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بطلب خاص
مستقبل النفوذ األميركي

ر متحــــّدثًــــا عــــن انــــحسار  مــــروان املعشّــــ
النفوذ األميركي في العالم العربي

تــميل الــواليــات املتحــدة إلــى الــتدخّــل فــي الــدول، ســواء فــي الــعراق أو أفــغانســتان أو 
أمــاكــن أخــرى، ثــم تفشــل فــي تحقيق أهــدافــها، فــتنسحب عــلى عجــل، مخــّلفًة وراءهــا 
مـوجـًة مـن الـفوضـى الـعارمـة الـتي يـتعنّي عـلى الـسكان إمـا الـتخبّط للخـروج مـنها، أو 

التعايش معها.

كـان مـن املـتوقّـع أن يشهـد الـعالـم أفـول "حـقبة األحـاديـة الـقطبية" األمـيركـية عـاجـاًل أم 
آجــاًل، مــصحوبًــا بــتراجــع حــتمي لــلنفوذ األمــيركــي فــي الشــرق األوســط. لــكن األركــان 
الـــثالثـــة الـــراســـخة لـــلسياســـة الـــخارجـــية األمـــيركـــية فـــي املـــنطقة، وقـــوامـــها االســـتقرار 

وإسرائيل والنفط، تشهد تغيّرات متسارعة تعّجل من وتيرة هذا االنحسار.

لـــنبدأ أواًل بـــاالســـتقرار. ال يـــخفى عـــلى أحـــد أن الســـالم األمـــيركـــي (الـــذي يُـــشار إلـــيه 
بــمفهوم "بــاكــس أمــيركــانــا") قــد فشــل. فــالــواليــات املتحــدة أضــنتها مــحاوالت إحــالل 
السـالم فـي الشـرق األوسـط، والـدول الـعربـية تـعبت بـدورهـا مـن أن يُـفرض عـليها السـالم 
ا مـــن دون مـــراعـــاة مـــصالـــحها. وهـــكذا، بـــاتـــت الـــفجوة الـــتي تـــفصل بـــني أمـــيركـــا  فـــرضًـــ
وشــركــائــها الــعرب أوســع مــن أي وقــٍت مــضى، نــتيجة املــساعــي الــعقيمة املســتمرة مــنذ 
أكــــثر مــــن عــــقَديــــن مــــن الــــزمــــن مــــن أجــــل تحقيق الســــالم بــــني الــــجانــــبني الفلســــطيني 
واإلســـرائـــيلي، ونـــتيجة الحـــرب الـــكارثـــية فـــي الـــعراق، نـــاهـــيك عـــن تـــفضيل الـــواليـــات 

املتحدة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران على حساب مصالح الدول العربية.
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ا حــني قــرّرت احــتالل الــعراق. فــقد  ال شــّك فــي أن الــواليــات املتحــدة ارتــكبت خــطأ فــادحًــ
وعـــدت اإلدارة األمـــيركـــية شـــعبها بـــأن الحـــرب ســـتكون قـــصيرة وخـــاطـــفة وغـــير مـــكلفة، 
وبــأنــها ســتحظى بــتمويــل خــليجي وتجــرّد أحــد الــطغاة مــن أســلحة الــدمــار الــشامــل 
املـُفترضـة. وعـلى حـّد تـعبير الـرئـيس جـورج بـوش االبـن، كـان هـدف الحـرب عـلى الـعراق 
ا يُـحتذى  "بـناء أسـس ديـمقراطـية دائـمة تحـمل مـعها السـالم واالزدهـار، وتـقّدم نـموذجًـ

به على مستوى الشرق األوسط األوسع". 

لـــكن ســـرعـــان مـــا اصـــطدمـــت هـــذه الـــوعـــود الـــطنّانـــة الـــتي اســـتندت إلـــى تـــفكير ســـقيم 
وتــصريــحات مــتبّجحة بــالــواقــع املــر لحــرٍب أزهــقت أرواح آالف الــجنود وكــبّدت دافــعي 
الـضرائـب األمـيركـيني خـسائـر بـقيمة تـريـليونـات الـدوالرات. ونـتيجًة لـلتداعـيات الـناجـمة 
عـن فشـل الـسياسـة األمـيركـية فـي الـعراق (وأفـغانسـتان)، بـات األمـيركـيون يـنظرون إلـى 
املـغامـرات الـعسكريـة غـير املـحسوبـة فـي الـخارج، وإلـى مـختلف أشـكال االنخـراط فـي 

سائر الدول عموًما، بمزيٍد من الشك والحذر.

فـــي غـــضون ذلـــك، اعـــتبر مـــعظم الـــعرب أن احـــتالل الـــعراق شـــّكل تـــدخّـــاًل ســـافـــرًا فـــي 
ا لــــسيادتــــهم، ال بــــل لــــكرامــــتهم. ولــــم يــــنظروا إلــــى صــــدام حســــني  شؤونــــهم، وانــــتهاكًــــ
كـديـكتاتـور غـاشـم، كـما كـان بـالـفعل، بـل كـزعـيم أراد أن يـعيد إلـى األمـة الـعربـية عـزّتـها. 
لـكن الـواليـات املتحـدة قـوّضـت بـنظرهـم هـذا الهـدف مـن خـالل شـّن حـرب أُعدَّت خـّصيًصا 

ملنع أي دولة عربية من التمتّع بنفوذ يُعتد به.

أثـــبتت مـــظاهـــرات الـــربـــيع الـــعربـــي الـــتي اجـــتاحـــت املـــنطقة فـــي الـــعام 2011 لجـــميع 
األفـرقـاء، ومـن ضـمنهم الـواليـات املتحـدة، أن االسـتراتـيجية الـقائـمة عـلى دعـم الـحّكام 
السـلطويـني املـقّربـني مـن األنـظمة الـغربـية (عـلى خـالف صـّدام حسـني)، مـن أجـل الـحفاظ 
عــلى االســتقرار اإلقــليمي، لــم تــعد خــيارًا ُمجــديًــا. كــذلــك، أثــبت الــتدخّــل األضيق نــطاقًــا 
فـي لـيبيا وسـوريـة، عـبر اسـتخدام وكـالء محـليني بـشكل أسـاسـي، أن الـقوة الـعسكريـة 

ال تكفي وحدها لتحقيق االستقرار.

شـّكلت هـذه اإلخـفاقـات الـكثيرة مـصدر إحـباط مـتزايـد لـلواليـات املتحـدة. وهـو مـا عـبّر 
عـــنه الـــرئـــيس األمـــيركـــي األســـبق بـــاراك أوبـــامـــا فـــي مـــقابـــلة مـــع مجـــلة "ذي أتـــالنـــتك" 
األمــيركــية فــي الــعام 2016، حــني قــال: "تــفاديــنا ســقوط ضــحايــا مــدنــيني عــلى نــطاق 
واسـع، وتـجنّبنا انـزالق الـوضـع إلـى سـيناريـو صـراٍع أهـلي دمـوي ومـديـد. لـكن، وعـلى 
الـرغـم مـن ذلـك كـله، غـرقـت لـيبيا فـي الـفوضـى". وعـلى غـرار أوبـامـا، سـاورت الـرئيسـني 

دونالد ترامب وجو بايدن رغبٌة مماثلة في الخروج من املنطقة.



لـكن نـقطة االخـتالف األسـاسـية بـني تـرامـب مـن جـهة وأوبـامـا وبـايـدن مـن جـهة أخـرى، 
تــتمثّل فــي كــيفية الــتعاطــي مــع إيــران. فــفيما قــرّر تــرامــب التخــّلي عــن االتــفاق الــنووي 
الــذي أبــرمــه أوبــامــا فــي الــعام 2015، مــفّضاًل انــتهاج ســياســة "الــضغوط الــقصوى" 
عـلى إيـران، يـسعى بـايـدن راهـنًا إلـى إعـادة إحـياء هـذا االتـفاق. فـي غـضون ذلـك، يـشعر 
ل إلــى  الــكثير مــن األفــرقــاء الخــليجيني بــأن الــواليــات املتحــدة، رغــبًة مــنها فــي الــتوصّــ

اتفاق، تغّض الطرف عن تدّخالت إيران املتواصلة في أمن املنطقة واستقرارها.

