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صادق النابلسي *
ـاد فــي املـشـهــد الـحــالــي للمنطقة،
مــا هــو ب ـ ٍ
ي ـف ـي ــد بـ ــوضـ ــوح أن املـ ـع ــال ــم ال ـس ـي ــاس ـي ــة
الـقــديـمــة وال ـخــرائــط الـجـغــرافـيــة املـعـهــودة
ّ
آي ـل ــة إل ــى االنـ ـح ــال وال ـ ـ ــزوال ،وأن ك ــل مــا
يحصل مــن صــراعــات دمــويــة واشتباكات
أيــديــولــوج ـيــة ُي ـن ـبــئ ع ــن خـتــامـيــة مــرحـلــة
ّ
وب ـ ـ ــدء م ــرحـ ـل ــة جـ ــديـ ــدة ال ت ـ ـ ــزال ت ـتــل ـمــس
ال ـطــرق واألســال ـيــب واألف ـكــار واملــؤسـســات
ـوالت
اإلح ـيــائ ـيــة ل ـبــروزهــا .ال تـخـلــو الـتـحـ ّ
الجارية من متاعب وأثمان باهظة لكنها
ّ
سنة من سنن الحياة التي بـ ّـن قوانينها
وس ـ ـيـ ــرورات ـ ـهـ ــا ك ـ ـبـ ــار عـ ـلـ ـم ــاء االجـ ـتـ ـم ــاع
والتاريخ كابن خلدون وأرنولد توينبي.

ك ــل ج ـغ ــراف ـي ــا األرض ال ـس ـي ــاس ـي ــة ط ــرأت
ع ـل ـي ـه ــا الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات م ـ ــن جـ ـه ــة امل ـس ــاح ــة
والـحــدود والسعة والـضـيــق ،وكــل شعوب
ّ
األرض خ ـض ـعــت ل ـت ـقــل ـبــات وت ـ ـبـ ـ ّـدالت فــي
معتقداتها وأفكارها وتقاليدها.
ال ش ــيء يـبـقــى كـمــا هــو تـمــامــا ،خصوصًا
عـ ـن ــدم ــا ت ـف ـق ــد الـ ـ ـ ــدول ق ــوتـ ـه ــا األخ ــاقـ ـي ــة
والروحية وتماسكها االجتماعي وتعجز
حينئذ
عن االستجابة للتحديات الداهمة.
ٍ
ال ي ـب ـق ــى أم ــامـ ـه ــا إال م ــواجـ ـه ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر
املحتم .ولبنان على فالق هذه التغييرات.
الـ ـش ــرخ ف ــي روحـ ـ ــه ي ـ ـ ــوازي الـ ـش ــرخ ال ــذي
ي ـص ـي ــب بـ ـل ــدان امل ـن ـط ـق ــة م ــن ح ــول ــه ال ـتــي
تنهار تحت تناقضاتها الذاتية واهتزاز
مــوازيــن القوى اإلقليمية والدولية ،بفعل

ّ
املتغولة
السلوك التدميري لبعض الــدول
كــالــواليــات املـتـحــدة ال ـتــي ت ــرى فــي حــدود
وسـيــادات بـلــدان املنطقة مجرد عتبات ال
ضير فــي خرقها وتـجــاوزهــا وتحطيمها.
هو إذًا زمن الفكاك واالنفصال عن القديم
أخالقيًا وسياسيًا.
ال أخـ ـ ـ ـ ــاق األمـ ـ ـ ـ ــس هـ ـ ــي نـ ـفـ ـسـ ـه ــا أخـ ـ ــاق
ال ـي ــوم ،وال مـنـظــومــة ال ـح ـيــاة االجـتـمــاعـيــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـق ـيــت ع ـل ــى ح ــال ـه ــا .ال ــزم ــن
ي ـت ـح ــرك ب ـك ــل ق ــوت ــه ن ـح ــو واق ـ ــع تــاري ـخــي
جــديــد ليصنع زمـنــا آخ ــر .مــع ال ـهــزة التي
ّ
ضربت املنطقة أواخر عام  ،2010حل زمن
جديد هــو نتاج تحول ثقافي واجتماعي
ّ
وسياسي عميق دخلت في تشكله عوامل
ك ـث ـي ــرة .وفـ ــي ل ـب ـنــان ت ـم ـث ـلــت أب ـ ــرز نـتــائــج

