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قضايا سياسية

(*) الهيمنة(**)األمريكية ومستقبل النظام الدولي
(*)

أ.د.صالح عباس الطائي
المقدمة:

مف طبيعة النظاـ الدولي شبو الثابتة

المستمرف سواءا في
ا
تاريخيا ىي التغير والتبدؿ
الوحدات السياسية الفاعمة والمؤثرة فيو ،أو في

أ.م.د.خضر عباس
(**)
عطوان
تطمح إلى امتالؾ عناصر القوة واحتكارىا،

كتوجو عاـ ،وىكذا توجو يدفع إلى:

احتماؿ ظيور أو حدوث الصراع بشكؿمستمر ورغبة بإزاحة الخصوـ ،أو كنتيجة

أنماط تفاعالتو ،أـ في شكمو .وبحسب نوع

لتقاطع المصالح التي استجدت،

عنو شكؿ لمنظاـ الدولي ،وظيور لموحدات

ظير نمط جديد مف عناصر القوة ،أو كمما

التغير الذي يمس اليياكؿ البنيوية لمنظاـ ينتج
(سواء كمسميات أـ كعدد لقوى) السياسية
المؤثرة ،وأنماط لمتفاعالت.

ولما كانت التفاعالت ىي حصيمة
أعماؿ الوحدات السياسية ،بذلؾ تستحوذ
الوحدات عمى المكانة الفاعمة في تشكيؿ

النظاـ ،وىذا االستحواذ ليس عاـ إنما يتوقؼ

-إعادة تشكيؿ دائمة لمنظاـ الدولي ،فكمما

ظير نمط جديد مف عالقات القوة انتيى النظاـ
الدولي إلى بروز تغير واف كاف او يكف بسيط
في شكمو العاـ ،أو في شكؿ واحد مف نظمو

الفرعية ،اال انو في الحالة األخيرة يكوف تغير
النظاـ ككؿ بطيئا.
والتوجو صوب امتالؾ عناصر القوة

عمى طبيعة عناصر القوة السائدة وكيفية

وما يتسبب بو ،تظير نتائجو عمى شكؿ واحد

غيره ،وعمى أساس عدد الوحدات الموجودة في

الدولية) في واحدة مف الحمقات واألفالؾ التي

استخداميا ،فمف امتمؾ عناصر قوة تفوؽ عمى
قمة اليرـ الدولي قد يصؿ التفوؽ إلى مستوى

مف المخرجات ،أما بروز الدولة (الوحدة

تدور حوؿ قطب دولي ،أو قد تكوف ىي بذاتيا

تشكيؿ نظاـ قطبي متعدد القوى ،وقد يصؿ إلى

قطباً إقميمياً ،وقد تصؿ إلى مرحمة كونيا قطباً

مستوى القطبية األحادية ،وقد يصؿ النظاـ

أـ ثنائية القطبية أـ أحادية ،وقد تجد نفسيا

مستوى وجود قوتيف فحسب ،وقد يصؿ إلى

دولياً ،سواء كاف ضمف لعبة متعددة األقطاب

القطبي إلى مرحمة الييمنة لقوة واحدة.

كقوة مييمنة عمى النظاـ الدولي.

واغمب دوؿ العالـ (بوصؼ الدوؿ

الوحدات السياسية األبرز في النظاـ الدولي)

وىكذا،

فوضع

الدولة

(الوحدة

السياسية) ضمف واحدة مف الترتيبات الدولية
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ىي مخرج قد يكوف غير محسوب ،أكثر مما

ثقافية ،ومف ثـ ليا قدرة عمى التأثير في

ىو ىدؼ بحد ذاتو ،فكؿ وضع دولي يرتب

سياسات الدوؿ (وباقي الوحدات) األخرى ،حتى

عمى الدولة الواحدة تغير في األدوار والوظائؼ

وصؿ التأثير في بعض المراحؿ إلى مستوى

والمسؤوليات وااللتزامات ،وىذه مثمما تعطي

تقميص ىامش الحركة أماـ الدوؿ الصغيرة

لمدولة الواحدة مكانة وامتيازات ،فإنيا ترتب

مقارنة بما كاف موجودا إباف القطبية الثنائية.

عمييا التزامات وكمؼ تعمؿ عمى األخذ مف

وما ظير واستجد مف مظاىر

لمبقاء في وضعيا الدولي لمدة دائمة أو طويمة،

ايالئيا اىتماـ ،مف ناحية مكوناتيا ومتغيراتيا

انما تبقى لمرحمة مف الزمف باتت تتقمص كمما

وآليات فرضيا ونتائجيا ،فالييمنة أريد بيا في

تقدمت العوامؿ التكنولوجية ،فمف بقاء دولة

الفكر األمريكي استخداـ كؿ اآلليات الممكنة

في مراحؿ ما قبؿ عصر الصناعة ،إلى قروف

توظيفيا لتحقيؽ كسب لكؿ الفرص التي تتيحيا

محدودة في عصر الصناعة ،إلى عقود عدة

المرحمة بقصد إعادة تشكيؿ النظاـ الدولي عمى

في مرحمة عصر ما بعد الصناعة..،

وفؽ ما تطمح إليو الواليات المتحدة.

بنيانيا الداخمي ،ليذا لـ يستقر الحاؿ بأي دولة

واحدة ضمف قمة اليرـ الدولي نحو قروف عدة

وفيما يتعمؽ بالييمنة ،فيي قبؿ كؿ

شيء واقعة موجودة ،في النظاـ الدولي ،وواقعة

الييمنة ،دفعت بالباحثيف واألكاديمييف إلى

مف تحالؼ أو تدخؿ أو حتى احتالؿ بقصد

أهداؼ البحث:

ييدؼ البحث إلى تبياف اآلتي:

سعت إلى تحقيقيا بعض القوى الكبرى ،وبعض
القوى اإلقميمية في نطاؽ إقميميا .ومرجع ىذا

-1اف انتشار عناصر القوة ،سيقود بعضا مف

القوى الكبرى المتطمعة نحو الريادة والقيادة

السعي ىو اف بعض القوى تنظر إلى الييمنة

العالمية نحو اعتماد استراتيجيات إعادة

عمى أساس أنيا محفز لكسب مزيد مف

بناء النظاـ الدولي ،واىـ مسمؾ في ذلؾ ىو

عناصر القوة عبر السيطرة والمكانة والييبة.
ومف حاالت الييمنة الكمية ىو ما شيده العالـ

المجوء إلى االستقطاب الذي سيضـ أطرافا

إقميمية وعالمية مف اجؿ موازنة القوة

قديما في عيد اإلمبراطورية الرومانية ،وما

األمريكية.

يشيده في عيد الواليات المتحدة ،وىذه الييمنة
فريدة نظ ار لكونيا شممت الكرة األرضية وفقا

-2اف انتشار عناصر القوة بيف مختمؼ الدوؿ،
بدرجات متباينة ،سيقود إلى حدوث تحوؿ

لممعطيات التكنولوجية المتوفرة ،كما شممت
اغمب مفاصؿ التفاعؿ الدولي السياسية سواء

في اليرمية الدولية ،وسيقود كنتيجة إلى

حدوث تحوؿ في االستراتيجيات األمريكية

كانت دبموماسية أو عسكرية أو اقتصادية أو

إلدارة النظاـ الدولي.
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-3اف تزايد صعوبة سيطرة الواليات المتحدة

في إدارة النظاـ الدولي باتت واضحة في أكثر

عمى النظاـ الدولي يدفع صناع القرار

مف مكاف في الساحة الدولية ،ولعؿ مف ابرز

الدولي ،أو قد سيقودىا نحو أداء دور

األطمسي الذي تقوده الواليات المتحدة نفسيا.

األمريكاف النتياج المشاركة في إدارة النظاـ

تجمياتو التعقيدات في حركة حمؼ شماؿ

الموازف اإلقميمي في عالـ يعيش ىيمنة

واف كؿ ذلؾ يطرح أسئمة عدة ،لعؿ

أمريكية تزداد مرونة كمما زاد معدؿ انتشار

مف ابرزىا :ىؿ ستستمر الييمنة األمريكية عمى

-4اف النظاـ الدولي يتجو نحو إعطاء فسحة

التفاعالت إلى التقميص مف الييمنة األمريكية؟

أوسع في الحركة أماـ النظـ اإلقميمية

وكيؼ ستتعامؿ الواليات المتحدة مع النيايات

المختمفة.

المفتوحة لبعض تمؾ التفاعالت؟

عناصر القوة دوليا،

حدود البحث:

تفاعالت النظاـ الدولي؟ أـ ستئوؿ تمؾ

فرضية البحث:

يتعامؿ البحث مع ثالثة أبعاد زمانية ومكانية

وىنا نفترض ،اف التحوؿ في عالقات القوى

-1يتعامؿ البحث مع مدى زمني ىو المستقبؿ

الواليات المتحدة في فرض ىيمنتيا كصيغة

وموضوعية محددة ،وىي:

المتوسط )15( ،عاما القادمة.
-2يناقش البحث اتجاىي الييمنة والمشاركة في
السياسة األمريكية تجاه النظاـ الدولي ،وال

ينصرؼ إلى مناقشة خيار العزلة.

الكبرى واإلقميمية يقود إلى تقميص فرص

جامدة في إدارة النظاـ الدولي ،واعتماد صيغة
(المشاركة) عمى وفؽ رؤية أمريكية لضماف
قيادتيا لمنظاـ الدولي.
منهجية البحث:

-3اف سياسات الواليات المتحدة في فرض
الييمنة واف انتيت إلى ظيور عدة

اف مشكمة البحث وفرضيتو دفعتنا إلى اختيار

المنيج االستنباطي ،بمعنى االنتقاؿ مف

مشكالت عمى الصعيد الدولي ،اال أنيا في

الخاص إلى العاـ في أثناء التحميؿ ،واعتماد

المقابؿ أحدثت اختالال في أداء المنظمات
الدولية وتبعية ق ارراتيا لإلرادة األمريكية،

وىذه المسالة لف نتوسع فييا.
مشكمة البحث:

يتعامؿ البحث مع معضمة مفادىا :اف الييمنة
األمريكية عمى النظاـ الدولي لـ تعد صمدة كما
بدأت قبؿ عقديف مف السنيف ،فبوادر الخطؿ

مدخؿ التحميؿ النظمي لموصوؿ إلى إثبات أو
نفي الفرضية في أعاله.
مصطمحات البحث:

تضمف البحث بعضا مف المصطمحات ،ودوف
الخوض في مضمونيا ،فاف دالالتيا لدى

البحث تفيد باآلتي:
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النظاـ الدولي :ونعني بو أنماط مفالتفاعالت بيف الوحدات التي توجد في بيئة

النظاـ (سواء كانت مف الدوؿ أـ المنظمات
الدولية أـ الشركات العابرة لمحدود أـ لبعض
األفراد الفاعميف عالميا) خالؿ مدة البحث.

عف الييمنة العالمية ،كوف األخيرة تتضمف
مشروعا وأجندات تحمميا القوة العظمى
القطب في النظاـ الدولي ،في حيف تكوف

القطبية حصيمة تجمع لعناصر القوة والقدرة
لدى دولة ما.

-النظاـ اإلقميمي :أنماط مف التفاعالت بيف

-التعددية القطبية :ونقصد بيا مدى انتشار

أخذت تمؾ التفاعالت مظي ار جغرافيا أـ

واالقتصادية والثقافية) بيف أكثر مف قوتيف

دوؿ توجد في بيئة مميزة عما حوليا ،وسواء

اقتصاديا أـ عسكريا ،أـ ثقافيا.
السياسة الدولية :ىي حصيمة أفعاؿ وردودأفعاؿ الدوؿ وتفاعالتيا السياسية ،ضمف

النظاـ الدولي.
العالقات الدولية :أشكاؿ التفاعؿ كافة بيفوحدات المجتمع الدولي سواء كانت تمؾ

الوحدات دوال أـ منظمات دولية أـ شركات

عابرة لمحدود ،وتشمؿ تفاعالت مختمفة مف
قبيؿ

التبادالت

الدبموماسية

والسياسية

والعسكرية ،واالقتصادية ،والثقافية.
القطبية الدولية :كيفية توزيع عناصر القوةبيف مختمؼ الوحدات المؤلفة لمنظاـ الدولي
وما يترتب عمييا مف عالقات قوى بيف تمؾ
الوحدات ،وقد تأخذ القطبية شكال أحادي أو

ثنائي أو متعدد؛ أو ربما فوضوي بمعنى
عدـ وجود شكؿ محدد لمقطبية.

