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فوكو ياما: نهاية اهليمنة األمريكية

أثــارت الصــور المروعــة ألفغــان يائســين يحاولــون الخــروج مــن كابــول هــذا األســبوع، بعــد 
اهنيــار الحكومــة المدعومــة أمريكيــا، منعطفــا رئيســا يف تاريــخ العالــم، حيــث أدارت أمريــكا ظهرها 
للعالــم يف الحقيقــة، إن هنايــة العصــر األمريكــي جــاءت قبــل ذلــك بكثيــر، فاألســباب طويلــة المــدى 
ــنوات  ــى لس ــوة عظم ــتبقى ق ــكا س ــة. أمري ــا دولي ــر منه ــة أكث ــي محلي ــدار األمريك ــف واالنح للضع
عديــدة، ولكــن مــدى تأثيرهــا ســيعتمد علــى قدرهتــا علــى إصــاح مشــاكلها الداخليــة عوضــا عــن 

سياســاهتا الخارجيــة.
ذروة الهيمنــة األمريكيــة اســتمرت أقــل مــن 20 عامــا، منذ ســقوط جــدار برلين يف عــام 1989 
إلــى مــا يقــرب مــن األزمــة الماليــة يف 2007-2009، يف العديــد مــن مجــاالت القــوة العســكرية، 
ــت مــع غــزو العــراق يف عــام  ــة كان ــة. وقمــة الغطرســة األمريكي ــة، والسياســية، والثقافي واالقتصادي
2003، حيــن كانــت تأمــل أن تعيــد تشــكيل ليــس فقــط أفغانســتان )التــي غزيــت قبــل عاميــن( 

والعــراق، إنمــا الشــرق األوســط بأكملــه.
ــر سياســي جوهــري،  ــة القــوة العســكرية يف إحــداث تغيي ــر فعالي ــة يف تقدي ــد بالغــت الدول وق
ــل العالمــي، وانتهــى  ــى التموي ــر نمــوذج اقتصــاد الســوق الحــر عل ويف ذات الوقــت، قللــت مــن أث
العقــد بتــورط قواهتــا يف حربيــن، وأزمــة ماليــة دوليــة زادت مــن الظلــم الــذي أحدثتــه العولمــة بقيــادة 
أمريــكا. يف هــذه المرحلــة، وصلــت األحاديــة القطبيــة لدرجــة نــادرًا مــا كانــت موجــودة يف التاريــخ، 
وقــد بــدأ العالــم يف العــودة إلــى حالــة أكثــر طبيعيــة مــن تعــدد األقطــاب، مــع اكتســاب الصين وروســيا 

والهنــد وأوروبــا ومراكــز أخــرى القــوة بالنســبة ألمريــكا.
ــاً، فقــد  ــا السياســية ضئي ــي ألفغانســتان علــى الجغرافي ــر النهائ مــن المرجــح أن يكــون التأثي
ُمنيــت أمريــكا هبزيمــة مذلــة ســابقة عندمــا انســحبت مــن فيتنــام يف عــام 1975، لكنهــا ســرعان 
مــا اســتعادت هيمنتهــا يف غضــون أكثــر مــن عقــد بقليــل، وهــي تعمــل اليــوم مــع فيتنــام للحــد مــن 
التوســع الصينــي. وال تــزال أمريــكا تتمتــع بالعديــد مــن المزايــا االقتصاديــة والثقافيــة التــي يمكــن أن 

ــة. ــا دول أخــرى قليل تضاهيه
التحــدي األكــر لمكانــة أمريــكا هــو محلــي: فاالســتقطاب شــديد داخــل المجتمــع األمريكي، 
وهنــاك صعوبــة كبيــرة يف اإلجمــاع علــى أي أمــر تقريبــا. بدايــًة، هــذا االســتقطاب كان حــول القضايــا 
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السياســية التقليديــة مثــل الضرائــب واإلجهــاض، لكنــه تحــول منــذ ذلــك الحيــن إلــى صــراع مريــر 
حــول الهويــة الثقافيــة. منــذ ثاثيــن ســنة، حــددت طلــب االعرتاف مــن الفئات التــي تشــعر بالتهميش 