هــذه الـهــزة فــي ارتـفــاع منسوب الطائفية،
وم ـع ــدالت ال ـف ـســاد ،وال ـشــراهــة فــي تقاسم
املغانم ،وبروز نزعات األنانية والعنصرية
واالت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة والـ ــام ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة والـ ـعـ ـن ــف
االج ـت ـم ــاع ــي ،ث ــم ت ـنــامــي ظ ــاه ــرة امل ـيــوعــة
وال ـت ـفــاهــة ع ـبــر وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ،وغـيــرهــا
من الظواهر األخالقية واالجتماعية التي
تفتح الطريق رحبًا أمام سيرورة االنحدار
واالن ـه ـيــار وال ـس ـقــوط امل ــري ــعّ .أم ــا الــوضــع
السياسي واألمني الذي نراه اليوم مريحًا
ّ
ف ــا يـعـنــي أن ل ـب ـنــان الـ ــذي ن ـجــح ف ــي ردع
العدو الصهيوني وتجاوز موجة التطرف
واإلرهـ ــاب بـشـكــل كـبـيــر ق ــادر عـلــى تـجــاوز
مــا هــو أقـســى ليستمر مــوجــودًا بصيغته
الحالية.
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صعود الصين وروسيا وانحدار االمبراطورية األميركية
حسن حردان *
ب ــدأت أميركا تسير فــي املـســار االن ـحــداري،
وإن ب ـغ ـيــر رغ ـب ـت ـهــا ،وهـ ــي ال ت ـ ــزال تـعــانــد
الـحـقــائــق ،والــوقــائــع االق ـت ـصــاديــة العاملية
ال ـجــديــدة ،الـتــي تــؤكــد انـتـهــاء مــرحـلــة تربع
االمـبــراطــوريــة األميركية على عــرش القرار
االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي ال ـع ــامل ــي ،بـعــدمــا
أصـ ـبـ ـح ــت دول ـ ـ ــة غـ ـي ــر ق ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ت ــأم ــن
ن ـف ـقــات ـهــا األس ــاسـ ـي ــة إال ع ـب ــر االسـ ـت ــدان ــة.
وم ـمــن؟ مــن الـصــن وروس ـيــا وغـيــرهـمــا من
الـ ــدول الـتــي تعتبرهما واشـنـطــن املنافس
األك ـ ـبـ ــر ل ـه ــا ال ـ ــذي يـ ـه ــدد ب ـض ـم ــور قــوت ـهــا
العاملية على غــرار ما حصل لإلمبراطورية
البريطانية ،وال تستطيع مقاومته بسبب
التشابك االقتصادي العاملي ،وعدم قدرتها
على االستغناء عن عالقة االنفتاح القائمة
مــع الكثير مــن الـ ــدول ،وخـصــوصــا الـصــن،
ال اقـتـصــاديــا ،وال ماليًا .فــاملـيــزان التجاري
بــن الـصــن وأمـيــركــا يبلغ أكـثــر مــن نصف
تــريـلـيــون دوالر ،وه ــو مـخـتــل بـشـكــل كبير
لصالح الـصــن ،الـتــي تعتبر باملقابل أكبر
دولة دائنة ألميركا التي ال تستطيع إيجاد
ب ــدي ــل ل ـت ــأم ــن املـ ـ ــال لـ ـس ــداد ف ــوائ ــد ال ــدي ــن
وتـعــويــض الـعـجــز فــي امل ــوازن ــة ال ـعــامــة ،ما
جعل خبراء االقتصاد يصفون هــذا الواقع
بالواقع املعقد ،والصعب الذي جعل أميركا
تــابـعــة لـلـصــن ،وتـسـقــط فــي فــخ املــديــونـيــة
الذي عملت على إيقاع الكثير من دول العالم