عناصر

القوة

(السياسية

والعسكرية

في العالـ ،بما ينعكس جميا عمى عالقات

الوحدات الموجودة في النظاـ الدولي.
وفي ضوء مشكمة البحث وفرضيتو،
والمنيج المستخدـ ،قسمنا البحث إلى خمسة

محاور ،وىي:

المحور األوؿ ،الهيمنة ،المعنى والدوافع

يتطمب البحث في موضوعة الييمنة

األمريكية اف نبحث ابتداءا في معنى الييمنة،
ودوافعيا في النظاـ الدولي.
أوال ،معنى الهيمنة في النظاـ الدولي

يواجو البحث في حزمة العموـ

()1

السموكية  ،وبضمنيا العموـ السياسية ،في
الغالب ،معضمة االتفاؽ عمى معنى المفردات
المتداولة ،وىؿ وصمت إلى مرحمة صياغة

مصطمح ،بمعنى وجد ىناؾ أكثر مف باحث
يعطييا ذات المعنى ،أـ أنيا قد وصمت إلى

-األحادية القطبية :مدى تركيز عناصر القوة

مرحمة المفيوـ ،بمعنى اف ىناؾ اتفاقاً زمانياً

بيد قوة واحدة في العالـ ،وتكوف بسببو قادرة

جوانب إعطاء معنى لممفردات ىو وجود سعة

(السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية)

عمى التحكـ بالتفاعالت الدولية .وىي تفرؽ

ومكانياً عمى معنى وأبعاد المفردة .وواحد مف

في االختالؼ بيف الباحثيف في بياف المعنى،
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فالواقع اف اغمب المفردات ال يزاؿ يقع في

بالحدث السياسي والمعنى رغبة بزيادة المنافع،

إطار عدـ االتفاؽ عمى معانييا ،وسبب ذلؾ

أو لتقميؿ الكمؼ ،وما زاد مف الثقؿ اف كؿ

مضمونيا وفي تفاعميا وفي نتائجيا ،بؿ اف

بسمسمة نتائج تسيـ في إحداث تغير واف كاف

السياسي،

تغيي اًر بسيطاً في النظاـ الدولي ،تدفع بو إلى

يرجع إلى كوف األحداث السياسية متغيرة في
صفة

التغير

مالزمة

لمحدث

حدث سياسي في أي بقعة مف األرض يتسبب

والباحثيف الميتميف بالشأف السياسي يجيدوف

إعادة تنظيـ شبو دائمة آلليات التفاعؿ ،حتى

الذي يفسر جانب مف االختالؼ الدائـ في

أشبو بفوضى جراء حجـ تداخميا وتنوعيا

أنفسيـ مف اجؿ مالحقة ذلؾ التغير ،األمر

تناوؿ المفردات السياسية ،وتحديدا في حقؿ
السياسة الدولية ،ويمكف اف نضيؼ االختالؼ
القيمي كواحد مف األسباب المضافة لعدـ

االتفاؽ.

أصبحت التفاعالت ذاتيا في العصر الراىف
وصعوبة فؾ خيوطيا وتشعباتيا(.)2

واألمر أعاله ،ينطبؽ عمى واقعة

الييمنة(،)Hegemonyفالباحثوف واألكاديميوف

والسياسيوف عمى السواء منشغميف في العثور
والجانب الثاني مف مبررات إعطاء

عمى وصؼ ليذا النزوع اإلنساني والدولي،

معنى لممفردات ،حتى ال يتشتت ذىف القارئ

ومرجع ىذا االنشغاؿ اليوـ يكمف في طبيعة

لمعاني أخرى ،أثناء قراءة البحث ،خصوصا

النظاـ الدولي نفسو ،فيو بات يغطي كؿ

قدمت العديد مف المعاني لممفردات السياسية،

والثقافية العالمية ،ويكاد ال يوجد بقعة في

وكمما وقع حدث جمؿ في النظاـ الدولي العاـ

األرض بمعزؿ عنيا ،ليذا لزاما عمينا اف نحدد

أو احد نظمو الفرعية الرئيسة يعاد الكرة في

معنى مفردة الييمنة ،ودوافع حدوثيا.

واف األدبيات التي تتناوؿ السياسة الدولية

التفاصيؿ السياسية والعسكرية واالقتصادية

تدفؽ المعاني لتتغير كميا أو جزئيا ،ومثاليا
حدوث الحرب الباردة وانتيائيا ،وتفكؾ االتحاد

وقد يطرح البعض تساؤالً ،ىؿ الييمنة

ىي تعبير يماثؿ تعبير اإلمبراطورية في النظـ

السوفيتي السابؽ ،وحدوث حربي الخميج الثانية

الدولية القديمة باستثناء بقاء شكمي لعامؿ

عاـ  1991والثالثة عاـ  ،2003وأحداث 11

السيادة السائدة اليوـ والذي كاف تتـ استباحتو

أيموؿ  ،2001وحركة التغيير في المعاني

في الماضي؟ أـ انو تعبير عف وجود دولة تقود

ترافؽ األحداث السياسية الدولية ،عمى نحو

نسقا يحكـ النظاـ الدولي ،بحكـ اف اإلمكانات

وحتى

الراىنة ألية دولة ال تسعيا احتواء تفاعالت

الباحثيف

النظاـ الدولي كافة؟ أـ انو تعبير عف تراكـ

أثقؿ

عمى

السياسييف

الباحثيف
الذيف

واألكاديمييف

يأخذوف

مف

واألكاديمييف جانب الوصؼ والتفسير والتنبؤ
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لعناصر القوة لدى دولة واحدة يفوؽ ما موجود
لدى غيرىا كميا أو جزئيا؟

تشتؽ الييمنة في المغة العربية مف

السيطرة والقوة والسطوة( ،)3بينما ترد في المغة

سموكا ضا ار بمصالحيا وبالقيـ التي تدعو

إلييا(.)6

ثانيا ،دوافع الهيمنة في النظاـ الدولي

قد يطرح البعض تساؤالً ،حوؿ

االنكميزية بمعنى سيطرة أو سيادة طرؼ ما

األسباب التي تدفع بعض الدوؿ إلى ممارسة

(دولة أو تحالؼ دوؿ) عمى طرؼ آخر (دولة

القوة بقصد الييمنة في عالقاتيا مع الدوؿ

أو مجموعة دوؿ) ،وممارسة القيادة تحت تأثير

األخرى ،ىؿ ىي لتحقيؽ مقاصد ذاتية متعمقة

عوامؿ قوة عدة ،وباستخداـ اإلرغاـ والتيديد أو

بالطرؼ الذي يمارس الييمنة ،أـ لضماف

في حينو تبرر وتعطييا الشرعية()4؛ وبالطبع

تعبر عف طموح وتطمع لبعض القيادات

اإلقناع ،كوف ىذا الطرؼ حامؿ لصفة أخالقية

ىذه الشرعية واألخالقية مستمدة مف تفوؽ

تحقيؽ أىداؼ إنسانية سامية؟ يبدو اف الييمنة
السياسية ،أو الشعوب ،استنادا إلى مبررات

عناصر القوة وليس مف تفوؽ القيـ األخالقية

عنصرية أو دينية أو حضارية ،أو سياسية ،أو

وتعني الييمنة في المعنى المجرد،

تحقيؽ سيطرة ،أو ضماف لمصالح أو إعالء

امتالؾ طرؼ لعناصر قوة تمكنو مف فرض

لذات قومية ..،وتنتيي بعض الدوؿ إلى إلغاء

اقتصادية ..،واليدؼ ىو تعميـ أنموذج أو

التي يحمميا صاحب مشروع الييمنة.

إرادتو عمى طرؼ آخر ،ثـ دفعو لمتصرؼ عمى
وفؽ إرادتو ،واألمر ال يتوقؼ عمى الفرض أو
القسر ،إنما قد يشمؿ عمى االقتناع والموافقة

في استجابات الطرؼ الثاني(.)5

وتأخذ الييمنة في النظاـ الدولي معنى

المشاركة العممية ألية دولة أخرى في اتخاذ
القرار في القضايا الدولية وتمجأ إلى اعتماد
الييمنة في تصريؼ عالقاتيا مستغمة أوضاعيا

المميزة وما تممكو مف عناصر قوة .وفي
الغالب ،تحاوؿ الدولة المييمنة اف تستحصؿ

محاولة دولة ما بما تممكو مف وسائؿ وعناصر
قوة لفرض إرادتيا عمى الدوؿ األخرى ،وىي

أو تنتزع الشرعية ألفعاليا ،فدوف ذلؾ يكوف

ىناؾ ما يمكف وصفو بالخروج عف النظاـ الذي

ترتبط بامتالكيا مشروع لمييمنة ،بمعنى إمالء

قد يولد أعماؿ مقاومة متفرقة أو منظمة تعمؿ

سياسات ومواقؼ يستدعي اف تتناسب مع
مصالحيا

القومية

(الداخمية

واإلقميمية

عمى تسريع إنياء حالة الييمنة .ويمكف انتزاع
الشرعية عبر عمميف ،أوليما فرض القواعد

والعالمية) ،أو منعيا مف اتخاذ سياسات
ومواقؼ تتعارض مع ما تعده الدولة المييمنة

التي تنظـ العالقات الدولية ،والثاني التحكـ

بالموارد الالزمة إلدارة تمؾ العالقات؛ والواقع

سموكا غير أخالقي أو غير شرعي ،بمعنى

انو كمما انيمكت الدولة المييمنة في التفاعالت
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الدولية كبدت التزامات (قد تكوف غير مبررة)

بقميؿ ،مثؿ اإلمبراطوريات االسبانية والعثمانية

تجعؿ مف اتساع امتدادىا وسيمة إنياؾ لعوامؿ

والفرنسية والروسية واليابانية واأللمانية ،بحكـ

الدولي.

باستثناء الواليات المتحدة (ونوعا ما بريطانيا

قوتيا أكثر منو وسيمة توسع وديمومة لوضعيا

مدى التقدـ التكنولوجي المعروؼ في حينو،

وميما يكف مف اختالؼ في توصيؼ

العظمى) التي مدت سيطرتيا ونفوذىا إلى

ىذه الظاىرة ،إال اف المتفؽ عميو اف ليا تأثير

جميع مناطؽ الكرة األرضية .وىنا يمحظ مسالة

العالقات الدولية منو ،وتنتيي الييمنة إلى

(اإلمبراطورية) ،فاتساع امتدادىا ىو واحد مف

المساىمة في إحداث تغير في توزيع عناصر

األسباب التي أدت إلى انييار دائـ لكؿ القوى

القوة ،ومف ثـ المساىمة في إحداث تغير

المييمنة ،وسبب ذلؾ اف الحفاظ عمى المصالح

الييمنة أنموذجاً واحداً ،ففي تاريخ العالقات

تسبب إرباكا لمييمنة يدفع إلى سحب دائـ

عمى وحدات النظاـ الدولي كافة ،وال تعؼ

وأحيانا تغيير في النظاـ الدولي .وليست

االمتداد والقدرة عمى الدفاع عف حدود دولتيا

أو التعامؿ مع تحديات دائمة بعيدة عف المركز

الدولية وجد نماذج متعددة متباينة مف حيث

لعناصر القوة التي تممكيا الدولة المييمنة مف

المدى واالتساع والتأثير الذي تفرضو عمى

الداخؿ لحساب التزامات الخارج ،في حيف اف

ىامش الحركة في العالقات الدولية ،وىنا

األطراؼ األخرى تنمو بشكؿ اقرب إلى

التكنولوجي ،فكمما زاد التقدـ قمت المسافات بيف

في نطاؽ إقميميا بأقؿ قدر مف االنتشار ،أي

الدوؿ وكمما زاد مدى واتساع الييمنة زاد تأثيرىا

بأقؿ قدر مف الموارد ،حتى يصبح النمو

في العالقات الدولية ،ويتوقؼ نوع ىذا التأثير

الداخمي لمطرؼ المييمف غير متوافؽ مع

المختمفة بالطرؼ المييمف ،فكمما تآلفت مع

-1اما إشاعة عناصر الالاستقرار في األقاليـ

الطرؼ المييمف كانت العالقات بينيما قائمة

المختمفة ،والوقوؼ موقؼ حامؿ الميزاف،

عمى االستجابة والتوافؽ ،وربما توجد مشاركة

بمعنى التصرؼ عمى وفؽ مقتضيات كؿ

سعة

التأثير،

-2أو االنسحاب إلى الداخؿ ،وانتقاء بعض

القوى

العظمى

المواقؼ الدولية التي تتطمب الحضور

العالقة التي تحكـ أنموذج الييمنة ىو التقدـ

عمى نوع العالقة التي تربط األطراؼ الدولية

بأعماؿ الييمنة؛ والعكس صحيح أيضا(.)7
ويرتبط
فالمعروؼ

اف

بالييمنة
اغمب

(اإلمبراطوريات) مارست سيطرتيا الفعمية في
نطاؽ حدود إمبراطورياتيا ،أو ابعد مف ذلؾ

الطبيعي ،وىي تمارس التحدي لمطرؼ المييمف

()8

اتساع امتدادىا ،فيمجأ الطرؼ المييمف إلى :

موقؼ ناشئ.