مــن قبــل النخــب، ك »كعــب أخيليــس« للديمقراطيــة الحديثــة. 
عــادًة، التهديــد الخارجــي كالجائحــة العالميــة يكــون مناســبة لــرد فعل مشــرتك مــن المواطنين؛ 
ــي،  ــد االجتماع ــع التباع ــة، م ــامات الداخلي ــق االنقس ــى تعمي ــد- 19 إل ــة كوفي ــع، أدت أزم يف الواق
وارتــداء األقنعــة، واآلن ينظــر إلــى اللقاحــات كعامــات سياســية وليــس كتدابيــر للصحــة العامــة. 
وقــد امتــدت هــذه الصراعــات إلــى جميــع جوانــب الحيــاة، مــن الرياضــة إلــى العامــات التجاريــة 
للمنتجــات االســتهاكية التــي يشــرتيها األمريكيــون. والهويــة المدنيــة التــي افتخــرت بأمريــكا 
كديمقراطيــة متعــددة األعــراق اســتبدل هبــا ســرديات متناحــرة، 1619 يف مقابــل 1776؛ أي مــا إذا 
ــة. أيضــا، يمتــد هــذا الصــراع إلــى  ــة، أم الكفــاح مــن أجــل الحري ــة قائمــة علــى: العبودي كان الدول
ــر  ــن أكث ــض م ــا البع ــر 2020، يراه ــات نوفم ــرف، فانتخاب ــا كل ط ــي يراه ــة الت ــق المنفصل الحقائ
االنتخابــات نزاهــًة يف التاريــخ األمريكــي، يف مــا يراهــا آخــرون انتخابــات مــزورة علــى نطــاق واســع 

أدت إلــى رئاســة غيــر شــرعية. 
وطــوال الحــرب البــاردة وإلــى أوائــل األلفيــة الجديــدة، كان هنــاك إجمــاع قــوي مــن النخــب 
ــة  ــروب الطاحن ــن الح ــة، ولك ــة العالمي ــادة يف السياس ــع القي ــى موق ــاظ عل ــح الحف ــة لصال األمريكي
التــي يبــدو أنــه ليــس لهــا هنايــة يف العــراق وأفغانســتان تســببت يف توتــر العديــد مــن األمريكييــن، ليــس 
فقــط يف األماكــن الصعبــة كالشــرق األوســط، إنمــا يف مــا يخــص التدخــل الدولــي بشــكٍل عــام. لقــد 
أثــر االســتقطاب علــى السياســة الخارجيــة بشــكل مباشــر. وخــال ســنوات حكــم أوبامــا، واتخــذ 
ــن بســبب »إعــادة ضبــط« روســيا والســذاجة  ــون موقفــا متشــددًا وهاجمــوا الديمقراطيي الجمهوري
المزعومــة فيمــا يتعلــق بالرئيــس بوتيــن. والرئيــس الســابق ترامــب قلــب الطاولــة باحتضــان بوتيــن 
علنــا، واليــوم يعتقــد نصــف الجمهورييــن أن الديمقراطييــن يشــكلون هتديــدًا أكــر ألســلوب الحيــاة 
ــت  ــى بودابس ــظ، إل ــاري المحاف ــع اإلخب ــون المذي ــر كارس ــافر تاك ــد س ــيا. وق ــن روس ــة م األمريكي
ــن  ــة م ــر أهمي ــار أكث ــاداة اليس ــن؛ فمع ــور أورب ــتبد فيكت ــري المس ــوزراء المج ــس ال ــال برئي لاحتف

.owning the libs الحفــاظ علــى القيــم الديمقراطيــة، كمــا يقــول الشــعار اليمينــي
أمــا يف مــا يخــص الصيــن فهنــاك اتفــاق بيــن الجمهورييــن والديمقراطييــن علــى أهنــا تشــكل 
هتديــدًا للقيــم الديمقراطيــة، وهــذا فقــط مــا يحمــل أمريــكا إلــى اآلن. وبالنســبة للسياســة الخارجيــة 
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ــي  ــوم صين ــت لهج ــال تعرض ــوان، يف ح ــو تاي ــتان، وه ــن أفغانس ــر م ــار أك ــاك اختب ــة، فهن األمريكي
مباشــر. هــل أمريــكا مســتعدة للتضحيــة بأبنائهــا وبناهتــا مــن أجــل اســتقال تلــك الجزيــرة؟ أم هــل 
فعــاً ســتخاطر أمريــكا بنــزاع عســكري مــع روســيا إذا غــزت األخيــرة أوكرانيــا؟ هــذه أســئلة جــادة 
بــا إجابــات ســهلة، ولكــن نقاشــا منطقيــا حــول المصلحــة الوطنيــة األمريكيــة قــد يعقــد، وبالدرجة 

األولــى، مــن زاويــة أثرهــا علــى الصــراع الحزبــي.  
االســتقطاب أضــر بالفعــل بنفــوذ أمريــكا العالمــي، وهــو أقــل بكثيــر مــن اختبــارات مســتقبلية 
ــة،  ــة الخارجي ــر يف السياس ــاي، الخبي ــف ن ــه جوزي ــق علي ــا أطل ــى م ــد عل ــوذ اعتم ــذا النف ــذه. ه كه
ــع أنحــاء العالــم.  ــة المؤسســات والمجتمــع األمريكــي للنــاس يف جمي »القــوة الناعمــة«، أي جاذبي
تلــك الجاذبيــة تضاءلــت إلــى حــد كبيــر؛ فمــن الصعــب علــى أي شــخص أن يقــول إن المؤسســات 
ــب  ــة يج ــرة، أو أن أي دول ــنوات األخي ــد يف الس ــكل جي ــل بش ــت تعم ــة كان ــة األمريكي الديمقراطي
أن تحــذو حــذو القبليــة السياســية والخلــل الوظيفــي الحاصليــن يف أمريــكا، فالســمة المميــزة 
ــار  ــو اختب ــات، وه ــب االنتخاب ــلميا عق ــلطة س ــل الس ــى نق ــدرة عل ــي الق ــة ه ــة الناضج للديمقراطي

ــر. ــاد بشــكل مذهــل يف الســادس مــن يناي ــه الب فشــلت في
وخــال ســبعة أشــهر علــى رأس منصبــه، كانــت أكــر كارثــة سياســية إلدارة الرئيــس األمريكــي 
بايــدن، هــي فشــلها يف التخطيــط بشــكل مناســب لاهنيــار الســريع الــذي حــدث يف أفغانســتان. 
ــه ال يطعــن يف الحكمــة مــن القــرار األساســي يف االنســحاب مــن  ــٍق، فإن ــر الئ ــدا األمــر غي ومهمــا ب
أفغانســتان، والــذي قــد يثبــت أنــه القــرار الصحيــح يف النهايــة. الســيد بايــدن أشــار إلــى أن االنســحاب 
كان ضروريــا مــن أجــل الرتكيــز علــى مواجهــة التحديــات المســتقبلية األكــر مــن روســيا والصيــن، 
آمــل أن يكــون جــادًا يف هــذا األمــر، فبــاراك أوبامــا لــم ينجــح أبــدًا يف إنشــاء محــور آلســيا، ألن أمريــكا 
ــى  ــاج إل ــة تحت ــة الحالي ــط. اإلدارة األمريكي ــرق األوس ــرد يف الش ــة التم ــى مكافح ــزة عل ــت مرك ظل
ــل ردع  ــن أج ــرى، م ــن أخ ــن أماك ــيات م ــي السياس ــام صانع ــوارد واهتم ــن الم ــع كل م ــادة توزي إع

المنافســين الجيو-سياســيين، وكــي تنخــرط مــع حلفائهــا.
ليــس مــن المرجــح أن تســتعيد الواليــات المتحــدة هيمنتهــا الســابقة، وال ينبغــي لهــا أن تطمــح 
ــر المماثــل( هــو الحفــاظ علــى نظــام  ــه )مــع البلــدان ذات التفكي إلــى ذلــك. مــا يمكــن أن تأمــل في
عالمــي صديــق للقيــم الديمقراطيــة. ال يعتمــد هــذا علــى اإلجــراءات قصيــرة المــدى يف كابــول، إنمــا 

علــى اســتعادة الشــعور بالهويــة الوطنيــة والغايــة يف الداخــل األمريكــي.              
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