ال ـث ــال ــث ف ـيــه ع ـبــر رب ــط ق ـ ــروض ال ـص ـنــدوق
الدولي املقدمة لهذه الدول بشروط قاسية.
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ي ـن ـقــل ج ــوزي ــف آر نــاي
األسـتــاذ بجامعة هــارفــارد ،ومــؤلــف كتاب
«مـسـتـقـبــل ال ـق ــوة» عــن خـبـيــر صـيـنــي لــدى
سـ ــؤالـ ــه عـ ــن ال ـس ـب ــب فـ ــي ال ـث ـق ــة ال ـج ــدي ــدة
بــال ـن ـفــس ال ـت ــي ت ـت ـص ــرف ب ـه ــا ال ـص ــن فــي
م ـج ــال ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة ق ــول ــه «ب ـعــد
األزم ـ ــة امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ض ــرب ــت ال ـع ــال ــم (ع ــام
 )2008يـعـتـقــد ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـص ـي ـن ـيــن أن
ب ــاده ــم ف ــي ح ــال ــة ص ـع ــود ،وأن ال ــوالي ــات
املتحدة في حالة هبوط».
وبغض النظر عن حقيقة أن الصني ال تزال
ت ـح ـتــاج إل ــى مــزيــد م ــن ال ــوق ــت ،ك ـمــا يــؤكــد
قــادت ـهــا ،حـتــى تـبـلــغ مـسـتــوى م ــن الـتـطــور
ي ـجــاري ،أو يـتـجــاوز الـتـطــور فــي الــواليــات
املتحدة على املستويات كافة ،فقد بات من
املــؤكــد أن الـصــن تسير فــي خطى سريعة
ن ـح ــو الـ ـقـ ـم ــة ،وأمـ ـي ــرك ــا ت ـس ـي ــر فـ ــي م ـســار
انـحــداري حسبما تؤشر إلــى ذلــك األرق ــام،
واملعطيات االقتصادية واملالية.
فـ ـف ــي ح ـ ــن أن مـ ـ ـع ـ ــدالت نـ ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــاد
الصيني يبلغ سنويًا نحو بني  %7حاليًا،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة الـتــي
يشهدها الـعــالــم ،فــإن االقـتـصــاد األميركي
يشهد حالة ركــود متواصلة منذ سنوات،
وهو يواجه منافسة اقتصادية قوية على
صعيد األسواق العاملية من قبل االقتصاد
الـصـيـنــي ،وغ ـي ــره م ــن اق ـت ـصــاديــات ال ــدول

الـنــامـيــة ،ال ـتــي تـمـكـنــت سـلـعـهــا الــرخـيـصــة
الكلفة ،وذات الـجــودة الجيدة من اكتساح
األسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ــدول ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـس ـلــع
األميركية ذات الكلفة املرتفعة.
وفـيـمــا تـصــدر الـصــن أكـثــر مـمــا تـسـتــورد،
وأصـبـحــت أكـبــر دول ــة تـجــاريــة فــي الـعــالــم،
وميزانها التجاري يحقق فائضًا بما يفوق
الـ  160مليار دوالر سنويًا ،مع أنها تعتبر
ثاني أكبر دولة مستوردة في العالم.
فــإن الــواليــات املـتـحــدة ،ومـنــذ عـقــود ،باتت
ت ـس ـت ــورد أكـ ـث ــر م ـم ــا تـ ـص ــدر ،األمـ ـ ــر ال ــذي
جعلها أسيرة عجز في ميزانها التجاري،
بــدأ منذ عــام  ،1971وأخــذ بالتنامي حتى
بلغ عام  2005رقمًا قياسيًا مقداره 616723
مليون دوالر ،وهــو رقــم أســوأ بحوالى 25
في املئة من العجز املسجل في عــام ،2004
وس ـجــل ال ـع ـجــز ع ــام  2006مـبـلـغــا م ـقــداره
 763600مليون دوالر ،أي بزيادة حوالى 40
مليار دوالر عن عام  ،2005واقترب العجز
فــي عــام  2011مــن سقف التريليون دوالر.
وه ـكــذا ازداد ال ـفــارق بــن مــداخـيــل أميركا
وإنفاقها الذي يتجاوز هذه املداخيل ،مما
أغــرق ـهــا فــي مــزيــد مــن االس ـتــدانــة لتغطية
العجز في املوازنة السنوية ،حتى تحولت
أم ـيــركــا إل ــى أول دول ــة مــديـنــة ف ــي الـعــالــم،
وبـلـغــت ديــون ـهــا حـســب مــا ج ــاء فــي كـتــاب
رؤي ـ ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـكــاتــب وامل ـس ـت ـشــار
السابق لألمن القومي األميركي زبيعينو
بريجنسكي أكـثــر مــن  19تــريـلـيــون دوالر،

(أ ف ب)