والتدخؿ.
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-3أو إعادة تشكيؿ تحالفات مصالح ترفد

المييمف عندىا تعمف أو تمارس سياسة ىيمنة

عناصر قوتو بعناصر مضافة ،وتتحمؿ

دولية أو توسع مف مطالب الييمنة لدييا ليشمؿ

المييمف.

المرحمة الدولية في الييمنة .ولدينا ثالثة أمثمة

التحالفات بعضا مف التزامات الطرؼ

مناطؽ إقميمية أخرى ،إلى اف تصؿ إلى

-4أو التفكير في وسائؿ تكنولوجية غير متوافرة

عمى ذلؾ :ألمانيا قبيؿ الحرب العالمية الثانية،

لدى اآلخريف ،تدفع تفوقو كطرؼ مييمف

والصيف الشعبية اليوـ ،وىي تؤجؿ مطالبيا في

القوى األخرى لمدة مف الزمف.

والواليات المتحدة في جميع األحداث والتحوالت

إلى مستويات غير قابمة لممنافسة مف لدف
واذا لـ تستطع القوة المييمنة مف حفظ

التوازف بيف عناصر قوتيا ومساحة األرض

والقضايا التي تمسؾ بيا ،فإنيا ستصطدـ
بأطراؼ دولية أو إقميمية طامحة ،ومف ثـ
ستسرع بقبوؿ تفكؾ بعض عناصر نفوذىا
بإرادتيا أو رغما عنيا بعالقة عكسية مع ازدياد
الرفض والمواجية مع تمؾ األطراؼ.

ولحظة التوازف تؤثر عمييا العوامؿ

التكنولوجية واالقتصادية وتأثيرىا عمى إعادة
توزيع لعناصر القوى وعالقات القوى ،وكذلؾ
أوضاع

النظاـ

الدولي

وتحديدا

عامؿ

الصراعات واتساع عدـ االستقرار ووجود

النظاـ الدولي لصالح تحقيؽ مطالب إقميمية،

التي أصابت النظاـ الدولي بعد الحرب العالمية

األولى حتى انتياء الحرب الباردة(.)9

المحور الثاني ،النظاـ الدولي بيف القطبية
والهيمنة العالمية األمريكية

قد يطرح البعض تساؤالً :ىؿ ما

يعيشو النظاـ الدولي في المرحمة الراىنة ىو
نوع مف القطبية األحادية؟ أـ انو نوع مف

الييمنة؟

أوال ،النظاـ الدولي :مظاهر القطبية والهيمنة

ولإلجابة عف التساؤؿ أعاله ،يتوجب

عمينا التمييز بيف القطبية والييمنة ،واألولى
متعمقة بعناصر القوة وطريقة توزيعيا بيف

طموحات لقوى دولية واقميمية ميمة بتنفيذ ادوار

الدوؿ ،والثانية متعمقة بوجود مشروع لمتحكـ

وعدـ االستقرار اندفع الطرؼ المييمف نحو

مف القطبية مف عدمو ،وىنا وبقصد تحديد

أوسع مما تقوـ بو ،فكمما زادت الصراعات
االنغماس فييا ،ومف ثـ استنزاؼ موارد إضافية

بقصد ضماف معدالت الضبط السابقة ضمف
نفس المستويات ،حتى إذا وصمت األطراؼ
األخرى منفردة أو مجتمعة إلى لحظة امتالكيا
إرادة وعناصر قوة توازي أو تفوؽ إرادة الطرؼ

بالعالـ ،والييمنة ال تنؼ اف ىناؾ نوعاً محدداً
مضموف القطبية التي تسود النظاـ الدولي،
نقوؿ انو تثار لدينا ثالث مسائؿ ،متعمقة بتوزيع
عناصر القوة وتكافؤ عناصر القوة وعالقات

القوة ذاتيا

()10

 .فيما يتعمؽ بتوزيع عناصر

القوة ،يالحظ مدى انتشار موارد القوة العسكرية
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واالقتصادية والثقافية بيف الدوؿ ،الكبرى
واإلقميمية ،والمقياس في ذلؾ ،ىو اما مف

خالؿ اإلحصاءات والبيانات عف أحجاـ القوة

عناصر قوتيا بمعدالت أسرع مف معدؿ نمو

عناصر قوة الواليات المتحدة(.)11

وفيما يتعمؽ بتكافؤ عناصر القوة،

التي تممكيا كؿ دولة ،وىذا المقياس يخضع

يمحظ اف الواليات المتحدة لـ تعد تتمتع

لمتبسيط كوف بعض عناصر القوة غير قابمة

بانسجاـ مكونات القوة لدييا كافة ،فيي قوة

لمقياس ،والبعض اآلخر ال تكشؼ عنو الدوؿ

عسكرية عظمى إال أنيا باتت تواجو منافسة

بإحصاءات تامة ،وعناصر ثالثة تبقييا بعض

حادة بؿ وفقدت بعضا مف مواقعيا االقتصادية

الدوؿ خاممة وال تعرضيا لالختبار أو ىي لـ

والتكنولوجية والثقافية لصالح االتحاد األوروبي

تتعرض حقيقة لالختبار ،مثال قدرات كندا

والياباف والصيف ..،وعمى الرغـ مف اف ىذه

العسكرية ،فيي قوة كبرى لكنيا لـ تعرض

القوى الزالت لـ تحقؽ ىي األخرى انسجاـ

قياس عناصر القوة مف خالؿ مالحظة قدرة

زالت تبني قدرات العسكرية واالقتصادية

نفسيا بصيغة المقارنة مع قوة غيرىا .يبقى لنا
الدولة عمى الفعؿ والتأثير ،منفردة ،أو مف

وتكافؤ في عناصر القوة التي تممكيا فإنما ال

بمعدالت غير منسجمة( .)12وبسبب ذلؾ يوجد

خالؿ التحالفات الدولية .واذا ما ذىبنا إلى

خالؼ بيف الباحثيف في السياسة الدولية حوؿ

مالحظة وقياس قدرات الواليات المتحدة ،نمحظ

مضموف القطبية في النظاـ الدولي منذ عاـ

عمى أساس خوض حربيف إقميميتيف في آف

يعيش مرحمة القطبية األحادية ،وىـ بذلؾ

واحد وتحقيؽ انتصار فييما دوف اف يعني ذلؾ

يركزوف عمى القوة العسكرية ،وآخروف يروف اف

إجيادا لمموارد األمريكية أو تشتتا ليا ،أما اليوـ

النظاـ الدولي أحادي القطبية عسكريا ومتعدد

اف ىذه الدولة وضعت قبؿ نحو عقديف خططا

 ،1991اذ يشير البعض اف النظاـ الدولي

فإنيا قادرة عمى الدخوؿ في حربيف في إقميميف

القطبية في مجاالت القوة األخرى .فيما يجد

منفصميف لكف دوف التأكد مف ضماف االنتصار

آخروف اف النظاـ الدولي يعيش مرحمة تعددية

فييما أو في إحداىما عمى األقؿ ،عمى الرغـ

أحادية ،وآخروف يشيروف اف النظاـ الدولي بات

مما تممكو مف قوة عسكرية عالمية ،والحديث

يتطمب تنظير جديد لشكؿ القطبية الدولية

.

يعطي مؤشرات عمى تراجع مكانة الواليات

مف عناصر قوة إلى إتباعيا سياسات متوازنة،

المتحدة عالميا مقابؿ بروز عناصر قوة تنافسية

وادراؾ خالفو يدفع بالدولة الكبرى إلى اعتماد

لمقوى الكبرى األخرى التي تنمو حصيمة

سياسات تتوخى تحقيؽ واظيار قدر مف

عف عناصر القوة االقتصادية والثقافية فيو بات

()13

وعموما ،يؤدي إدراؾ الدولة لمتكافؤ فيما تممكو

االنسجاـ في المكانة أماـ المجتمع الدولي،
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فالواليات المتحدة باتت تظير أنماطاً سموكية
لتحقيؽ التوازف في مكانتيا الدولية ،سواء عبر

إتباع طرؽ تتوخى القبوؿ والمشروعية ،أـ عبر

سموؾ الصراع(.)14

وعموما ،الجوانب في أعاله تؤشر
مضموف الشكؿ اليرمي أو القطبي في النظاـ

الدولي ،فالييكمية الموجودة منذ بداية العقد
التاسع مف القرف الماضي ىي اقرب إلى شكؿ

أما ما يتعمؽ بادراؾ عالقات القوة،

قطبي ىرمي قائـ عمى الييمنة منو إلى القطبية

وبالتحديد تمؾ المتعمقة بإمكانية قياـ محاور أو

األحادية فحسب ،ونمحظ فيو اف دوؿ عالـ

تعد تتوافر الشروط األساسية لحدوث عممية

متباينة فيما بينيا ،إال إنيا في العموـ في أسفؿ

االستقطاب بفعؿ انتشار عناصر القوة بيف

اليرـ الدولي ،وىي في العموـ محط اىتماـ

مختمؼ الدوؿ نسبيا في ظؿ وجود عامؿ مرف

دولي وتحديدا في قضايا مثؿ :اليجرة وقضايا

يسيؿ إعادة االنتشار عمى أسس واشتراطات

والبيئة ..،في حيف نجد اف الواليات المتحدة

اقؿ تقييدا مما سبؽ .ويكاد لـ يسعؼ في

تأتي عمى قمة اليرـ الدولي ،بقدرات عسكرية

ظيور أي استقطاب دولي ال الحاجة إلى

فريدة ،وقدرات اقتصادية وتكنولوجية وثقافية

تعاوف وال حاجة إلى وقؼ عدواف في النظاـ

عظمى ،واألكثر منو ىو وجود حمؼ غربي

أقطاب في النظاـ الدولي العاـ ،يمحظ انو لـ

ىو المعموماتية والمتغير التكنولوجي ،الذي

الجنوب تممؾ جزءا مف عناصر القوة بدرجات

ما يسمى باإلرىاب ،وسالمة الممرات المائية،

الدولي ،ففي عالـ يتجو صوب تغميب التعاوف

(كؿ مف االتحاد األوروبي والياباف) داعـ لتفرد

واالعتماد المتبادؿ والدفع باتجاه نظاـ تتعايش

الواليات المتحدة ،وتتميز قدرات كمييما العالـ

فيو القوى الكبرى بكؿ عناصر قوتيا المتباينة

الغربي والواليات المتحدة بجعؿ األخيرة تتربع

عسكرية واقتصادية وتكنولوجية ..،وفي عالـ

عمى قمة اليرـ الدولي بمرونة واضحة ،بيد اف

المصالح ..،نقوؿ في ىكذا عالـ اندفعت القوى

والسياسي ،اما الجانب االقتصادي فيشيد

الكبرى نحو تعمية شاف توازف المصالح عمى

تنافس واعتماد متبادليف .وتمتمؾ ىذه القوى

شاف توازف القوى نظ ار لحجـ كمؼ الصراع أو

(الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والياباف)

 2001في الواليات المتحدة فإنيا لـ تستطع

يتفؽ االتحاد األوروبي والياباف عمى تفويض

حتى تحقيؽ توافؽ دولي دائـ إزاء ظاىرة ما

الواليات المتحدة عمى أداء أدوار سياسية

سمي باإلرىاب ،اذ سرعاف ما تفكؾ التوافؽ

عالمية،

الشرؽ

الدولي بشأنو.

