

الضعف [وهو التزام يفتقر إلى املصداقية بشكل متزايد. ومع تحوالت ميزان القوة العسكرية في شرق آسيا.  –الغزو 

هو مجرد (  DF-21Dائرات األمريكية أمام الصواريخ البالستية الصينية املضادة للسفن مثل )املتزايد لحامالت الط

 .]حل جيد لهاإيجاد مشكلة واحدة يفتقر البنتاغون إلى 

  
ً
 قاتما

ً
وإذا فشل الردع األمريكي وراهنت الصين على انقالب رئيس ي بهذا الصدد، فستواجه الواليات املتحدة خيارا

أو تواجه االنسحاب، كما حدث    –  1939و    1914كما فعلت بريطانيا في عامي    –وصعبة    بين خوض حرب طويلة

 .1956مع بريطانيا في السويس عام  
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 قال تشرشل إنه كتب "العاصفة املتجمعة" ليبين:
"كيف يتعزز خبث الشرير نتيجة ضعف الصالح. وكيف أن هيكل وعادات الدول الديمقراطية، ما لم يتم توحيدها  

ات أكبر، تفتقر إلى عناصر املثابرة والقناعة التي يمكن أن توفر األمن للجماهير الضعيفة؛ وكيف أنه، حتى في كيان

 ... رئيسية لحدوث خطر مميت  النفس عوامل  ... تصبح مشورات الحكمة وضبط  الذات  في مسائل الحفاظ على 

نتيجة الرغبة في األمان والحياة الهادئة   الذي يتم تبنيه في العادة   – وكيف يمكن اكتشاف أن اتخاذ املسار الوسط  

 قد يقود مباشرة إلى قلب الكارثة". –

أصبح   لقد  األحالم".  من  أفضل  "الحقائق  القوية:  مقوالته  بإحدى  املتجمعة(  )العاصفة  املجلد  تشرشل  واختتم 

لمحافظين الجدد في القادة األمريكيون في السنوات األخيرة مغرمين باألحالم، من خيال "هيمنة الطيف الواحد" ل

ترامب. وبينما   التي استحضرها دونالد  األمريكية  "املذبحة"  في  املتمثل  املظلم  الكابوس  إلى  دبليو بوش  عهد جورج 

 ما تكون 
ً
 وهي أنه: نادرا

ً
تتجمع عاصفة عاملية أخرى، قد يكون الوقت قد حان ملواجهة حقيقة فهمها تشرشل جيدا

 ة، إن وجدت. نهاية اإلمبراطورية عملية غير مؤمل

 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG

