129

منير الكشو | Mounir Kchaou

*

"هل انتهى القرن األميركي؟"
"?"Is the American Century Over

عنوان الكتاب يف لغتهIs the American Century Over ? :
عنوان الكتاب :هل انتهى القرن األمرييك؟
املؤلف :جوزيف صموئيل ناي Joseph Samuel Nye
سنة النرش2015 :
النارشPolity Press :
عدد الصفحات152 :
*

أستاذ الفلسفة السياسية واألخالقية الحديثة واملعارصة ،جامعة تونس.
Professor of modern and contemporary political and moral philosophy, University of Tunis.

*

129

130
ولد مؤلف الكتاب جوزيف صموئيل ناي سنة  ،1937وقد شغل
خطة عميد ملعهد جون كينيدي إلدارة الحكم التابع لجامعة هارفرد
األمريكية ،وعمل أستاذًا باملعهد نفسه ،وتوىل عديد املناصب الرسمية
منها مساعد وزير الدفاع لشؤون األمن يف حكومة الرئيس كلنتون،
ورئيس مجلس االستخبارات الوطني .وأسس مع روبرت كوهني مركز
الدراسات الليربالية الجديدة يف العالقات الدولية .وعمل عىل تطوير
وجهة للعالقات الدولية ليربالية يف صميمها ،ومناقضة لوجهات نظر
الواقعيني أمثال كيسنجر ووالز ومرغنرثو ،واالنعزاليني أمثال بات بوكنان،
واملحافظني الجدد أمثال كاغان وكريستول وكرومثاير .ألّف جوزيف ناي
العديد من الكتب نذكر منها بالخصوص كتاب القوة الناعمة :وسيلة
النجاح يف عامل السياسة الدولية((( ،وكتاب مفارقة القوة األمريكية(((،
وكتاب ملزمون بالقيادة :تغري طبيعة القوة األمريكية((( .واشتهر خاصة
باستخدامه ملفهومي القوة الناعمة ، Soft Powerوالقوة الذكية Smart
 ،Powerمقابل القوة الصلبة  ،Hard Powerيف تحليل العالقات
الدولية .وقد ال يحمل هذا الكتاب ،الصادر يف كانون الثاين /يناير ،2015
للقارئ املطلع عىل كتابات ناي وآرائه السابقة يف السياسة الدولية
جدي ًدا يذكر عىل مستوى املفاهيم واملقاربات ،لك ّن أهميته تكمن
بال شك يف تطبيق تلك املفاهيم واملقاربات عىل الواقع الدويل الراهن
والتح ّوالت التي طرأت عىل توزيع القوة بني الدول واألمم ،ويف الر ّد
رسعوا بحسب املؤلف يف الحكم
عىل عديد املحللني والدارسني الذين ت ّ
بانتهاء القرن األمرييك ،وأفول عرص الريادة األمريكية ،وتح ّول مركز النفوذ
نحو بلدان صاعدة ما فتئت مصادر القوة لديها تتزايد وترتاكم مثل
الصني ،أو البلدان األخرى املنضوية معها ضمن ما يُعرف بـ "الربيكس"
 BRICSالذي يض ّم الربازيل وروسيا والصني وجنوب أفريقيا.
هيكل مغاي ًرا لهيكل مؤلَّف أكادميي تقليدي
ً
وقد اختار ناي لكتابه
مبقدمة وفصول وعناوين فرعيّة ،وإنّ ا جاء يف قالب حواري يشبه
الحوارات الصحفية ،وإن خال من األسئلة واألجوبة وامل ُحاِور الذي يطرح
األسئلة .فالكاتب يستبق قارئه بطرح أسئلة واإلجابة عنها ،ومناقشة
دليل
األفكار الرائجة حول أفول القرن األمرييك ،ليقدم يف آخر الكتاب ً
توجيهيًا للقارئ ملزيد االطالع والتعمق يف املسائل التي يثريها .لذلك
مهم للطالب والباحثني واملهتمني بالوضع
ميثّل الكتاب يف رأينا مور ًدا ً
الدويل لصوغ أسئلتهم وأفكارهم عىل نحو عليم ،ومكافحتها مع الوقائع
املتحولة واملتشعبة لعامل السياسة الدولية.
 1جوزيف صموئيل ناي ،القوة الناعمة :وسيلة النجاح يف السياسة الدولية ،ترجمة محمد
توفيق البجريمي (الرياض :دار العبيكان.)2007 ،
 2جوزيف صموئيل ناي ،مفارقة القوة األمريكية ،ترجمة محمد توفيق البجريمي
(الرياض :دار العبيكان.)2003 ،
3 Joseph Samuel Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American
power )New York: Basic Books Inc., 1990).
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يتك ّون الكتاب من ستة فصول ،هي باألحرى عناوين كربى" :ابتكار
القرن األمرييك" ،و"انحطاط أمرييك؟" ،و"تحديات وانحطاط نسبي"،
و"صعود الصني" ،و"االنحطاط املطلق :هل أ ّن أمريكا مثيلة لروما؟"،
و"تحوالت القوة والتعقيد العاملي" ،وينهيه بخامتة يحرص فيها أهم
دليل للقارئ ملزيد االطالع.
االستنتاجات ،ويقدم يف آخر الكتاب ً
يف ما يشبه التقديم الوجيز للمشكل واألطروحة التي يدافع عنها،
رس ع يف إطالق
ينب ّـه ناي الباحثني يف هذه املسألة من مغ ّبة الت ّ
األحكام .فعىل الرغم من أ ّن استطالعات الرأي التي أجريت حول
العامل يف السنوات األخرية قد أوضحت أ ّن املستطلعني من خمسة
عرش بل ًدا من أصل اثنني وعرشين أفادوا أ ّن الصني ستعوض أو أنّها
قد عوضت الواليات املتحدة األمريكية يف قيادة العامل ،وعىل الرغم
مام كشفه استطالع للرأي أجراه معهد "بيو"  Pewسنة  2014من
أ ّن  %28فقط من األمريكيني ال يزالون يعتقدون أ ّن بلدهم يحتل
موق ًعا "متقد ًما عىل اآلخرين" يف حني كانت هذه النسبة  %38سنة
 ،2011فإ ّن ناي يرى أ ّن الواقع قد يفاجئنا بخالف ما نعتقد ،وأ ّن
عىل داريس العالقات الدولية أن يتحلّوا بالرصانة األكادميية ،وألّ
رسعوا يف إطالق األحكام وإعالن نهاية عرص وبداية تاريخ جديد.
يت ّ

متى بدأ القرن األميركي؟
يطرح الفصل األول من الكتاب السؤال :متى بدأ القرن األمرييك؟
يؤكد ناي يف هذه النقطة غياب اإلجامع بني الدارسني عىل تاريخ
بداية القرن األمرييك .فلنئ أرجعه بعض الدارسني إىل سنة 1917
عندما قطع الرئيس األمرييك وودرو ويلسون يف ذلك الوقت مع
التقليد االنعزايل السائد يف الثقافة السياسية األمريكية ،وأرسل جنو ًدا
إىل أوروبا للمشاركة يف الحرب العاملية األوىل ،واقرتح تشكيل عصبة
األمم املتحدة لتنظيم األمن العاملي ،ينبه آخرون إىل أ ّن أمريكا عادت
بعد ذلك إىل منزعها االنعزايل من جديد يف الثالثينيات من القرن
املنقيض بعد عودة الجنود إىل الوطن .لهذا سيكون من املالئم ،يف نظر
ناي ،تحديد بداية القرن األمرييك مع دخول الرئيس فرانكلني روزفلت
الحرب العاملية الثانية ،وهي الفرتة التي برز فيها أول استخدام لهذا
التعبري "القرن األمرييكّ" بقلم الصحايف هرني لوس يف افتتاحية كتبها
ملجلة "ليف" يف شباط /فرباير  ،1941معل ًنا عن بداية العرص األمرييك.
وقد جاءت قرارات الرئيس هاري ترومان إثر نهاية الحرب العاملية
الثانية لرتسخ الريادة األمريكية يف العامل ،ولتقطع نهائ ًيا مع املنحى
االنعزايل املحافظ يف السياسة الخارجية األمريكية .وضمنت ألمريكا
وجو ًدا دامئًا لقواتها العسكرية يف الخارج يف أوروبا ويف جنوب رشق
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آسيا .كام أ ّن الواليات املتحدة استثمرت الكثري من املال يف مخطط
مارشال للنهوض االقتصادي يف أوروبا ما بعد الحرب ،وأنشأت منظمة
حلف شامل األطليس "الناتو" سنة  1949الذي حارب يف كوريا سنة
 ،1950وأبرمت تحالفًا مع كل من اليابان وأوروبا وبريطانيا من أجل
احتواء النمو املتسارع للقوة السوفياتية ،وأقامت وجو ًدا عسكريًا
متواصل إىل اليوم.
ً
دامئًا يف مناطق جغرافية موزعة عىل العامل ال يزال
لكن هل يعني ذلك أ ّن الواليات املتحدة هيمنت عىل العامل إىل ح ّد
أ ّن القرن العرشين وسم بالقرن األمرييك؟

يرى ناي أنّنا إذا ع ّرفنا الهيمنة من خالل مفردات القوة االقتصادية،
ومن ث ّم اتساع حصة دولة ما من مجمل االقتصاد العاملي ،فإنّه ميكننا
أن نقول إ ّن القرن األمرييك قد انطلق مع بداية القرن العرشين ،عندما
تنامت القوة الصناعية األمريكية لتجعل من االقتصاد األمرييك يعادل
ربع اقتصاد العامل إبّان الحرب العاملية األوىل .وهي القوة التي يتوقع
تقلصها يف العرشية املقبلة وفق املحللني والخرباء الذين ير ّجحون
احتامل تجاوز الصني للواليات املتحدة من حيث امتالك أكرب اقتصاد
يف العامل .واعتام ًدا عىل تعديل يف قياس القوة االقتصادية يُس ّمى
"تعادل القدرة الرشائية" ،يرى البنك الدويل أ ّن الصني قد تجاوزت
ً
فعل من حيث الناتج الداخيل الخام  GDPالواليات املتحدة .كام
تذهب توقّعات أخرى ،تقيس االقتصادات بنسب املبادالت التجارية
باعتامد العملة الوطنية ،إىل أ ّن الصني ستصبح أكرب اقتصاد يف هذه
العرشية .فهل يعني ذلك نهاية القرن األمرييك؟
يبدأ ناي يف هذا الفصل بتحديد معنى القوة مبا هي القدرة عىل
التأثري يف اآلخرين للحصول عىل النتائج املرجوة أو املأمولة .وهناك،
يف رأيه ،سبل ثالثة للحصول عىل ذلك إ ّما من خالل القهر (العصا)،
وإ ّما اإلغراء ودفع املال (ال َج َزرة) ،وإ ّما من خالل الجاذبية واإلقناع.
أ ّما العصا والجزرة فهي القوة الصلبة ،وأ ّما الجاذبية واإلقناع فهي
القوة الناعمة .ويف كتاب القوة الناعمة :وسيلة النجاح يف عامل متغري،
كتب ناي مع ّرفًا الق ّوة الناعمة بأنها "القدرة عىل الحصول عىل

ما تريد عن طريق الجاذبية بدلً من اإلرغام أو دفع األموال.
وهي تنشأ من جاذبية ثقافة بلد ما ،و ُمثُله السياسية وسياساته.
فعندما تبدو سياستنا مرشوعة يف عيون اآلخرين تتسع ق ّوتنا"(((.
كل هذه األسباب الثالثة تتضافر ،يف رأي ناي ،لتكسب القوة
معنى و ُعمقًا ودميومة مع فاعلية يف توظيف املــوارد .لذلك ال
تكفي الق ّوة االقتصاديّة والسيطرة عىل املبادالت التجاريّة وحدها
لتعريف القرن األمرييك ،بل ميكن أن تتوافر القوة االقتصادية من
دون أن تتوافر معها قدرة التأثري يف مجرى الحوادث يف العامل ويف
مثل الواليات
ميزان القوى عىل الصعيد العاملي .فعندما أصبحت ً
املتحدة يف آخر القرن التاسع عرش صاحبة أكرب اقتصاد يف العامل ،مل
ينظر إليها عىل أنّها أكرب العب يف ميزان القوى العاملي ّإل عندما
قام الرئيسان روزفلت وويلسون باستثامر جانب من تلك القوة
االقتصادية يف تنمية املوارد العسكرية .وحتى حينام يحوز بلد
ما أكرب أسباب الق ّوة ومواردها ،ميكن أن يفشل يف تحويل تلك
القُدرات إىل قوى سيطرة ومتكني .ففي الثالثينيات كانت الواليات
املتحدة صاحبة أكرب اقتصاد ،غري أنّها اعتمدت سياسة انعزالية
فاعل يف العالقات
جعلتها تنكفئ عىل نفسها وغري مهتمة بأ ّن تكون ً
الدول ّية .فعندما تتجاوز الصني الواليات املتحدة األمريكية من حيث
الحجم العام االقتصادي يف العامل ،ال يعني ذلك أنّنا بصدد مشاهدة
نهاية القرن األمرييك ،إذا أخذنا يف الحسبان تضافر القوى الثالث
االقتصادية والعسكرية والناعمة.

هل القرن األميركي
قرن هيمنة أميركية؟
يتعي أيضً ا يف نظر ناي أن نتخىل عن الربط اآليل بني توافر عنارص
ّ
القوة التي ذكرناها والهيمنة عىل الصعيد العاملي .ففي نهاية
الحرب العاملية الثانية ،مل يكن النفوذ األمرييك يف العامل مطلقًا .فمن
سنة  1945إىل سنة  ،1991كان ميزان القوى العاملي ثنايئ القطبية
مع قوتني عظميني متفوقتني عىل بق ّيـة الدول األخرى ،تتقاسامن
النفوذ والسيطرة عىل العامل .ومل تصبح الواليات املتحدة األمريكية
القوة الوحيدة الغالبة إلّ بعد سنة  1991وانهيار االتحاد السوفيايت
واملعسكر االشرتايك .لذلك يبدو يف نظر بعض الدارسني ،وعىل خالف
اآلراء التي ترجع بداية القرن األمرييك إىل سنة  1941ودخول الواليات
املتحدة الحرب العاملية الثانية ،أ ّن القرن األمرييك بدأ حقًّـا عندما
انهار االتحاد السوفيايت ،ودخل العامل مرحلة هيمنة القطب الواحد
4 Ibid., p. 12.
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األمرييك ،وأصبحت القوة العسكرية األمريكية مسيطرة عىل نحو
مطلق بح ًرا وج ًّوا وب ًّرا ،وارتفعت ميزانية الدفاع األمريكية لتصبح
مضاهية لنصف مجموع ما تخصصه الدول األخرى للدفاع ،ما يجعل
من العسري عىل هذه الدول تكوين أحالف إلحداث توازن مع القوة
العسكرية األمريكية.

ومع ذلك يرى ناي أ ّن مزاعم الهيمنة املطلقة للواليات املتحدة
األمريكية عىل شؤون العامل مج ّرد أسطورة ال تصمد أمام الفحص
الدقيق للوقائع .فمصطلح "هيمنة"  Hegemonyيستخدم مبعانٍ
متع ّددة وغامضة أحيانًا ،وال يوجد اتفاق حول نسبة التفاوت يف
الق ّوة ويف مصادرها التي تكون ملصلحة بلد وتجعله يف موقع هيمنة.
ويستخدم بعض ال ُكتّاب كلمة "هيمنة" عىل معنى "إمرباطوري" ،لك ّن
صيغة اإلمرباطورية ليست رشطًا للهيمنة يف نظر ناي .ويستخدمها
آخرون مبعنى القدرة عىل التحكم يف النظام الدو ّيل وتوجيهه ،يف حني
يستخدم بعض آخر هذا التعبري مبعنى مرادف للتفوق والريادة وحيازة
النسبة األكرب من مصادر الق ّوة .لك ّن الواقع يثبت ،يف نظر الكاتب،
أ ّن امتالك أسباب القوة مل يكن يف التاريخ ُمطلقًا .ففي القرن التاسع
عرش ،هيمنت بريطانيا عىل العامل ،مع أنّها كانت يف املرتبة الثالثة بعد
الواليات املتّحدة وروسيا من حيث الناتج الداخيل الخام ،والثالثة أيضً ا
من حيث إنفاقها عىل القوات املسلّحة وراء روسيا وفرنسا ،حتى عندما
كانت يف أوج ق ّوتها سنة  .1870أ ّما الهيمنة األمريكية عىل العامل بعد
 ،1945فلم تكن مطلقة عىل الرغم من تف ّوق أمريكا من حيث القوة
االقتصادية والعسكرية والناعمة ،إذ كانت تضا ّدها وتوازنها ق ّوة االتحاد
السوفيايت عىل امتداد أكرث من أربعة عقود .لذلك مييل ناي إىل األخذ
برأي هرني كيسنجر الذي يالحظ يف كتابه النظام العاملي :تأمالت حول
فعل سبق
كوكبي ً
طالئع األمم ومسار التاريخ ،أ ّن "ما من نظام عاملي
ّ
له أن كان موجو ًدا باملطلق"((( ،ما دامت دول كبرية الحجم مثل الصني
 5هرني كيسنجر ،النظام العاملي :تأمالت حول طالئع األمم ومسار التاريخ ،ترجمة
فاضل جتكر (بريوت :دار الكتاب العريب.)2015 ،
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والهند وإندونيسيا واملعسكر السوفيايت ،أي ما يناهز نصف سكان
العامل ،مل تكن أعضاء يف النظام العاملي األمرييك.
وعىل صعيد ميزان القوى العسكري العاملي ،مل تكن الواليات املتّحدة
مهيمنة .أ ّما عىل الصعيد االقتصادي فقد أنشأت الزعامة األمريكية
للعامل مؤسسات ليربالية ،ووضعت قواعد ومعايري ،حكمت من
خاللها االقتصاد العاملي ،غري أ ّن ذلك مل يشمل إلّ نصف العامل .وحتى
يف هذه الفرتة ،مل يكن بوسع أمريكا دو ًما الحصول عىل ما ترغب
فيه ،إذ مل تستطع منع االتحاد السوفيايت من الحصول عىل السالح
النووي ،والشيوعيني من السيطرة عىل الصني ،ومل تفلح يف تج ّنب
مأزق الحرب الكورية ،وبقيت مكتوفة األيدي أمام القمع السوفيايت
لالنتفاضتني يف املجر ويف تشيكوسلوفاكيا ،ومل تستطع منع انتصار
كاسرتو يف كوبا وغريها .لذلك بدل الحديث عن هيمنة ،يفضّ ل ناي
للحصة الكبرية التي متلكها
الحديث عن تف ّوق أو ريادة العامل ،نظ ًرا ّ
الواليات املتّحدة من األسباب الثالثة للق ّوة.
وهكذا فمن املالئم تعريف القرن األمرييك بصفته الفرتة التي انطلقت
مع بداية الحرب العاملية الثانية حينام تفوقت الواليات املتحدة
عىل غريها من الدول عىل صعيد املــوارد االقتصادية ،وأصبحت
العبًا محوريًا يف امليزان العاملي للقوة ،من دون أن تكون قادرة عىل
التحكم املطلق يف شؤون العامل.
أ ّما حول السؤال املركزي للكتاب ،إن كان القرن األمرييك قد انتهى،
فريى ناي أننا وإن كنا نعرف تاريخ بداية القرن األمرييك وهو سنة
 ،1941فإنّنا سنظل نجهل موعد نهايته ،ومن ث ّم فلسنا بصدد الدخول
يف عامل ما بعد أمرييك كام يزعم بعضهم .ويف رأيه ال يستطيع أحد
أن يتنبّأ باملستقبل ،ذلك أنّه يظل منفت ًحا عىل إمكانات عدة ،تقوم
كل واحدة منها عىل حوادث عصيّة عىل التوقّع ،ولها دور رئيس يف
تحديد التط ّورات املستقبل ّية التي ميكن أن يشهدها العامل .ويف رأيه مل
ينته القرن األمرييك بع ُد ،وإنّ ا تغي ّـر ،نظ ًرا للتح ّوالت يف املشهد العاملي
ويف أسباب القوة ومواردها لدى الدول والفاعلني غري الدولتيني non
 .state actorsوهو ما عزم عىل رشحه وتفسريه يف هذا الكتاب،
وبالخصوص يف فصله األخري.
فعل
لكن قبل التع ّرض إىل هذه املسألة يطرح السؤال :هل هناك ً
انحطاط وتراجع لقوة الواليات املتحدة ولتأثريها يف ميزان القوى
العاملي؟ يناقش الكاتب آراء مؤرخني أمثال هيلفورد ماكندر،
ومنظرين ماركسيني أمثال وولرشتني حول فكرة الهيمنة واالنحطاط،
وآراء محللني ُعرفوا بتبنيهم لنظرية االنحطاط األمرييك أمثال صموئيل
هنتغتون .ويرى أ ّن اإلجابة عن السؤال تقتيض التمييز بني االنحطاط
بصفته تراجع القوة الخارجية لدولة ما بفعل بروز منافس لها يف
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الخارج ،واالنحطاط بصفته تدهو ًرا داخل ًّيا .وإذا كان األ ّول يُع ّد
انحطاطًا نسب ًّيا فإ ّن الثاين يع ّد انحطاطًا مطلقًا .ولنئ كان الشكالن
مرتبطني يف أحيان كثرية ،فإنهام ليسا بالرضورة كذلك .ففي القرن
السابع عرش ،تراجعت إسبانيا خارج ًيا بفعل مشكالتها االقتصادية
الداخلية مقابل ازدهار االقتصاد الهولندي وصعوده ،مع أ ّن هولندا
خَربت تراج ًعا نسب ًّيا خارج ًيا لصعود دول أخرى مثل بريطانيا التي
أصبحت يف تلك الفرتة أش ّد قوة منها.

يطرح ناي جان ًبا أطروحة االنحطاط املطلق ،فالواليات املتحدة ليست
يف حالة تدهور داخيل ،وهي الفكرة التي سيعود إليها يف الفصل
الخامس .غري أ ّن القرن األمرييك ميكن أن ينتهي بفعل بروز دول أخرى
تتح ّدى النفوذ األمرييك ،وتكون الع ًبا أقوى يف العالقات الدولية ،مثلام
أصبحت بريطانيا يف القرن السابع عرش أقوى من هولندا .واليوم ما
من دولة يف رأيه تستطيع مبفردها أن تتغلب عىل الواليات املتحدة،
وتشل قدرتها عىل قيادة النظام العاملي،
ّ
وأن تنهي ريادتها للعامل،
ولكن من املمكن أن يقوم حلف بني مجموعة من الدول يحقق
ذلك .ويتساءل ناي عن الدول املرشحة للقيام بهذا الدور .إ ّن املرشح
األول هو االتحاد األورويب .يرى ناي أ ّن االتحاد األورويب منافس عتيد
للواليات املتحدة من حيث رأس املال البرشي والتكنولوجيا والقدرات
االقتصادية التصديرية .أ ّما من جهة املوارد العسكرية فأوروبا تنفق
أقل من نصف ما تنفقه الواليات املتحدة عىل الدفاع ،ومتتلك فرنسا
وبريطانيا ترسانة نووية ،لك ّن قدراتهام عىل التدخّل ما وراء البحار
يف أفريقيا والرشق األوسط ورشق آسيا تظل محدودة .أ ّما عىل
مستوى القوة الناعمة ،فالثقافات األوروبية ومنط الحياة األورويب
جاذبة للكثريين من خارج القارة األوروبية ،كام أ ّن األوروبيني لهم
دور مركزي يف املؤسسات الدولية .غري أ ّن ما يعوق االتحاد األورويب
عىل منافسة الواليات املتّحدة يف ريادة العامل يتعلق بعجزه إىل اآلن
عىل تحقيق نسبة من االنسجام السيايس والثقايف واالجتامعي ،تخ ّوله
رصف حيال املسائل الدول ّية كيانًا مو ّح ًدا ،ال تج ّم ًعا محدو ًدا لجملة
الت ّ
من الدول مختلفة من حيث قومياتها وثقافتها السياسية وسياساتها
الخارجية .كام أنّه بالنسبة إىل ناي ،ال ميكن لليابان أو روسيا أو الهند

أو الربازيل أن يكونوا منافسني ج ّديني للواليات املتحدة عىل الريادة
يف الساحة الدول ّية ،ألسباب يب ّينها بتفصيل ضاف يف الفصل الرابع
من الكتاب .أ ّما الصني فمرشحة أكرث من غريها لهذا الدور ،ولذلك
فصل من الكتاب لصعود الصني وبروز قوتها العاملية.
يخصص ً
ّ

هل بدأ القرن الصيني؟
تذهب دراسات عديدة إىل أ ّن الصني مرشّ حة ألداء دور املنافس
فاعل يف ميزان القوى العاملي ،قاد ًرا
للواليات املتّحدة بصفتها الع ًبا ً
عىل وضع ح ّد للقرن األمرييك .فقد أعلن املؤ ّرخ األمرييك املعروف نيل
فرغسون أ ّن "القرن الواحد والعرشين قرن الصني" .هذا الرأي تؤيده
استطالعات آراء املواطنني األمريكيني التي أجريت يف التسعينيات من
القرن املايض ،وقد أبرزت أ ّن أمريكيني كثريين يعتقدون أ ّن الصني
ستمثّل التحدي األكرب لنفوذ بلدهم يف العامل وملكانة الواليات املتحدة
يف القرن الحادي والعرشين.
أ ّما عنارص القوة التي تستند إليها الصني فيجملها الكاتب باألساس يف
النمو الرسيع لحجم الناتج الداخيل الخام ،ورحابة مجالها الجغرايف
الذي يضاهي مجال الواليات املتحدة األمريكية ،وكذلك عدد السكان
الذي يفوق سكان الواليات املتحدة أربع مرات وهو ما يجعل من
الصني سوقًا جذابة للمستثمرين واملتعاملني االقتصاديني .ومع ذلك
قوي موضع ّ
شك.
تظّل قدرة الصني عىل التح ّول إىل بلد
تجاري ّ
ّ
فمبادالت الصني يف مجال الخدمات ضعيفة ،وصادراتها ذات قيمة
مضافة متدنيّة ،كام أنّها تفتقد للعالمات التجارية من الدرجة األوىل
مثل .وعىل الصعيد
مقارنة بتلك التي متتلكها الواليات املتحدة وأملانيا ً
املايل حاولت الصني تطوير قدراتها بتشجيع املتعاملني عىل استخدام
عملتها الوطنية اليوان يف املبادالت املالية ،وهي متثّل اآلن  %9من
الحجم اإلجاميل للمبادالت التجارية للصني ،غري أ ّن الدوالر ال يزال
ميثّل  %81من تلك املبادالت .وإن كانت حصة اليوان يف املبادالت
محل
يحل ّ
التجارية الصينية مرشحة لالرتفاع ،فإنّه من غري املتوقع أن ّ
الدوالر طاملا مل تقبل الصني ترك سوق الرصف العاملي يح ّدد سعر
اليوان ،ومل تحجم عن التالعب بسعر عملتها ،ومل تقبل أيضً ا إنشاء
سوق مالية داخلية مع هيكل قانوين عرصي وشفاف يكسب الثقة يف
املعامالت املالية يف سوق الرصف الصينية.
أ ّما عىل صعيد التكنولوجيا فتربز أيضً ا االختالفات من حيث درجة
مهم عىل هذا الصعيد ،غري أنّها
التط ّور .فالصني حققت تقد ًما ً
اعتمدت باألساس عىل إسرتاتيجية استنساخ التكنولوجيات األجنبية،
واستقدام الرشكات العمالقة مثل آبل وغريها ،أكرث من اعتامدها
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عىل االبتكار الداخيل .ولهذا السبب يرتفع حجم املبادالت التجارية
الصينية ويتضخم ،يف حني تستقر القيمة املضافة خارج الصني ويف
الواليات املتحدة عىل وجه خاص.
تواجه الصني تح ّديًا يتمثّل برضورة تغيري منوال التنمية املعتمد لديها
حتى تتجنب الركود واالنكامش االقتصاديني .وهي تواجه عقبات
مؤسسات غري فاعلة متتلكها
جدية للتح ّول من اقتصاد قائم عىل ّ
الدولة إىل اقتصاد ح ّر .والصني يف حاجة كذلك إىل التص ّدي إىل تفاوت
مجتمعي آخذ يف التفاقم ،وتدهور املحيط الطبيعي ج ّراء التلوث،
ومشكالت الهجرة الداخلية الكثيفة ،واسترشاء الفساد يف أجهزة
الدولة ،وإصالح دولة القانون التي باتت مرتهلة وغري مطابقة لتطور
األوضــاع .كام أنّها مدعوة إىل تذليل املصاعب التي متنع تحقيق
اإلصالحات االقتصادية العاجلة مثل تخفيض حجم االدخار ،ورفع
نسق االستهالك الداخيل لتحفيز السوق الداخلية.

ظل
وعىل خالف الهند التي تعيش منذ استقاللها عن بريطانيا يف ّ
دستور دميقراطي ،مل تجد الصني السبيل لتلبية املطالب الداخلية
املتعلقة باملشاركة السياسية وبالدميقراطية التي ترافق عادة منو
الدخل الفردي يف كل بلد .وبعد أفول األيديولوجيا الشيوعية،
أصبحت مرشوعية الحزب الشيوعي الصيني الحاكم متوقفة عىل
أمرين :قدرته عىل ضامن معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي،
وإرضاء الروح القومية املميّزة لعرق الهان .ويظل ،يف نظر الكاتب،
استقرار الصني رهني قدرتها عىل أن تجد حالّ لالنكامش السكاين ،ومنو
طبقة وسطى حرضية ،والتفاوت بني الجهات ،والشعور بالغنب يف
أوساط األقليات العرقية .واملشكل ،يف نظره ،أنّه ال أحد يعرف ،حتى
من قادة الصني أنفسهم ،كيف سيتطور املستقبل السيايس للصني ،وال
كيف سيؤثر ذلك يف منوها االقتصادي.
أ ّما من جهة القوة العسكرية ،وبعد فرتة من ضعف االستثامر من
سنة  1989إىل  ،2009فقد أخذت امليزانية املخصصة للدفاع يف الصني
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ترتفع رسم ّيا مبع ّدل رقمني كل سنة من الناتج الداخيل الخام ،ويف
سنة  2013بلغت  .%12وقد تط ّور جيش التحرير الشعبي الصيني
إىل جيش حديث قادر عىل التصدي لكل تدخل أمرييك محتمل
يف رشق آسيا .لكن تظل نسبة  %11من الناتج الداخيل بعيدة
تخصصها الواليات املتّحدة لإلنفاق العسكري .كام
عن  %39التي ّ
تظل بعيدة عن القدرة العسكرية الحربية التي متتلكها
أ ّن الصني ّ
الواليات املتحدة من أساطيل بحرية وحامالت طائرات ،وعن قوة
جوية ضاربة للطائرات املقاتلة األمريكية ،عىل الرغم من التقدم الذي
حققته يف تصنيع رضبني من طائرات الشبح النفاثة .وتفتقد الصني
كذلك إىل قواعد عسكرية ،وتحالفات دولية ،متكنها من حضور دائم
يف العديد من املواقع يف العامل ،عالوة عىل أنّها تفتقر إىل القدرات
اللوجستية التي متتلكها الواليات املتحدة للتدخل والقيام بحمالت
عسكرية بعيدة عن أراضيها.
أ ّما عىل صعيد القوة الناعمة ،فالصني متتلك ،يف رأي الكاتب ،عنارص
مهمة متنحها حضو ًرا عامليًا متمي ًزا .فهي متتلك تقنيات متطورة
وعرصية يف مجال الفضاء االفــرايض ،وأكــر عدد من املبحرين
عىل الشبكة العنكبوتية واملستخدمني لإلنرتنت يف العامل .كام أ ّن
للصني ثقافة تقليدية جاذبة لالهتامم وتثري فضول الناس يف سائر
أنحاء العامل ،وقد بعثت لرعايتها ونرشها املئات من املعاهد
الكونفوشيوسية يف أنحاء متفرقة من العامل .غري أ ّن الصني تفتقد
الصناعة الثقافية القادرة عىل منافسة هوليود األمريكية أو بوليود
الهندية ،كام أ ّن جامعاتها ال تحتل مراتب متقدمة يف الرتتيب العاملي
للجامعات .وتفتقد الصني أيضً ا منظامت غري حكومية كتلك التي
تنتج الكثري من القوة الناعمة األمريكية .وقد أخذ القادة الصينيون
سنة  2007القرار بتطوير قوتها الناعمة ،غري أ ّن ناي ال يبدو مقتن ًعا
بقدرة الصني عىل تطوير قوتها الناعمة .فالقوة الناعمة لبلد ما تقوم
عىل ثالثة أركان أساسية وهي :أولً  ،الثقافة وقدرتها عىل أن تكون
جاذبة لآلخرين من الثقافات األخرى؛ وثانيًاِ ،قيمها السياسية التي
يعيش البلد وفقها؛ وثالثًا ،سياساتها الخارجية حينام ينظر إليها كونها
مرشوعة ولها سلطة أخالقية .وال تبدو الصني قادرة عىل التوفيق بني
األركان الثالثة للقوة الناعمة يف إطار إسرتاتيجية متكاملة ومنسجمة.
فحينام تنشئ الصني يف مانيال معهد كونفوشيوس لتعليم الثقافة
الصينية للفلبينيني ،تقوم يف الوقت نفسه برتهيب الفلبينيني املقيمني
بالجزر الواقعة يف جنوب بحر الصني ،والتي هي موضع نزاع لها
مع الفلبني ،وتعنيفهم ومصادرة ممتلكاتهم .وبقدر ما تكون الصني
حازمة ومتصلّبة يف مطالبها الجغرافية تجاه جريانها ،تجعل تحقيق
األهداف املرج ّوة من القوة الناعمة أم ًرا عس ًريا.
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ومن جهة أخرى تبدو الصني مخطئة ،يف رأي الكاتب ،يف فهم مغزى
القوة الناعمة وطريقة إنتاجها واستخدامها .ففي حني أ ّن القدر الكبري
من القوة الناعمة األمريكية من إنتاج املجتمع املد ّين من جامعات
ومراكز بحث ّية ومؤسسات وقف ّية وهوليود ووسائل اإلعالم والثقافة
الشعبية من موسيقى وغناء وغريها من الفنون ال من إنتاج الدولة
رص الصني عىل أن تكون القوة الناعمة سال ًحا بيَد الدولة.
والحكومة ،ت ّ
فعىل الرغم من الجهد واإلمكانات الهائلة املوضوعة لتطوير القناة
منافسا لـقنايت :يس إن إن ،ويب يب
التلفزية املركزية الصينية وجعلها
ً
يس ،فإ ّن هذه القناة املركزية ال تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة يف
العامل .وهي تخلط دو ًما بني الدعاية واملعلومة .فنحن نعلم اليوم أ ّن
املعلومة ليست هي النادرة بل إ ّن تركيز املشاهد عليها هو النادر
والصعب ،ويقتيض أن يتّصف من يبثّها بالصدقية ،وهو ما ال يتوافـر
يف الدعاية الرسمية والحكومية عمو ًما.
وعىل خالف متيش الصني يف هذا املجال ،يشري الكاتب إىل أ ّن القوة
الناعمة تنشأ من األفراد ومن القطاع الخاص ومن املجتمع املدين
وليس من الدولة .وما تتناساه الصني ،يف رأيه ،هو أ ّن تط ّور القوة
الناعمة يقتيض عالقة تعاونية مثيلة للعبة ال يكون حاصلها سلبيًا،
بل إيجابيًا يستفيد منه جميع املشاركني ،إذ تربح كل البلدان عندما
يكون كل واحد منها جذابًا لآلخرين وراب ًحا يف عالقته بهم .وهو ما
يقتيض من الحكومة الصينية كبح مطامعها الجغرافية تجاه جريانها،
والح ّد من ارتفاع الحم ّية القومية ،واالنفتاح أكرث عىل شعبها ،واحرتام
حقوق مواطنيها ،وانسجا ًما أكرث بني استخدام القوة الصلبة والقوة
مثل تنظيم األلعاب األوملبية يف سنة  2008يف بكني
الناعمة .فقد كان ً
فرصة لتحقيق خرق عىل صعيد القوة الناعمة ،غري أ ّن القمع العنيف
للناشطني يف مجال حقوق اإلنسان رسعان ما ب ّدد ما ربحته الصني
عىل هذا الصعيد.

هل يكون مصير أميركا
مثل مصير روما؟
يتوقع بعض الدارسني (نيل فرغسون ،وفريد زكريا ،وكولن موريف)
أن يكون مصري الهيمنة األمريكية عىل العامل مثل مصري روما .فروما
مل تنهر بفعل بروز إمرباطورية أخرى منافسة لها ،وإنّ ا بفعل تفاقم
يل الذي عرفته عىل املستوى
مشكالتها الداخلية واالنحطاط الك ّ
واملؤسسايت ،ما جعلها عاجزة عن حامية
املجتمعي واالقتصادي
ّ
نفسها من زحف القبائل الرببرية .ويذهب بعض الدارسني إىل
أ ّن تكلفة مامرسة الهيمنة يف الخارج يضعف االقتصاد يف الداخل،
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ويساهم يف إحداث االنحطاط املطلق بسبب الضغط املتواصل عىل
امليزانية والتعبئة املستمرة للموارد الداخلية .غري أ ّن ذلك ال ينطبق
يف رأي ناي عىل الواليات املتحدة األمريكية.
وعىل الرغم من أ ّن الكاتب أق ّر بوجود مشكالت داخلية تعانيها
تخص الالمساواة املستفحلة يف الدخل ،والتعليم
الواليات املتحدة ّ
خاصة عىل املستوى الثانوي ،ونظام التأمني عىل املرض ،وارتفاع
حجم الدين العمومي والدين الخاص ،وقوة مراكز الضغط ونفوذها
املايل والسيايس ،ونسبة موت األطفال املرتفعة بالنسبة إىل املعدل
قياسا عىل بقية البلدان
يف البلدان املتقدمة ،وتدين األمل يف الحياة ً
املتق ّدمة ،ومع ّدالت الفقر لدى األطفال ،وارتفاع عدد املساجني
ونسبة جرائم القتل ،فإ ّن كل هذا يف نظره ال يجب ،عىل أهميته ،أن
يحجب ع ّنا عنارص ق ّوة ال يستهان بها ،تتوافر عليها الواليات املتحدة،
وتجعلها بعيدة يف رأيه عن حافة االنهيار املطلق الذي يتحدث عنه
بعض املحلّلني .ففي حني تعاين معظم الدول املتقدمة مشكالت
دميوغرافية مستعصية ،تعرف أمريكا اتجا ًها متصاع ًدا للنمو السكاين،
إذ من املتوقع أن يزيد منو السكان فيها بنسبة  %42بني 2010
و ،2050وأن يبلغ ُسكان أمريكا  439مليون نسمة .كام أنّها نجحت
يف رأيه عمو ًما يف إدماج املهاجرين ،فربع عدد املنشآت الصغرية
امل ُبتدئة بعثها مهاجرون ،و %40من الرشكات الكربى بعثها مهاجرون
أو أبناء مهاجرين.
أ ّما يف مجال التكنولوجيا ،فالواليات املتّحدة تتصدر العامل يف
عديد القطاعات املهمة والجديدة ،مثل تكنولوجيات املعلومات
والبيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا ،ونسبة املتخرجني من الجامعات
األمريكية مرتفعة أكرث من سائر البلدان األخرى ،وتنفق الواليات
املتحدة عىل التعليم الثانوي من الناتج الداخيل الخام نسبة تعادل
ضعف النسبة التي تنفقها فرنسا وأملانيا وبريطانيا واليابان .وت ُع ّد
منظومة التعليم الثانوي األمريكية األفضل يف العامل ،مع ما تواجهه
من الصعوبات ،كام أ ّن الجامعات األمريكية قد عـ ّززت موقعها
الريادي وسمعتها األكادميية أمام منافسني مثل بريطانيا وأوروبا
القارية واليابان خالل العرشيتني املاضيتني .فالواليات املتّحدة حازت
ميزات تفاضلية مهمة منها سعة مجالها الجغرايف ،وتنوعها البيئي
والطبيعي ،وموقعها اإلسرتاتيجي من دون أن ننىس ،يف رأي املؤلّف،
ثقافة اقتصادية منفتحة محفزة لروح املبادرة وبعث املشاريع.
وعىل الصعيد السيايس يفسح النظام الفدرايل يف املجال للتنوع
وإمكانات االبتكار الذي يحدث خارج مجال تأثري الدولة وبعي ًدا عن
مركز الحكم يف واشنطن .وعىل الرغم من األزمة املالية العاملية التي
رضبت الواليات املتحدة ،قبل أن متتد إىل بقية العامل واالنكامش
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االقتصادي الذي تالها ،فقد ص ّنفها املنتدى االقتصادي العاملي ثالث
اقتصاد يف العامل من مجموع  154دولة من حيث القدرة التنافسية
العاملية ،يف حني كانت الصني يف املرتبة  .28وعىل مستوى اإلنفاق عىل
البحث والتنمية  R & Dكانت الواليات املتحدة سنة  2014الرائدة
يف العامل مبا قيمته  465مليار دوالر أي  %31من الحجم العاملي ملا
يخصص يف هذا املجال ،يف حني ميثّل ما تنفقه الصني  ،%17.5وميثّل ما
تنفقه اليابان  .%10.3كام مثّلت براءات االخرتاع املس ّجلة  %48من
الحجم اإلجاميل املس ّجل يف العامل .ويناقش أيضً ا ناي مسألة ارتفاع
رشا لقرب
الدين العمومي الذي رأى فيه البعض مثل نيل فرغسون مؤ ً
تهاوي اإلمرباطورية األمريكية ،ويرى خالف هذا الرأي أ ّن الدين العام
ال يزال ممكن الت ّحمل وتحت السيطرة ،طاملا أ ّن االقتصاد يف من ّو
واالستثامر محافظ عىل نسق مرتفع .وما يبعث عىل االطمئنان ،يف
رأيه ،عىل االستخدام الجيّد للديون من أجل خلق الرثوة ودفع النمو،
املؤسسات عىل مستوى الواليات وعىل املستوى الفدرايل قد
هو أ ّن ّ
والغش والتهرب الرضيبي ،مثلام
ّ
برهنت فاعليتها يف مقاومة الفساد
أوضحت ذلك الدائرة املختصة يف هذا املجال Internal Revenue
 ،Serviceمع أ ّن استطالعات الرأي تكشف عن تراجع الثقة يف
مؤسسات الدولة .وقد منح البنك الدويل الواليات املتّحدة عد ًدا من
النقاط مرتف ًعا فيام يتعلق بالسيطرة عىل الفساد .أضف إىل ذلك أ ّن
العزوف عن املشاركة السياسية واالنتخاب الذي نزل إىل حدود %50
يف آخر النصف الثاين من القرن املنقيض قد توقف سنة  2000وعاد
إىل االرتفاع ليبلغ  %58سنة  .2012وما يبدو للبعض تالش ًيا للثقة
يف املؤسسات ميكن أن يعود يف نظر ناي إىل ما مييز مجتمعات ما
بعد الحداثة عمو ًما من مواقف فردانية ومن ضعف الوالء واالحرتام
خاصا بالواليات املتحدة فقط.
للسلطة ،وهو ليس ً

قرن أميركي مغاير
يف الفصل األخري من الكتاب ،يق ّدم ناي تصوره لسياسة خارجية
تغيت فيه جوهريًا ق ّوة
ليربالية تتوخاها الواليات املتحدة يف عامل ّ
الدول .فيؤكد وجود رضبني من االنتقال للقوة يف هذا القرن :األول
انتقال للقوة بني الدول ،كانتقالها من دول الغرب إىل دول الرشق،
والثاين انتقال للقوة هو مبنزلة انبثاثها من الدول نحو فاعلني غري
دولتيني بفعل الثورة املعلوماتية العاملية .وبعد انهيار القطبية
الثنائية للعامل ،بانتهاء الحرب الباردة ،أصبحت القوة يف هذا العرص
املعلومايت موزعة ومبثوثة وفق منوذج يشابه يف نظر ناي لعبة
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شطرنج ثالثية األبعاد .ففي أعىل الرقعة نجد القوة العسكرية التي
هي أحادية القطب ،وال تزال يف رأيه الواليات املتحدة قادرة عىل
الحفاظ عىل تفوقها يف هذا املجال ملدة طويلة .لكن يف وسط الرقعة
أساسا
نجد القوة االقتصادية للدول ،وهي متعددة األقطاب وموزعة ً
بني الواليات املتحدة وأوروبا واليابان والصني بصفتهم العبني كبا ًرا
إىل جانبهم العبون آخرون أقل قوة لكن أهميتهم تتزايد باطراد .أ ّما
أسفل هذه الرقعة فهو مجال شبكات من العالقات العابرة للقوميات
تتم خارج حدود الدول ومجال سيطرتها ،وتتضمن فاعلني من غري
الدول متنوعني ،من مصارف تنقل األموال إلكرتونيًا ،وإرهابيني ينقلون
األسلحة ،وقراصنة يهددون أمن الفضاء املعلومايت ،ومنظامت غري
حكومية إقليمية ودولية ،وهو فضاء حافل كذلك باألخطار املتعلقة
باألوبئة والتغيري املناخي وغريها .وعىل هذا املوقع السفيل من
الرقعة ال معنى للحديث عن هيمنة ،وتكون القوة موزعة عىل نحو
واسع ،وال مجال للقطبية سواء كانت أحادية أو متع ّددة .وال تعالج
القضايا عىل هذا املستوى بالركون إىل القوة العسكرية ،بل بالتعاون
والتفاوض والحوار والتنسيق مع الدول ومع الفاعلني غري الدولتيني.
ويف حني باتت شبكات العالقات وتوزيع القوة ووجود فاعلني من غري
الدول متصلني بعضهم ببعض يف أماكن متفرقة عن طريق الفضاء
قياسا
االفرتايض تسبب إزعا ًجا للواليات املتّحدة ،إلّ أنّه يظل محدو ًدا ً
عىل نظريه الذي تس ّببه لنظام سيايس كلياين مثل النظام الصيني.
ويرى ناي أ ّن الثقافة األمريكية مبا تتميز به من انفتاح وروح تجديد
ستجعلها تقوم بدور محوري يف عامل تكون فيه الشبكات والتشبيك
مهم للسلطة الرتاتبية ،إن مل تع ّوضها أحيانًا.
راف ًدا ً
لذلك ستظل يف رأيه الواليات املتحدة الدولة األشد تأث ًريا يف املنظومة
الدولية ،واألقدر عىل توفري القيادة الالزمة لتنظيم عملية إنتاج املوارد
والخريات عىل الصعيد الدويل .غري أ ّن النجاح يف قيادة عامل عىل النحو
وصفه ناي يقتيض يف رأيه تعاون اآلخرين ،وتصبح بهذا املعنى
الذي ّ
القوة لعبة ذات حاصل إيجايب .وإذا قُيّض للقرن األمرييك أن يستمر،
فال ب ّد أن تتخىل الواليات املتحدة عن شعار القوة عىل اآلخرين ،وأن
تعتمد شعار القوة مع اآلخرين .ففي العديد من املسائل العابرة
للقوميات ،يساعد متكني اآلخرين الواليات املتّحدة عىل تحقيق
أهدافها أفضل من اعتامدها القوة الصلبة معهم .ففي عامل اليوم،
حيث التشبيك والوصل مصدران مهامن للقوة املنشودة ،سيتواصل
يف رأي ناي القرن األمرييك ،مبعنى مركزية الواليات املتحدة يف ميزان
شكل مغاي ًرا ملا كان عليه يف النصف
القوى العاملي ،لك ّنه سيتخذ ً
األخري من القرن املنقيض.