ال يـبدو أن أي رئـيس أمـيركـي مسـتعد النـتهاج سـياسـة بـديـلة تـتطّلب بـذل جـهود حـثيثة 
لــدعــم إطــالق عــملية إصــالح جــديّــة فــي الــعالــم الــعربــي. واألســوأ أن الــواليــات املتحــدة 
تــميل عــمومًــا إلــى اعــتماد ســياســة قــائــمة عــلى تــرك بــعض "املــهام غــير مــنتهية"، كــما 
أظهــرت الــسنوات العشــرون املــاضــية. فــهي تــتدخّــل فــي الــدول، ثــم تفشــل فــي تحقيق 
أهـدافـها، فـتنسحب عـلى عجـل، مخـّلفًة وراءهـا مـوجـًة مـن الـفوضـى الـعارمـة الـتي يـتعنيّ 
عـــلى ســـكان الشـــرق األوســـط إمـــا الـــتخبّط للخـــروج مـــنها، أو الـــتعايـــش مـــعها ضـــمن 
ظــروف أقــسى بــكثير مــن الــسابق. وخــير دلــيل عــلى ذلــك انــسحابــها مــن أفــغانســتان، 
حـــيث تخـــّلت واشـــنطن عـــن حـــلفائـــها مـــن األفـــغان، لـــيواجـــهوا مـــصيرهـــم تـــحت رحـــمة 

طالبان.
 

ال تــقتصر هــذه املــهام غــير املــنتهية عــلى الــتدخــالت فحســب، بــل تــشمل أيــًضا "عــملية 
الســـالم" بـــني الـــجانـــبني الفلســـطيني واإلســـرائـــيلي. لـــم يؤدِّ إغـــفال الـــواليـــات املتحـــدة 
ملـسار املـفاوضـات إلـى فشـلها فـي إنـهاء االحـتالل اإلسـرائـيلي فحسـب، بـل إلـى حـدوث 
مـــا هـــو أســـوأ مـــن ذلـــك، أي مـــنح إســـرائـــيل الـــغطاء الـــالزم لـــترســـيخ احـــتاللـــها وإنـــشاء 
نـــسختها الـــخاصـــة مـــن نـــظام الـــفصل الـــعنصري (األبـــارتـــايـــد)، عـــلى أســـاس نـــظامَـــني 
قـانـونـينَي مـنفصَلني وغـير مـتساويَـني أحـدهـما يُطبَّق عـلى الفلسـطينيني، واآلخـر عـلى 
اإلسـرائـيليني. وشـّكلت "صـفقة الـقرن" الـتي أطـلقها تـرامـب - ونـقل بـموجـبها الـسفارة 
األمـيركـية إلـى الـقدس، ومـنح مـباركـة أمـيركـية لـلقرار اإلسـرائـيلي بـضم املـديـنة، ووضـع 
خـطة سـالم حـرمـت الفلسـطينيني مـن حـلمهم بـاالسـتقالل – دلـياًل إضـافـيًا لـلرأي الـعام 
الـعربـي عـلى أن الـواليـات املتحـدة ال تـأبـه بـمصالـحهم، بـل تـسعى بـشكل مـباشـر إلـى 

تقويضها.

مـع ذلـك، تـخوض الـعالقـات األمـيركـية اإلسـرائـيلية، الـتي تـشّكل الـركـن الـثانـي مـن أركـان 
الـسياسـة الـخارجـية الـثالث، تـغيّرات مـتسارعـة. فـالـدعـم الـذي تـلّقاه تـرامـب مـن بـنيامـني 
نــتنياهــو، رئــيس الــوزراء اإلســرائــيلي الــسابق الــذي أمــضى فــترةً مــديــدة فــي الــحكم، 
سـاهـم فـي تعميق االنـقسام بـشأن تـأيـيد إسـرائـيل فـي الـداخـل األمـيركـي. ومـا كـان فـي 
املـاضـي تـوافـًقا واسـًعا بـني الحـزبـني الـديـمقراطـي والجـمهوري عـلى دعـم إسـرائـيل بـات 



الـيوم قـضيًة خـالفـية فـي حـروب أمـيركـا الـثقافـية. إضـافـًة إلـى ذلـك، حـرصـت خـطة تـرامـب 
لة للســالم فــي الشــرق األوســط إلــى إرضــاء مــناصــريــه اإلنــجيليني الــذيــن يؤمــن  املــرتجَــ
ل بـدء حـقبة نـهايـة الـعالـم.  بـعضهم بـأن إعـطاء أرض املـيعاد إلـى اإلسـرائـيليني سيعجّـ
أمــــا عــــلى يــــسار الــــطيف الــــسياســــي األمــــيركــــي، فــــقد ســــاهــــم االحــــتالل اإلســــرائــــيلي 
املــتواصــل بــبروز جــيل جــديــد مــن األمــيركــيني املــشّككني فــي صــوابــية الــتزام بــالدهــم 
الـراسـخ تـجاه إسـرائـيل. كـما أن الـتيار الـوسـطي يشهـد بـدوره تـبّداًل فـي املـواقـف. فـقد 
أظهـر اسـتطالع أجـرتـه جـامـعة مـاريـالنـد فـي الـعام 2018 أن 64 فـي املـئة مـن األمـيركـيني 
ســيفّضلون تحقيق املــساواة الــكامــلة للفلســطينيني بــداًل مــن اســتمرار وجــود إســرائــيل 

كدولة يهودية، في حال استحاَل تطبيق حل الدولتني.

أمـا الـعامـل الـثالـث الـذي سـاهـم فـي إعـادة تـموضـع الـواليـات املتحـدة بـعيًدا عـن الـعالـم 
الـعربـي فـيتمثّل فـي اسـتقاللـها املـتزايـد فـي مـجال الـطاقـة. مـع أن صـافـي وارداتـها مـن 
الــــطاقــــة بــــلغ ذروتــــه فــــي الــــعام 2005، إذ شــــّكل حــــوالــــى 30 فــــي املــــئة مــــن إجــــمالــــي 
رعـان مـا أصـبحت مـصّدرًا صـافـيًا لـلطاقـة فـي الـعام 2019 بـفضل تـطويـر  االسـتهالك، سُـ
تـــقنيات الـــحفر بـــالـــتكسير الـــهيدرولـــيكي، الـــتي عـــزّزت قـــدرتـــها عـــلى اســـتخراج الـــغاز 
والــنفط. ال تــزال الــواليــات املتحــدة تســتورد بــعض الــنفط الــخام، إال أن حــصة وارداتــها 
مـن مـنظمة األوبـك (الـتي تـهيمن عـليها دول عـربـية) انـخفضت مـن 85 فـي املـئة إلـى 14 
فـي املـئة. إذًا، تـوشـك أمـيركـا عـلى االنـعتاق مـن الـحاجـة إلـى تـأمـني إمـداداتـها مـن نـفط 
الشــرق األوســط وحــمايــتها. صــحيحٌ أن الــكثير مــن حــلفائــها مــا زالــوا يــعتمدون عــلى 
الـنفط، فـيما يـحاول الـعالـم أن يـفطم نـفسه عـن الـوقـود األحـفوري، إال أن الـضغوط الـتي 

كان يمكن للدول العربية املنتجة للنفط ممارستها على أميركا بدأت تنحسر باطّراد.

نــتيجًة ألخــطاء الــواليــات املتحــدة وإخــفاقــاتــها والــظروف املــتغيّرة فــي أســواق الــطاقــة، 
إضـافـًة إلـى خـيبة أمـل الـشعوب والـحكومـات الـعربـية مـن الـسياسـات األمـيركـية، تـتزاحـم 
دول أخــرى ملــلء الــفراغ الــذي خــّلفته واشــنطن، وفــي طــليعتها روســيا وتــركــيا وإيــران 
الـتي لـم تـكتِف بـالـتدخّـل فـي سـوريـة تحـديـًدا، بـل فـي أمـاكـن أخـرى أيـًضا. كـذلـك، عـمدت 
اإلمـارات الـعربـية املتحـدة والبحـريـن، واملـملكة الـعربـية الـسعوديـة ضـمنًا، إلـى تـوطـيد 
عــالقــاتــها مــع إســرائــيل للحــّد مــن تــأثــير إيــران. أمــا الــصني، فــقرّرت اســتعراض نــفوذهــا 
اقـتصاديًـا مـن خـالل ضـخّ مـبالـغ طـائـلة فـي املـنطقة لـألطـراف املسـتعدة لـقبولـها مـن دون 

إبداء أي تحفّظ.

لـكن مـن املخـطئ االعـتقاد بـأن انـحسار الـنفوذ األمـيركـي يسهّـل عـملية إرسـاء االسـتقرار 
واالزدهــار فــي الشــرق األوســط. صــحيحٌ أن الــواليــات املتحــدة لــم تحّقق ربــما إنــجازات 



تـُذكـر، لـكن مـن املسـتبعد أن تـتمّكن األطـراف الـتي تـتنافـس اآلن عـلى الـنفوذ فـي املـنطقة 
من تحقيق ما عجزت عنه أميركا، أو حتى أن تحاول مساعدة دول الشرق األوسط. 

تــشير الــتغييرات الــتي خــاضــتها األســواق الــنفطية، وتــلك الــتي أحــدثــتها انــتفاضــات 
الـربـيع الـعربـي، واالسـتخدام الـكثيف لـوسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي، إلـى أن الـوسـائـل 
الـقديـمة الـتي لـطاملـا لـجأت إلـيها الـدول الـعربـية لـلحفاظ عـلى السـلم االجـتماعـي لـم تـعد 
فــّعالــة بــعد اآلن، وعــلى رأســها الــقبضة األمــنية املشــّددة، واإلعــانــات املــالــية، ووظــائــف 
الـقطاع الـعام. فهـذه الـدول تـحاول الـصمود مـتمّسكًة بـتكتيكات قـمعية وشـرسـة ال تـلقى 
تــرحــيبًا فــي صــفوف الشــركــاء والــداعــمني الــغربــيني املــحتملني. ونــظرًا إلــى أن روســيا 
والـصني وتـركـيا لـديـها كـلها نـوازع سـلطويـة، مـن املسـتبعد جـدًّا أن يـسهم أيٌّ مـنها فـي 
تحقيق االنـــفتاح الـــسياســـي أو االجـــتماعـــي أو االقـــتصادي الـــذي تـــحتاجـــه األنـــظمة 

العربية.

لـكن هـذا االنـفتاح هـو املـفتاح األسـاسـي مـن أجـل تحقيق االسـتقرار فـي الـعالـم الـعربـي. 
فـقادتـه يـحتاجـون إلـى االسـتعانـة بـأدوات جـديـدة وشـامـلة للجـميع، مـن شـأنـها تحقيق 
املــساواة فــي املــواطــنة، وإنــشاء أنــظمة اقــتصاديــة تســتند إلــى الجــدارة وتَــِعُد بــإرســاء 
السـلم االجـتماعـي وتـوفـير حـياة أفـضل لـسكان املـنطقة. لـكن مـثل هـذا الـتغيير ال يـمكن 
إحـــداثـــه مـــن خـــالل الـــتموضـــع مـــع الـــصني أو االعـــتماد عـــلى روســـيا أو الـــتحالـــف مـــع 
إسـرائـيل، بـل مـن خـالل تطبيق عـملية إصـالح وطـنية وجـاّدة وتـدريـجية. يـبدو واضـًحا 
إذًا أن هـذه املـهمة سـتقع مـن اآلن فـصاعـًدا، وأكـثر مـن أي وقـت مـضى، عـلى عـاتق الـدول 
الـعربـية نـفسها نـتيجًة لـالنـسحاب األمـيركـي مـن الشـرق األوسـط. وال بـّد لـلقادة الـعرب 
أن يـدركـوا أن بـقاءهـم فـي الـحكم رهـٌن بـإجـراء اإلصـالحـات الـضروريـة، وال بـّد لـلشعوب 

العربية أن تستخدم الوسائل السلمية للدفاع عن حقوقها على نحو أكثر حزًما.
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