األوسط..،

تسوده

أسمحة

الدمار

الشامؿ

وتداخؿ

توازف القوى .أما أحداث مثؿ حدث  11أيموؿ

ذلؾ التحالؼ يميزه طابعاف ىما العسكري

مجتمعة اغمب عناصر القوة العالمية ،وتكاد

وتحديدا

()15
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في

منطقة
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واليوـ ،بات النظاـ الدولي مقسم ًا إلى

عالميف متفاعميف ،يدخالف في ثالثة أنماط مف

التفاعالت ،وىي(:)16

بما يتماشى ومصالح قوى العالـ الغربي،
وظير خالؿ العقديف األخيريف تطويع
غربي لممؤسسات الدولية مثؿ األمـ

أ-العالـ الغربي ،ويسميو البعض بعالـ الشماؿ،

المتحدة ..،بقصد تيسير تدخؿ القوى

وتسوده سمات محددة ،مف قبيؿ :تعاوف

الكبرى في دوؿ عالـ الجنوب لضماف

سياسي ،اعتماد اقتصادي متبادؿ ،تنافس

تبعيتيا لمقرار الغربي ،واستخدمت عناويف

قوى ىذا العالـ اف ليا مف عناصر القوة

اإلنساني ،محاربة اإلرىاب...،

تكنولوجي-اقتصادي عمى األسواؽ ،وتدرؾ

ومسميات عريضة مف قبيؿ :التدخؿ

والقدرة ما يجعؿ كمؼ أية مواجية عسكرية

والشيء الذي ال يمكف إغفالو ،اف كال

فيما بينيا عالية ،وقد أدركت تمؾ القوى تمؾ

العالميف وما وجد مف تفاعالت في ثناياىما

وظيفية عالمية النشاط عسكرية (حمؼ

تركزت في العالـ الغربي ،وميما كاف شكؿ

شماؿ األطمسي) واقتصادية (مجموعة

اليرمية الدولية المترتبة عف توزيع عناصر

الثماف) ،ويضمف ذلؾ المشاركة في

القوة ،وما صاحبيا مف وجود مشروع لدى

الق اررات الدولية وتقميؿ درجات النزاع بيف

الواليات المتحدة في بعض المراحؿ لفرض

ب-عالـ الجنوب ،والبعض يسميو بالعالـ

واغمبيا موجودة في العالـ الغربي ،باتت تمجأ

النامي ،وتسوده سمات متباينة بيف دولة

إلى اعتماد وسائؿ وأساليب عدة في تصريؼ

وأخرى ،إال إف دولو في العموـ تتميز بعدـ

تفاعالت عالقات القوى في النظاـ الدولي؛

الكمؼ ليذا نظمت عالقاتيا عبر مؤسسات

ىذه القوى..،

وفي عالقاتيما لـ يمنع مف اف عناصر القوة قد

ىيمنتيا ،بيد انو ال يمنع مف اف القوى الكبرى

الفاعمية العالمية العسكرية واالقتصادية

مختمفة عما كاف يتـ إتباعيا في مرحمة القطبية

والثقافية والتكنولوجية ،وغياب ميـ لعناصر

الثنائية ،وىذه األساليب قائمة عمى إيجاد

التفاعؿ المؤسسي ،وكوف اغمبيا أحد

مداخؿ اقتصادية وثقافية ،وأحيانا استخداـ

مصادر عدـ االستقرار العالمي.

لممنظمات الدولية ،بقصد ضماف إخضاع دوؿ

ج-تفاعؿ بيف قوى العالـ الغربي ودوؿ وأقاليـ

عالـ الجنوب لسيطرتيا ،وبقصد عدـ اتساع

عالـ الجنوب ،واغمبيا تفاعالت ال تقوـ

دائرة انتشار عناصر القوة عالميا بما يؤدي إلى

عمى المشاركة في صنع الق اررات الدولية

()17

حدوث تحوالت في اليرمية الدولية

.

بؿ تقوـ عمى أساس إعالء شاف القسر

وميما يكف الحاؿ ،يقتضي التحميؿ

واإلكراه لضبط سموؾ دوؿ عالـ الجنوب

اإلجابة عف السؤاؿ المتعمؽ بتدني مرتبة
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عناصر القوة األمريكية في النظاـ الدولي؟ ومف

مميػ ػ ػػار) دوالر  ،و %70مػ ػ ػػف التبػ ػ ػػادؿ الثقػ ػ ػػافي

ثـ تأثير ذلؾ عمى المشروع األمريكي في

والمعمومػػػاتي العػ ػػالمي ،كمػػػا أنيػػػا أنفق ػػت %47

ثانيػػػػػا ،ايػػػػػار الهيمنػػػػػة فػػػػػي سػػػػػموؾ

( 1200مميار) دوالر .واذا ما أتينا إلى اإلنفػاؽ

اعتماد الييمنة كخيار في إدارة النظاـ الدولي؟
الواليات المتحدة

اف الواليات المتحدة تسعى إلػى إشػاعة

إدراؾ ع ػػالمي مف ػػاده وج ػػود ق ػػوة واح ػػدة مييمنػ ػػة
عمػػى العػػالـ ،وىػػذا االتجػػاه سػػبؽ واف تبنػػاه أكثػػر
مف رئيس أمريكي ،وآخػرىـ الػرئيس جػورج بػوش
االبػػف ،الػػذي امتمػػؾ رؤيػػة وتصػػور قيمػػي بكيفيػػة
إدارة النظػػاـ الػػدولي .واكتسػػبت سياسػػة الواليػػات
المتحػػدة فػػي فػػرض أجنػػدتيا أىميتيػػا وقوتيػػا مػػف
عناصػػر القػػوة التػػي تممكيػػا ،سػواء مػػا تممكػػو مػػف
عناصػػر قػػوة قوميػػة ،أو النػػاتج عػػف تحالفيػػا مػػع
دوؿ الع ػ ػ ػ ػػالـ الغرب ػ ػ ػ ػػي وأىم ػ ػ ػ ػػو حم ػ ػ ػ ػػؼ ش ػ ػ ػ ػػماؿ

األطمسػػي ،أو دخوليػػا فػػي عالقػػات تحػػالؼ مػػع
دوؿ محوريػػة عػػدة مثػػؿ اليابػػاف وكوريػػا الجنوبيػػة
وتػػايواف ومصػػر والسػػعودية ،..،واألكثػػر منػػو اف
البيئػػة الدوليػػة تتػػيح فػػرص قابمػػة لمتوظيػػؼ بفعػػؿ

وج ػػود نزع ػػة الش ػػؾ ف ػػي عالق ػػات الق ػػوى الكب ػػرى
األخرى المنافسة لمواليػات المتحػدة ،وعػدـ وجػود
إرادة لمنافسة الواليات المتحدة .واذا ما أتينا إلى
حساب عناصر القوة عالميا ،سنجد اف الواليػات

المتح ػ ػ ػػدة تمم ػ ػ ػػؾ المؤشػ ػ ػ ػرات اآلتي ػ ػ ػػة بموج ػ ػ ػػب
إحص ػ ػ ػػاءات الع ػ ػ ػػاـ  :2008نح ػ ػ ػػو  %28م ػ ػ ػػف
النػاتج المحمػي العػالمي اإلجمػالي البػػال (61.7
ألػ ػ ػ ػػؼ مميػ ػ ػ ػػار) دوالر ،و  %16.2مػ ػ ػ ػػف حجػ ػ ػ ػػـ
التبػ ػػادؿ التجػ ػػاري العػ ػػالمي البػ ػػال ( 15.5ألػ ػػؼ

م ػػف إجم ػػالي اإلنف ػػاؽ العس ػػكري الع ػػالمي الب ػػال

العسػػكري سػػنجد أنيػػا أنفقػػت نحػػو ( 560مميػػار)
دوالر ،يضاؼ إلييا إنفاؽ كمفة إضػافية فػي كػؿ

م ػ ػػف العػ ػ ػراؽ وأفغانس ػ ػػتاف ،ق ػ ػػدرت بنح ػ ػػو (100
مميػػار) دوالر ،وانفػػاؽ عمػػى دعػػـ أنشػػطة نوويػػة

عسػػكرية قػػدرت قيمتػػو بنحػػو ( 30مميػػار) دوالر،
بمعنػػى أنيػػا أنفقػػت عسػػكريا نحػػو ( 690مميػػار)
دوالر ،ف ػ ػػي ح ػ ػػيف بمػ ػ ػ ص ػ ػػافي إنف ػ ػػاؽ الص ػ ػػيف

الشػػعبية العسػػكري بوصػػفيا اقػػرب منافسػػييا نحػػو

( 45مميار) دوالر(.)18

وتأسيساً عمى ما تقدـ ،مف البدييي أف

تمتمؾ الواليات المتحدة مقومات القوى العظمى،
وىي قد مارست في أحياف سموؾ الييمنة بفعؿ

تممؾ الرغبة ووجود اإلرادة لممارسة ىكذا دور،
وقد وصمت ىذه الرغبة في أحياف إلى مستوى
الوعي بالييمنة وضروراتيا ،وقد انعكس ذلؾ

بشدة في أعقاب أحداث  11أيموؿ عندما ظير

موقؼ متشدد في إظيار قيادتيا لمعالـ ،فيؿ اف
سموؾ الواليات المتحدة في الريادة والقيادة سببو
اتجاىات ألفكار صناع القرار والنخب الفكرية
األمريكية؟ اف وجود عناصر القوة العالمية

الفريدة سيؿ عمى الواليات المتحدة اعتماد
األفكار الداعية العتماد الييمنة العالمية.
وتاريخيا ،اف نزعة التفوؽ والييمنة موجودة في
التفكير األمريكي ،وما شجعيا ىو الفراغ
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الموجود في النظاـ الدولي وعدـ وجود قوة قادرة

الق ػػوى المتوقػػع اف تن ػػافس الواليػػات المتح ػػدة

عمى منافستيا ،حتى باتت الوحيدة القادرة عمى

منشػ ػ ػػغمة بإعػ ػ ػػادة ترتيػ ػ ػػب بيئتيػ ػ ػػا اإلقميميػ ػ ػػة

تتعامؿ مع القوة العسكرية بعدىا أحد أىـ

الكومنولػ ػ ػ ػػث ،االتحػ ػ ػ ػػاد األوروبػ ػ ػ ػػي وشػ ػ ػ ػػرؽ

التدخؿ في أي جزء مف المعمورة ،وصارت

(الصػ ػ ػ ػ ػػيف وشػ ػ ػ ػ ػػرؽ آسػ ػ ػ ػ ػػيا ،روسػ ػ ػ ػ ػػيا ودوؿ

خياراتيا الناجعة( .)19ولعؿ مضموف ذلؾ

أوروبا ،اليند وجنوب آسيا .)..،وتمػؾ القػوى

االتجاه يتمثؿ بما تيدؼ الواليات المتحدة إلى

تعتػ ػػرؼ بوضػ ػػع ومكان ػ ػػة الواليػ ػػات المتح ػ ػػدة

ضماف الحفاظ عمى موقعيا الريادي الدولي،

وسػػعة حركػػة الواليػػات المتحػػدة فػػي التعامػػؿ

واف تحقيؽ ذلؾ ال يتـ اال عبر حرماف القوى

مػػع العالقػػات الدوليػػة ،وىػػذا مػػا يجعػػؿ تمػػؾ

األخرى مف القدرة عمى منافستيا عمى الزعامة

القوى تتطمع إلػى ترضػية الػدوافع األمريكيػة،

وعمى الرغـ مف حصوؿ بعض التغير

المتح ػػدة ب ػػذاتيا ق ػػد تبن ػػت ني ػػج إبػ ػراز القػػػوة

الظاىر في قيادة الواليات المتحدة عبر صعود

بوص ػػفو واح ػػد م ػػف المظ ػػاىر الواض ػػحة ف ػػي

تحقيقو في النظاـ الدولي ،فيي تسعى إلى

عمى النظاـ الدولي.

إدارة ديمقراطية ( ) -2009جعمت مف التغير

المرك ػ ػػزي ف ػ ػػي نظمي ػ ػػا اإلقميمي ػ ػػة ،وبمرون ػ ػػة

أو عدـ معارضتيا .ارفػؽ ذلػؾ ،اف الواليػات

السياسة األمريكية(.)20

في السموؾ األمريكي محور خطابيا لتولي

-2االتجػػػاح نحػػػو تعزيػػػز مكانتهػػػا فػػػي النظػػػاـ

خطاب سياسي تشير صراحة أف الواليات

مكان ػػة الق ػػوة العس ػػكرية مقاب ػػؿ إعط ػػاء وزنػ ػاً

إذا ما اقتضت مصالحيا ذلؾ .ويؤكد خطابيا

الثقافي ػ ػػة ف ػ ػػي تقري ػ ػػر وتق ػ ػػدير مكان ػ ػػة الق ػ ػػوى

الدولي مدعوما بممارسات عممية تبيف مف

المكون ػػات االقتص ػػادية والحض ػػارية–الثقافي ػػة

الحكـ ،فاف الواليات المتحدة ال زالت تظير لغة

الدولي :يعػيش النظػاـ الػدولي مرحمػة ت ارجػع

المتحدة ستكوف مستعدة لمعمؿ بصورة منفردة

مضػػافاً لممكونػػات االقتصػػادية والحضػػارية-

السياسي عمى فرضية الييمنة عمى النظاـ

المػ ػ ػ ػػؤثرة فػ ػ ػ ػػي النظػ ػ ػ ػػاـ الػ ػ ػ ػػدولي ،وانتشػ ػ ػ ػػار

خالليا ما ترغب أو ما ال ترغب بو مف

بػػيف أكثػػر مػػف دولػػة واحػػدة وامكانيػػة امػػتالؾ

تفاعالت دولية .وتسترشد الواليات المتحدة

بثالثة مبادئ في تفاعميا مع النظاـ الدولي:

مقوم ػػات الق ػػدرة التكنولوجي ػػة ،يجع ػػؿ النظ ػػاـ
ال ػػدولي يتج ػػو ص ػػوب االنفت ػػاح عم ػػى عممي ػػة

-1إدراؾ الواليػػات المتحػدة أنهػػا القػػوة العظمػػى

إعػ ػ ػػادة انتشػ ػ ػػار لمكونػ ػ ػػات ومصػ ػ ػػادر القػ ػ ػػوة

الوحيػػػدة فػػػي النظػػػاـ الػػػدولي :اف مكون ػػات
القػػوة األمريكيػػة فػػي مسػػتوى غيػػر مسػػبوؽ ال

تكافئي ػػا الق ػػوى األخ ػػرى ،ف ػػي ح ػػيف ال تػ ػزاؿ

المختمف ػػة وم ػػف ثػ ػػـ االنفت ػػاح عم ػػى عالقػػػات
الت ػػأثير المتع ػػددة ،وس ػػتكوف مكان ػػة الوالي ػػات
المتحػػدة فػػي ىػػذه المكونػػات ىػػي واحػػدة مػػف
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ب ػػيف أكث ػػر م ػػف ق ػػوة موج ػػودة ،وق ػػد ال تك ػػوف

 ،)2004وتقوـ تمؾ األيديولوجية عمى أساس

ىػػي األولػػى فػػي بعضػػيا بالضػػرورة .واعػػادة

رؤي ػ ػ ػػة تم ػ ػ ػػزج رؤى ديني ػ ػ ػػة وتقالي ػ ػ ػػد سياس ػ ػ ػػية

اسػػتنياض قطبيػػة جديػػدة تحػػؿ محػػؿ مػػا ىػػو

عب ػػر تق ػػديـ الق ػػوة عم ػػى غيرى ػػا م ػػف األدوات.

قػػائـ مػػف قطبيػػة ونظػػاـ ىرمػػي تسػػوده ىيمنػػة

وىذه العقائد والدوافع كانت مبنية عمى اعتقػاد

أمريكي ػ ػػة .وبات ػ ػػت الوالي ػ ػػات المتح ػ ػػدة ت ػ ػػدرؾ

اإلدارة األمريكيػػة بضػػرورة إعػػادة رسػػـ النظػػاـ

الدولية ،وىي لـ ترض برؤية تراجع مكانتيػا

الواليػػات المتحػػدة فػػي موقػػع الريػػادة العالميػػة،

ف ػػي اليرمي ػػة الدولي ػػة ،لي ػػذا اعتم ػػدت اتج ػػاه

ليذا قدمت اإلدارة األمريكية سياسػات التػدخؿ

غي ػػر مسػ ػػبوؽ نح ػػو زيػ ػػادة معػ ػػدالت إنفاقيػ ػػا

فػ ػػي كػ ػػؿ مػ ػػا مػ ػػف شػ ػػانو اف يحقػ ػػؽ مصػ ػػمحة

االقتصػػادية والعسػػكرية مػػع دوؿ أخػػرى مثػػؿ

الحالػ ػػة الطبيعيػ ػػة خػ ػػالؿ المسػ ػػتقبؿ فػ ػػي مػ ػػداه

دوؿ مجموع ػػة الثم ػػاف والين ػػد ..،بم ػػا ي ػػؤدي

المتوسػػط فػػي أقػػؿ تقػػدير ىػػي تػػدني مػػا تممكػػو

لرفع أسيميا عالميػا ،بمعنػى اف التوسػع فػي

الواليات المتحػدة مػف عناصػر قػوة مقارنػة بمػا

العالقات سػيفتح آفاقػاً أرحػب أمػاـ االقتصػاد

تممكو القػوى األخػرى ،وسيصػبح مػف الصػعب

انتش ػػار مكون ػػات الق ػػوة دوليػ ػاً س ػػيعمؿ عم ػػى

ت ارج ػ ػػع ق ػ ػػدرتيا عم ػ ػػى الت ػ ػػأثير ف ػ ػػي الس ػ ػػاحة

العس ػ ػ ػ ػػكري( ،)21والتوس ػ ػ ػ ػػع ف ػ ػ ػ ػػي عالقاتي ػ ػ ػ ػػا

أمريكي ػػة ،تتسػ ػػـ بميػ ػػؿ لمتعام ػػؿ مػ ػػع اآلخ ػ ػريف

الػ ػػدولي واحتك ػ ػػار ك ػ ػػؿ م ػ ػػا يمكن ػ ػػو اف يجع ػ ػػؿ

أمريكية ،ودوف اعتماد ىكذا سياسػات سػتكوف

األمريك ػػي جػ ػراء المن ػػافع االقتص ػػادية ،وم ػػف

عمييػػا مجػػاراة تمػػؾ القػػوى ،وقػػدـ لنػػا أنمػػوذجي

ثػػـ أمػػاـ السياسػػة األمريكيػػة ،وسػػتنتيي إلػػى

أفغانس ػ ػػتاف والع ػ ػ ػراؽ دالئػػ ػػؿ عمػ ػ ػػى مػػ ػػا تقػ ػ ػػوـ

ربػ ػػط القػ ػػوى األخػ ػػرى بالمنظومػ ػػة األمريكيػ ػػة

()23

بو

،

بش ػػبكة م ػػف المص ػػالح ال تس ػػتطيع االنفك ػػاؾ

-فػ ػي ح ػػيف ق ػػاـ األنم ػػوذج الث ػػاني عم ػػى أس ػػاس

-3اعتماد سياسػات المشػاركة والتػداؿ النشػط

في المسائؿ التي يمكػف قبػوؿ المشػاركة فييػا،

عنيا(.)22

فػػي السياسػػة الدوليػػة :خػػالؿ العقػػد األخيػػر
تبنػػت الواليػػات المتحػػدة تي ػػاريف فكػػرييف ف ػػي
إدارة النظاـ الدولي،

ق ػ ػ ػػاـ األوؿ عم ػ ػ ػػى أس ػ ػ ػػاس تبن ػ ػ ػػي أيديولوجي ػ ػ ػػةسياسػػية دعػػا إلييػػا وصػػاغيا تيػػار المحػػافظيف
الجػ ػػدد ،وتبناىػ ػػا ال ػ ػرئيس جػ ػػورج بػ ػػوش االبػ ػػف

خػػالؿ المرحمػػة األولػػى مػػف إدارتػػو (-2000

تبني خيار قبوؿ المشػاركة مػع القػوى األخػرى

بمعنػ ػػى القضػ ػػايا الت ػ ػػي ال تحتػ ػػؾ مػ ػػع مكانػ ػػة
ووضػ ػػع الواليػ ػػات المتحػ ػػدة فػ ػػي قيػ ػػادة النظػ ػػاـ
الػػدولي ،أو تعطػػي مػػف خاللػػو تصػػور لمػػدوؿ

األخػ ػػرى عمػ ػػى اف الواليػ ػػات المتحػ ػػدة ميتمػ ػػة
بالشػػرعية الدوليػػة ،ومنيػػا مػػثال مناقشػػة الممػػؼ
الن ػػووي الك ػػوري ض ػػمف المجموع ػػة السداس ػػية
الدوليػػة ،ومناقشػػة ممػػؼ إي ػراف النػػووي ضػػمف
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مجموع ػػة ( ..،)1+5وخي ػػار المش ػػاركة تبنت ػػو

أخرى تبعا لتبايف المصالح وعناصر القوة

إدارة الػ ػرئيس ب ػػاراؾ اوبام ػػا الت ػػي بات ػػت تمي ػػؿ

والمكانة ،واإلستراتيجيات التي تعتمدىا كالً

تتنازؿ عف مبدأ التػدخؿ اف كانػت ال تجػد بػدا

السياسي ال ينؼ اف الدوؿ الفاعمة متباينة في

والواض ػ ػ ػػح مم ػ ػ ػػا تق ػ ػ ػػدـ ،اف الوالي ػ ػ ػػات

بعضيا يبغي السيطرة والتفرد ،والبعض اآلخر

الييمنػػة ،مػػع إدراؾ وجػػود فػػارؽ فػػي القػػوة بينيػػا

بما تممكو مف عناصر قوة ،وثالثة ترمي البقاء

وبػػيف القػػوى األخػػرى ،ويػػزداد تثمػػيف مكانػػة القػػوة

فقط.

أكثػػر إلػػى تعزيػػز فك ػرة المشػػاركة إال إنيػػا لػػف

لحماية وتعزيز المصالح األمريكية(.)24

المتح ػ ػػدة تضػ ػ ػػع نصػ ػ ػػب عينيي ػ ػػا ضػ ػ ػػماف بقػ ػ ػػاء

منيا ،كما اف الطموح واإلستراتيجية والمشروع

مقاصدىا لتحقيؽ ذاتيا في النظاـ الدولي(:)26

يبغي المنافسة واستحصاؿ مكانة دولية تميؽ

في الفكر األمريكي بفعؿ إعادة انتشػار عناصػر

أما بالنسبة لمواليات المتحدة ،فإنيا

نيػػوض قػػوى مػػؤثرة (أوروبػػا ،والصػػيف الشػػعبية،

توسعية ،واعتمدت كؿ الوسائؿ لمتوسع عمى

واليند .)...،وىنا ،عمدت الواليػات المتحػدة إلػى

األرض ،ثـ سعت إلى تحقيؽ تقدـ عممي

قس ػ ػػر أو إقن ػ ػػاع القػ ػ ػػوى األخ ػ ػػرى لمع ػ ػػدوؿ عػ ػ ػػف

وتكنولوجي يرفد ذلؾ التوسع ،فحققت ما تفوقت

منافسػ ػ ػ ػػتيا ،ويسػ ػ ػ ػػاعد فػ ػ ػ ػػي تػ ػ ػ ػػدعيـ السياسػ ػ ػ ػػات

بو عمى عصر الييمنة البريطانية بالسيطرة

مػ ػػف قبػ ػػؿ بعػ ػػض القػ ػػوى األخػ ػػرى ،ومثاليػ ػػا دوؿ

فاستمرت باالرتقاء في سمـ اليرمية الدولية في

أوروبػػا التػػي ال ازلػػت منضػػوية فػػي حمػػؼ شػػماؿ

الوقت الذي كانت القوى الكبرى تجيد نفسيا

األطمسػي ،وال يتوقػع اف تبتعػد عػف الحمػؼ عمػػى

بالحروب (الحرب العالمية األولى والثانية) لترؾ

الخالفات االقتصادية مع الواليات المتحدة(.)25

(واالتحاد السوفيتي السابؽ) ،وبعد تفكؾ األخير

المحور الثالث ،الهيمنة والمشروع األمريكي

عاـ  1991وجدت مف الكتابات األكاديمية ما

القػػوة عالميػػا ،وىػػو مػػا تسػػبب ببػػروز ،أو إعػػادة

األمريكية وجود تقبؿ لنتائج السياسات األمريكيػة

ال ػرغـ م ػػف بع ػػض الخالف ػػات السياس ػػية ،وأحيان ػػا

إلدارة النظاـ الدولي

اف لموحدات السياسية الدولية كافة

(الدوؿ في المقاـ األوؿ) الفاعمة في النظاـ
الدولي ،مشروعاً سياسياً يعبر عف طموحاتيا
وأيديولوجيتيا ،وتمؾ الطموحات واأليديولوجية
ومف ثـ المشاريع السياسية متباينة مف دولة إلى

ومنذ نشأتيا تولد لدى مؤسسييا رغبات

عمى البحر والجو وليس البحر فحسب،

المجاؿ مفتوحا لصعود الواليات المتحدة

()27

روج لتفرد الواليات المتحدة بالقطبية

 ،واخرى

نظرت إلى ما انتيت إليو ،و أرت أنيا تعيش
عصر ىيمنتيا

()28

 ،ليذا ظيرت مف الكتابات

األمريكية ما دعت إلى ضرورة استغالؿ
الفرصة بقصد تثبيت دعائـ نظاـ دولي يمبي
مصالح الواليات المتحدة

()29

.
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ويكاد لـ يمضي العقد األخير مف
عدت
القرف الماضي ،حتى ظيرت كتابات ّ

عصر قابالً لألفوؿ،
عصر الييمنة األمريكية
اً

واعتمدت تمؾ اآلراء عمى حجـ االستنزاؼ الذي

في إدارة النظاـ الدولي عمى الييمنة األحادية؛

دوف اف يمغييا بالطبع( ،)31فقمت الرغبة

بالتدخؿ أو استخداـ القوة العسكرية واحتالؿ

دوؿ أخرى .واستطاعت الواليات المتحدة تحقيؽ

تدفعو الواليات المتحدة إلبقاء وضعيا في قمة

تقدـ في العالقة مع قوى مثؿ روسيا االتحادية

اليرمية الدولية ،مقابؿ نمو في عناصر قوة

والصيف الشعبية في إدارة بعض الممفات

الدوؿ األخرى ككؿ ،واتجاه متزايد لمواليات

الشائكة في العالقات الدولية مثؿ :الدرع

المتحدة ألجؿ استحصاؿ شرعية ألفعاليا

الصاروخي ،والتفاىـ عمى ممؼ برنامج إيراف

الدولية بدال مف الفعؿ المنفرد ،في قضايا باتت
حساسة في النظاـ الدولي ،مثؿ وضع إيراف

النووي.)32(...،

اف ما انتيى إليو وضع الواليات

الدولي مع مستيؿ القرف الحالي ،والتعامؿ مع

وضع كوريا الشمالية .كما اف أحداث  11أيموؿ

المتحدة ،بات يطرح تساؤالً مفاده :ما ىو

مشروع الواليات المتحدة إلدارة النظاـ الدولي؟

 2001لـ ترفد الفعؿ األمريكي ،عبر تممس

وما ىي آلياتو؟

جدية الواليات المتحدة في الرد عمى أي فعؿ

أوال ،األهداؼ األمريكية إلدارة النظاـ الدولي

ينتقد مصالحيا أو يتعرض ليا ،وما تبعو مف

لقد تربعت الواليات المتحدة عمى قمة اليرـ

الوقائية ( )Preventative Warفي إدارة

-1الصراع مع المعسكر الشيوعي جعميا

اعتماد االستباقية ( )Preemptive Warثـ
مصالح

()30

العالمية

وسياسات

الواليات

الدولي نتيجة عوامؿ عدة(:)33

المتحدة

تحصؿ عمى شرعية مف دوؿ العالـ الغربي

 ،فكالىما عرض الواليات المتحدة

إلدارة النظاـ الدولي ،فتـ رفدىا بكؿ عوامؿ

ومصالحيا ألخطار جديدة واستنزؼ قواىا

القوة لالنتصار بذلؾ الصراع ،فوفروا ليا

بشكؿ يفوؽ المكاسب المرحمية التي حققتيا،

القواعد وتسييؿ عمميات االنتشار ،والدعـ

مقارنة بنظرائو في االتحاد األوروبي والصيف

-2عناصر قوة ذاتية ،ممثمة باالقتصاد

فقمت قدرة االقتصاد األمريكي عمى المنافسة
الشعبية ،ومع انتياء عيد إدارة جورج بوش
االبف تدنى وضع المحافظيف الجدد في الداخؿ
األمريكي ،وكذلؾ قدراتيـ في التأثير عمى
السياسة األمريكية ،اذ اختار الشعب األمريكي
رئيس جديد (باراؾ اوباما) ،الذي قدـ المشاركة

االقتصادي والسياسي،

والسالح النووي ،والتقدـ التكنولوجي.
-3التحالفات مع العديد مف القوى اإلقميمية،
بما أسيـ في إحكاـ سيطرتيا الدولية.

-4اعتماد

إستراتيجيات

استنزاؼ خصميا

الرئيس (االتحاد السوفيتي السابؽ) والتحوؿ
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مف سياسات احتواء ،إلى سباؽ تسمح لـ

وشعوب أخرى) ،وممارسة سمطة وحيدة ومنفردة

يستطع االقتصاد السوفيتي تحمؿ اكالفيا.

طبقا لمصمحة الطرؼ اإلمبراطور تقوـ عمى

اف تفكؾ االتحاد السوفيتي جعؿ العالـ

إخضاع تمؾ األراضي لقيـ اإلمبراطورية ويتـ

أماـ واقع امتالؾ الواليات المتحدة عناصر القوة

تشكيؿ أنموذج مشرعف يتيح لإلمبراطورية

والقدرة العالمية ،لكف ،ىؿ ىذه القدرات تتيح

احتكار العنؼ ،كما ال تعترؼ اإلمبراطورية

لمواليات المتحدة ممارسة ادوار إمبراطورية أـ

بأية قيود عمى أفعاليا وسياساتيا ،وسواء استمر

نوع اإلرادة األمريكية ،فالواليات المتحدة أرادت

أـ استمر لمرحمة قصيرة نسبياً ،فإنيا تسعى إلى

ادوار ىيمنة؟ الواضح اف اإلجابة تتوقؼ عمى

السموؾ اإلمبراطوري لمرحمة زمنية طويمة نسبياً

لعب دور القطب األوحد ،إال إنيا لـ تستطع،

تحقيؽ سالـ يمبي مصالحيا( .)36وازاء ذلؾ،

فأتت إلى ممارسة ادوار اإلمبراطورية في عقد

نقوؿ اف مرحمة اإلمبراطورية في السياسة

تسعينيات القرف الماضي ،إال إنيا كانت أماـ

األمريكية كانت قصيرة وظيرت في أعقاب

حقائؽ تعريؼ الذات واالتجاه في النظاـ الدولي

تفكؾ االتحاد السوفيتي ،إذ دعت اإلدارة

مقارنة بوجود تحديات داخؿ الواليات المتحدة

األمريكية إلى نظاـ عالمي جديد ،ثـ ظيرت

نفسيا( ،)34فكاف عمييا االختيار بيف تنفيذ

في أعقاب أحداث  11أيموؿ فدعت اإلدارة

الرغبات اإلمبراطورية لدى التيار اليميني

األمريكية إلى حرب عالمية عمى ما أسمتو

المحافظ ومف منظريو تشارلز كروثامر وبوؿ

باإلرىاب ،ثـ ما لبثت الواليات المتحدة اف

وولفويتيز ،وبيف تنفيذ رغبات تيار يدعو إلى

اتجيت نحو اعتماد سياسات لمسيطرة العالمية

مجرد أحكاـ السيطرة عمى النظاـ الدولي بمعنى

ضمف قواعد معينة ،رغبة بإعادة صياغة دائمة

ممارسة ادوار الييمنة ،ومنع ظيور منافسيف

لمنظاـ الدولي بما يجعميا تبعد لحظة وصوليا

وريتشارد ىاس ،وبيف تيار يدعو إلى اعتماد

القوى الكبرى التي تدير النظاـ الدولي ،واف

الواقعية وعدـ االنغماس الزائد في النظاـ الدولي

كانت ىي أكبرىا ،والمتوقعة في نياية العقد

لمصمحة تغميب المشاركة كونيا أكثر مدعاة

الثاني مف ىذا القرف ،كما يذىب لذلؾ التقرير

لمواليات المتحدة ،دعاتو زبيغينو بريجنيسكي،

لممحافظة عمى الموارد األمريكية؛ ومف الذيف
كتبوا فيو فريد زكريا ،وجوف ادواردز ،وجوزيؼ

ناي(.)35

إلى مجرد كونيا قوة كبرى ضمف مجموعة مف

التنفيذي لمجمس المخابرات القومي األمريكي
()37

عاـ 2005

.

وال ريب اف تحوؿ الواليات المتحدة
ولما كاف اإلمبراطورية تفيد بوجود

إلى قوة ذات سموؾ إمبراطوري ،مرجعو عدـ

مشروع سياسي لمسيطرة عمى األرض (دوؿ

القدرة عمى مقاومة مغريات وضع اإلمبراطورية
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الذي ظير في أعقاب الحدثيف السابقيف :تفكؾ

السياسي األمريكي ذاتو ،فيذا النظاـ ىو عبارة

االتحاد السوفيتي و 11أيموؿ ،فيي أصبحت

عف جميورية ديمقراطية ليبرالية ،وفييا مف

صياغة نظاـ دولي يضمف ليا الريادة

الدعاة إلى اإلمبراطورية ،والدعاة إلى الييمنة،

القوة العظمى الوحيدة ،وأرادت بيذا التحوؿ

التيارات السياسية ما يمكف تصنيفو إلى أنواع:

الدائمة( .)38والقوؿ باف الواليات المتحدة

والدعاة إلى العالمية ،والدعاة إلى العزلة ،وكؿ

مارست سموكا إمبراطورياً أكثر مما ىو سموؾ

منيا لو أنصاره في الداخؿ األمريكي ،وكؿ

أ-امتالكيا ألنموذج أيديولوجي روجت لو

العاـ األمريكي(.)41

مييمف خالؿ تمؾ الحقبتيف ،مرجعو(:)39

منيا يسعى إلى الحصوؿ عمى حظوة الرأي

كما اف تحوؿ إدارة جورج بوش االبف

بكثافة ،كطريقة لمحياة،
ب-امتالؾ قوة عسكرية فاعمة ،منتشرة في

في عيد اإلدارة الثاني ( )2008 -2004إلى

ج-تأسيسيا لشبكة مف التحالفات السياسية

اإلمبراطوري مرجعو إدراؾ وجود تحوؿ في

واألمنية وبما يمكنيا مف حماية مصالحيا

األمريكي ،وكذلؾ إعادة حساب

اغمب مناطؽ العالـ،

في مناطؽ

عنصر الييمنة أكثر منو إلى السموؾ

الداخؿ

العالـ المختمفة ،وكذلؾ

لعالقات القوة في النظاـ الدولي جراء نتائج

التصدي ألي ائتالؼ يعرض مصالحيا

اعتماد اإلستراتيجيات الوقائية خالؿ عيد

د-اقتصاد ضخـ أتاح ليا التحكـ بأنشطة

خطرة يمكف اف يستثمرىا كؿ منافسي الواليات

لمخطر،

اقتصادية عالمية بالغة األىمية.

اإلدارة األوؿ ،فيي يمكف اف تشكؿ سابقة
المتحدة في أقاليميـ عمى اقؿ تقدير ،ما سيربؾ

والواقع ،اف التيار المحافظ ىو ابرز

النظاـ الدولي ،ويزيد مف أعباء سيطرة الواليات

مف دعا إلى اعتماد الواليات المتحدة أسموب

المتحدة والتزاماتيا عمى النظاـ الدولي؛ وىي

اإلمبراطورية في تصريؼ الشأف الدولي ،حتى

دعـ الداخؿ

التزامات مصدرىا األساس
()42

.

وصؿ بسموكيات الواليات المتحدة إلى مرحمة

األمريكي

وصفيا المفكر روجيو غارودي أنيا إمبراطورية

ثانيا ،مشروع الواليات المتحدة إلدارة الهيمنة

معنى لمحياة ولمتاريخ"( ،)40إال إنيا سرعاف ما

اف قراءة تاريخية تبيف اف الواليات

" ليس ليا مشروع إنساني يمكف اف يعطي

عمى النظاـ الدولي

تحولت عف ىذا السموؾ لصالح سموؾ الييمنة.

المتحدة احتمت مكاناً في قمة اليرـ الدولي في

وعدـ

استمرار

الواليات

المتحدة

بالسموؾ اإلمبراطوري مرجعو طبيعة النظاـ

أعقاب الحرب العالمية الثانية ،عندما تراجعت

نسبياً مكانة كؿ مف بريطانيا وفرنسا ،وتدىورت
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مكانة ألمانيا والياباف وايطاليا ،إال اف صعودىا

مرحمتيف  ،1993 -1991و -2001

إلى قمة اليرـ وجد لو منافسة مف االتحاد

 ،2004وسموكيات إمبراطورية فرعية ،في ما

النظاـ الدولي .وبعد خروج االتحاد السوفيتي

المييمف بشكؿ عاـ في أعقاب عدـ توافر بيئة

مف المنافسة (مفككا عاـ  ،)1991وجدت

مناسبة العتماد سموؾ إمبراطوري عاـ .والسؤاؿ

الواليات المتحدة نفسيا في موقع الريادة ،واف

الذي يطرح ىو :ما حدود الييمنة الذي يمكف

استغالليا ،وكانت البداية باحتواء ألمانيا

القادمة؟ وىؿ يستجيب النظاـ الدولي لمييمنة

الشرقية ،وانييار النظـ االشتراكية في أوروبا

األمريكية؟

الشرقية وتحوليا نحو النظـ الميبرالية ،واندالع

المحور الرابع ،حدود الهيمنة األمريكية في

اف مكانة الواليات المتحدة لـ تأخذىا بالصدفة

يشكؿ المحيط أو البيئة التي توجد

السوفيتي ،الذي تقاسـ معيا نسبي ًا السيطرة عمى

ىناؾ مجاالت باتت تعاني فراغاً ،فاندفعت إلى

عدا تمؾ المرحمة ،مع شيوع مظير السموؾ

لمواليات المتحدة اعتمادىا خالؿ السنوات

حرب الخميج الثانية عاـ  ،1991بمعنى آخر

النظاـ الدولي ،الفرص والتحديات

إنما بالتدرج( ،)43واستراتيجيات إدارة النظاـ

فييا الدولة ويجري فييا تفاعالتيا ،واحد مف

الدولي كانت حاضرة وتنفذ في جانب ميـ مف

محددات الحركة أماـ الدولة ،فالبيئة تحدد

ذلؾ النظاـ بأدوات عسكرية (حمؼ شماؿ

أطراؼ ونوع التفاعؿ الذي يمكف اف يظيرا،

(المؤسسات

لمعرفة مدى المرونة في خياراتيا السياسية.

األطمسي ،والقوة العسكرية األمريكية والقواعد
المنتشرة

عالميا)،

واقتصاديا

االقتصادية الدولية ،والدوالر كعممة اقتصادية

وىو ما يستدعي قراءة صحيحة لتمؾ البيئة
والبيئة ىنا تقع في مجاليف ىما :بيئة إقميمية

عالمية ،والقروض ،)...،وثقافية (األنموذج

وبيئة عالمية ،وىذه المجاالت (البيئة) تؤثر

بيد أنيا في عاـ  1991اتجيت إلى إدارة ما

انغماسيا في المصالح واإلستراتيجيات العالمية

الميبرالي والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف،)44()..،

تركو منافسيا (االتحاد السوفيتي) مف مجاالت
نفوذ .وفي ىذه المحظة عبر صناع القرار

األمريكاف مف المحافظيف عف الرغبة باستغالؿ

الفرصة لمتوسع ،والتدخؿ ،وىو ما نفذتو
بسموكيات عدة طواؿ المرحمة الممتدة بيف
( 2010- 1991تاريخ انتياء كتابة البحث)،
ظير خالليا سموؾ إمبراطوري عاـ في

عمى الدوؿ كافة بنسب متباينة ،بحسب

واإلقميمية.
وال تعيش أي دولة بشكؿ مجرد ،إنما

تعيش في إطار بيئة يوجد بيف أطرافيا حجـ

مف التبايف في المصالح والتطمعات ،وىذا ما
يجعميا بحاجة إلى اف تق أر الفرص والتحديات
التي يمكف اف تواجييا في الحاضر والمستقبؿ،
ولما كانت الحياة الدولية تتطمب اعتماد
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الحسابات الدقيقة فاف استشراؼ كال الفرص

الدولي ،إال اف إدراؾ القيادات األمريكية لسعة

والتحديات ينبغي اف ال يحيد عف الحساب حتى

فضاءات النظاـ الدولي ،واف االنغماس في كؿ

عمييا.

القدرات األمريكية ،وىو ما أدى إلى اعتمادىا

يسيؿ استثمار األولى وتدارؾ أخطار الثانية

التفاصيؿ سيؤدي إلى استنزاؼ الموارد واجياد

واليوـ ،المتغيرات المؤثرة في النظاـ

إستراتيجيات براغماتية في عيد الرئيس كمنتوف

الدولي يصعب حصرىا بعدد محدد ،وىي

(الدعوة إلى التصرؼ بشكؿ جماعي إلدارة

عدـ اليقيف في التوقعات لكالىما الفرص

الضرورة).

تفرض احتماالت لممستقبؿ .ويزداد يوميا سعة

قضايا النظاـ الدولي ،والتصرؼ األحادي عند

والتحديات ،ضمف حيز زمني قصير نسبيا،

إال اف ىذا النظاـ سرعاف ما تفكؾ

وليس البعيد نسبيا .وعدـ اليقيف يفرض عمى

جراء صعود المحافظيف الجدد إلى قمة اإلدارة

أوال ،المتغيرات المؤثرة في مستقبؿ النظاـ

القرف الحادي والعشريف ىو قرناً أمريكياً ،بمعنى

اف النظاـ الدولي ىو قيد تشكؿ

وفؽ ما تريده الواليات المتحدة ،واستغموا أحداث

الدوؿ قراءة دائمة لممستقبؿ.
الدولي

مستمر ،ليذا كؿ نظاـ ىو ابف لحظتو
التاريخية ،ومكوناتو ىي الدوؿ (ابرز شخوص
النظاـ) ،والقضايا (محط االىتماـ الدولي)،
والتفاعؿ (نوع العالقات) ،كما اف توزيع الموارد
واإلمكانات واعتماد اإلستراتيجيات يفرض

عالقات قوى محددة عمى النظاـ الدولي ،وىو
ما يؤثر عمى تمؾ المكونات بشكؿ أو آخر،
ويفرض أنماطا مف القيـ تتبايف مف نظاـ إلى
آخر ظير أو قد يظير في العالـ.

وما ىو قائـ اليوـ مف نظاـ دولي ال

يتعدى اف يكوف خميطا مف قطبية أحادية
(العسكرية األمريكية) وىيمنة (سياسية أمريكية)
وتعددية قطبية (اقتصادية وثقافية) ،فتفكؾ
االتحاد السوفيتي افرز تفرداً أمريكياً في النظاـ

األمريكية ،وما اعتقدوا بو مف ضرورة اف يكوف
إعادة تشكيؿ التفاعالت والقيـ العالمية عمى

 11أيموؿ لفرض أجندتيـ (قيـ األحادية) بما
يممكوه مف قوة عسكرية ،إال أنيـ انتيوا إلى
استباحة ميمة لمموارد األمريكية في حروب
استنزاؼ ،في ظرؼ يعيش العالـ بروز لقوى
كبرى واقميمية طامحة .وبدال مف قيـ االستباقية
()45

والوقائية والفوضى الخالقة

 ،أدركت القيادات

األمريكية خطؿ ما انتيت مف سياسات
واستراتيجيات ،فاتجيت صوب االنكفاء عف
التدخؿ المنفرد والحرص عمى استجداء الشرعية

(الرضا الدولي) عف أفعاليا ،وىو ما تـ تممسو
مع السياسات التي تتوخى التعامؿ مع كوريا
الشمالية وايراف ،فيؿ يمكف اف يستمر الحاؿ
في الواليات المتحدة إلى ما ىو قائـ اليوـ مف
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سياسات ،وبعبارة أخرى ىؿ يستمر النظاـ

أو تكتالت انتماءات أيديولوجية ،وبات

الدولي عمى ما ىو قائـ اليوـ؟

النظاـ الدولي يعج بيا ،وقد تنتيي ىذه

الواقع ،اف ما قد يستقر عميو النظاـ

التكتالت بما تفرضو مف التزامات إلى

الدولي ىو رىف بعدة متغيرات ،وأىميا(:)46

صياغة نظاـ عالقات الدوؿ بنظاـ

-1األسمحة النووية :وىي مخرج لتطور

عالقات التكتالت ،وستفرض التكتالت

التكنولوجيا ،فما عادت قوة الدوؿ تقاس

قيميا

بحجميا أو بحجـ مواردىا فحسب ،إنما
أيضاً بحجـ ما تستثمره مف موارد في

الكبرى

عمى

وتفاعالتيا.

النظاـ

العالمي

-4الطموحات :بمعنى توافر قيادات سياسية

التنمية البشرية ،وبقدرة تمؾ الموارد عمى

تؤمف بأيديولوجيات تعطي لممكانة والريادة

إنتاج التقنية الكفيمة بالحماية واالرتقاء.

اعتبا اًر متزايداً ،وال نتحدث ىنا عف

أي اعتداء بحكـ كونو وسيمة ردع وليس

العالـ أو السيطرة عميو تحت مسميات

وسيمة ىجوـ ،والمالحظ اف العالـ أماـ
ظاىرة تزايد الدوؿ التي تممؾ أو تريد اف

مختمفة وىو ما أصبح ضاغطاً عمى

النظاـ الدولي والنظـ اإلقميمية في مناطؽ

تممؾ السالح النووي ،وىو ما قد يضع

عدة ،انما حديثنا ىو عف طموحات

والسالح النووي ىو وسيمة مناسبة إليقاؼ

األيديولوجيات التي تؤمف باعتقادات إنياء

العالـ أماـ مأزؽ توليد إستراتيجيات جديدة

لقيادات ترغب بإعطاء دوليا مكانة دولية

لمتعامؿ مع وجود دوؿ نووية عدة قد تفوؽ

رفيعة .وىذه القيادات مف شانيا االرتقاء

الػ (  10دوؿ) نووية(.)47

ببمدانيا ،أو اعتماد إستراتيجيات تؤثر عمى

-2المعموماتية واالتصاالت :اف العالـ اليوـ
بات يشيد تسارعاً غير مسبوؽ في حركة

مستقبؿ النظاـ الدولي.

-5الثقافة العالمية المشتركة :بمعنى حجـ

األمواؿ والبشر والمعمومات ،حتى بات

المشتركات بيف دوؿ وشعوب العالـ،

العالـ أشبو بالقرية الصغيرة ،وكؿ حدث

وتحديداً عمى صعيد األنماط الثقافية،

الثورة جعمت النفوذ إلى أحد عوامؿ القوة

شانو اف يقمؿ حجـ الصور السمبية بيف

وعالقاتيا متيس اًر نسبياً لمف يممؾ التقنية

الدوؿ والشعوب ،ويكوف مدعاة لمتعاوف

فييا يؤثر في باقي أج ازئو ،بؿ اف ىذه

واإلرادة.

-3التكتالت،

السياسية

منيا

واالقتصادية

والعسكرية والثقافية :وىي تكتالت مصالح

وأنظمة الحكـ والرؤى المشتركة ،فيذا مف

بينيا ،ويسمح بإشاعة أجواء نسبية
لالستقرار العالمي.
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وكؿ ىذه المتغيرات تؤثر بنسب متباينة في

عبارة عف سمسمة مف التحالفات (عسكرية

إعادة التشكؿ الدائمة لمنظاـ الدولي ،وتجعؿ أي

عبر حمؼ األطمسي ،واقتصادية؛ وستكوف

نظاـ دولي محتمؿ ،خالؿ المستقبؿ المتوسط،

بحاجة إلى تأسيس تكتالت ثقافية وسياسية

يقع في واحد مف أربعة مشاىد ،يمكف إيجازىا

لضماف الضبط لمنظاـ الدولي).

باآلتي(:)48

-المشيد الثالث ،نظاـ تعددي :اف ما يعيؽ

-المشيد األوؿ ،االستم اررية :بمعنى االستمرار

حدوث المشيد السابؽ عامميف ىما:

الدولي الرئيسة ،وفي القضايا موضع

في

والثقافية(،)49

االىتماـ وفي نوع التفاعالت والقيـ

وكالىما يجعؿ االندماج التاـ في إطار

السائدة .واحتماالت بقاء الوضع الراىف

التكتؿ الذي تدعمو الواليات المتحدة غير

العوامؿ التي تشكؿ بيئة وموارد وعالقات

(التجارة العالمية ،األمـ المتحدة )..،لـ

التفاعؿ .وىذا ما يدفعنا إلى القوؿ باف

ترتؽ إلى مصاؼ المنظمات العالمية

نبحث عف تصورات أخرى ستسود النظاـ

القادرة عمى احتواء كؿ دوؿ وثقافات العالـ

الدولي.

واعادة توليفيا بقيـ ثقافية عالمية جديدة،

باليرمية الدولية ،وفي أطراؼ النظاـ

تكاد تكوف ضعيفة نظ اًر لحجـ التغيير في

انتشار عوامؿ القوة بيف الدوؿ ،والتبايف
العوامؿ

الحضارية

متحقؽ ،كما اف منظمات مف قبيؿ

-المشيد الثاني ،نظاـ أحادي :بمعنى حدوث

وىنا مف المتصور ظيور قوى أو ربما

تغير في اليرمية الدولية وفي نوع

تكتالت بالضد مف التكتؿ الذي يتمحور

التفاعالت والقيـ السائدة ،وباتجاه بروز

حوؿ الواليات المتحدة ،ويمكنيا اف تضـ

الفكرة واأليديولوجية والقوة الواحدة ،ونظ اًر

دوؿ مف قبيؿ (روسيا ،الصيف ،اليند.)..،

المتصور اف ما قد يحدث ىو ظيور تكتؿ

الضد مف نظـ الضبط الدولي العاـ

كبير واحد أكثر منو تصور بروز الواليات

السابقة ،بمعنى حدوث فوضى تنيي أي

المتحدة إلى مرحمة األحادية القطبية التامة

مظير مف مظاىر القيـ والتفاعالت

المتحدة ىي مركز ىكذا قطب ،والنتيجة

حروب وصراعات عمى نطاؽ واسع غير

الممكف تصورىا ىي تزعـ تكتؿ الواليات

قابؿ لمسيطرة ،واألسباب التي قد تقود إلى

المتحدة لمنظاـ الدولي القادـ واف تفرض

حدوث تمؾ الفوضى ىي:

التساع قضايا النظاـ الدولي وأطرافو ،فمف

عمى النظاـ الدولي ،وقد تكوف الواليات

قيميا عمى العالـ .وقد يكوف ىذا التكتؿ

-المشيد الرابع ،الفوضى :وىو مشيد إلى

المعروفة القابمة لمضبط ،وخاللو تسود
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أ-كثرة الحركات دوف مستوى الدولة ،غير

شامؿ ،أو حدوث تغير مناخي شامؿ ،أو

المنضبطة بقواعد قانونية دولية ،والتي

حدوث كارثة في النظاـ الشمسي ،بما

لمعنؼ في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا ،مما

إنياء النظاـ في العالقات الدولية.

تعتمد أجندات أيديولوجية متشددة ،وتمجأ

يؤدي إلنياء دوؿ كاممة وربما إرباؾ أو

يؤثر عمى النظاـ في إدارة العالقات بيف

ويمكف بياف التحوؿ في النظاـ الدولي عما

الدوؿ،

موجود مف خالؿ إدراؾ ما ىو قائـ ،فاليوـ

ب-كثرة القيادات التي تدعو إلى اعتقادات

النظاـ الدولي تقؼ عند قمتو الواليات المتحدة،

أيديولوجية شاذة ،والتي تتحكـ بمصير

ممتمكة أوسع عناصر لمقوة ،وقاعدة اليرـ

شعوب ودوؿ عدة ،مف قبيؿ اف كثرة

عريضة لكنيا تممؾ اقؿ عناصر لمقوة ،وانو

الفساد يعجؿ بظيور المخمص ،ليذا مف

كمما زاد االنتشار في توزيع عناصر القوة سواء

لتعجيؿ ىذا الظيور ،وىذا االعتقاد وجد

المنافسيف كمما يتوقع اف يكوف ذلؾ تقمصا مف

لدى الرئيس بوش االبف ،وأثرت اعتقاداتو

الرصيد العالمي لمواليات المتحدة ،ينظر الشكؿ

عمى العالقات الدولية؛ وتحديداً في

( )1والشكؿ ( ،)2وكمما زاد االنتشار زادت

الوجوب اإلفساد وتشجيع الظمـ والحروب

القضايا الدولية التي امتزج فييا العامؿ

السياسي بالعمؿ الديني مثؿ الصراع

العربي-اإلسرائيمي(،)50

ج-انتشار عناصر القوة بيف بعض الدوؿ

نحو قاع اليرـ الدولي أو نحو ازدياد عدد وقوة

إمكانية بروز قوى كبرى جديدة ،وربما يصؿ
العالـ إلى مرحمة تغيب معيا القطبية الدولية.
الشكؿ ()1

الصغيرة ،في ظرؼ ال تزاؿ عالقاتيا تحمؿ

تقاطعات عدة ،وىذا ما ينذر بحدوث حروب
إقميمية عدة ،وكمما كثرت ىذه الحروب كمما
زادت عوامؿ عدـ االستقرار في النظاـ
الدولي ،وفي ظرؼ عدـ قدرة الموارد المتاحة

عمى إدارة ممفات النظاـ الدولي كافة فمف

المتوقع حدوث فوضى تزداد سعتيا كمما

زادت الحروب اإلقميمية.

د-األوبئة والكوارث الطبيعية الشاممة ،مف
قبيؿ حدوث حرب نووية تؤدي لتموث

المصدر :المخطط مف عمؿ الباحثيف
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عمى باقي األمـ والدوؿ األخرى ،أو

ثانيا ،حدود الهيمنة

مف بديييات العالقات الدولية اف

التغير والتغيير واقعة دائمة .واف مخرجات
التغير تتراكـ إلى اف يصؿ اإلطار العاـ المنظـ

لمعالقات عمى صعيد النظاـ الدولي إلى مرحمة

ال يستطيع معيا االستمرار ،فيحدث التحوؿ
الكمي اما سمماً (التغير) أو عبر الحروب

(التغيير) لتأكيد الواقع الجديد .وقد يحدث
التحوؿ (التغير أو التغيير) بسرعة كبيرة بفعؿ

عوامؿ

الصراع

والحروب

والتحالفات

واالكتشافات العممية الكبرى ،بيد اف ما ال يمكف
إنكاره اف مجاالت التغير ىي:

التفاعؿ الثقافي معيا.

-5مجاؿ التحالفات الكبرى ،بمعنى مدى
تطابؽ المصالح األمنية واإلستراتيجية
لصياغة اطر عمؿ متقاربة بيدؼ تحقيؽ
أىداؼ مشتركة أو لعزؿ أو ردع خصـ أو

منافس ما.

-6المجاؿ السياسي ،واذا ما توافرت المجاالت
في أعاله يتوجب امتالؾ إرادة سياسية
إلحداث تغير في النظاـ الدولي العاـ ،أو

في احد النظـ الفرعية ،واال فاف الدولة
ستعاني عدـ تطابؽ عناصر القوة مع

-1المجاؿ العممي ،وبروز مكتشفات عممية

مجاالت النفوذ بمعنى وجود عناصر قوة

تغير حسابات عناصر القوة في عالقات

فائضة أو معطمة عف االستخداـ ،كما في

القوى الدولية.
-2المجاؿ العسكري ،وتحديداً عمى صعيد

اإلنفاؽ العسكري ،وامتالؾ أنظمة أسمحة

جديدة ،وانتشار عسكري ،وعقيدة عسكرية
تدفع إلى إحداث تغيير في البيئة
الخارجية.
-3المجاؿ

االقتصادي،

وتقاس

بالقدرة

التنافسية ،ومعدالت النمو ومعدؿ استيالؾ
الطاقة والناتج المحمي اإلجمالي ،وحجـ
التجارة الخارجية ،ومعدؿ إنتاجية الفرد،

ودليؿ التنمية البشرية.
-4المجاؿ األيديولوجي ،ويقاس بمدى وجود
إطار فكري واضح ومميز وقابؿ لألعماـ

دوؿ مثؿ كندا واستراليا(.)51

لقد وصؿ االتحاد السوفيتي نياية

ثمانينيات القرف الماضي إلى مرحمة ال تتطابؽ
فييا عناصر قوتو في المجاالت أعاله ،مع ما
يقوـ بو مف ادوار ،ولما كاف النقص في
عناصر قوتو يعوض مف األخذ مف عناصر
البنية التحتية ،فقد وصؿ الداخؿ السوفيتي إلى
مرحمة لـ يتحمميا امتداد المصالح الدولية لتمؾ
القوة ،وبدال مف االنسحاب وتقميص مجاالت

النفوذ لتكوف متوافقة مع عناصر ومجاالت
القوة (اإلقميمية أكثر مما ىي دولية) ،اندفعت
القيادات

السوفيتية

إلى

إعالف

التفكؾ.

وانسحاب طرؼ دولي مف النظاـ الدولي سمح
ببروز مجاالت وفراغات غير ممموءة ،اما اف
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تممؤىا قوى إقميمية ،وىو ما حصؿ في حاالت

الحالي ،تسنـ المحافظوف الجدد سدة الحكـ في

محدودة استفادت منو الصيف واليند وألمانيا

الواليات المتحدة ،وأعادوا الكرة إلى السموؾ

استقرار نسبي أو عاـ ،وىذا ما حصؿ في

أيموؿ ،واستخدموا الحرب عمى اإلرىاب لبموغ

بعض المناطؽ مف قبيؿ احتالؿ العراؽ لمكويت

مقاصد اإلستراتيجية الوقائية بإزالة أي خطر

عاـ  ،1990وظيور عدـ استقرار في بعض

يواجو ترتيب أوضاع النظاـ الدولي مف اجؿ

وانزالؽ أفغانستاف نحو نفؽ الفوضى الذي قضـ

انتيى إلى نتائج سمبية عمى الداخؿ األمريكي

والب ارزيؿ وجنوب إفريقيا ،أو اف يسود بيا عدـ

دوؿ االتحاد السوفيتي في أعقاب تفككو،

اإلمبراطوري ،ووجدوا الذريعة بأحداث 11

قطبية أحادية أو ىيمنة دائمة ،بيد اف ذلؾ

مف مستقبؿ البالد .)52(..،في ىذا الظرؼ

نفسو ،فالتحالفات الدولية التي وجدت مف اجؿ

كانت الواليات المتحدة في مرحمة تتطابؽ

تيسير السموؾ األمريكي ليكوف اقؿ كمفة في

القوة في أعاله ،بيد أنيا تمددت باتجاه خطوة

جانب مف الكمؼ ،عبر التزامات ثنائية ووسيمة

نحو األماـ ،عندما دافعت وروجت إدارة الرئيس

تشغؿ بيا المنافسيف اإلقميمييف ،باتت قميمة

جورج بوش األب عاـ  1991عف نظاـ دولي

الجدوى في أعقاب احتالؿ العراؽ عاـ ،2003

التزاماتيا وأدوارىا مع عناصر قوتيا ومجاالت

تحقيؽ أىداؼ الواليات المتحدة العالمية ،ودفع

يجري (في حينو) إعداده وتشكمو( .)53ىذا

اذ انسحب اغمب حمفاء الواليات المتحدة مف

كمنتوف ( )2000- 1994إنيا أخذت مف

األطمسي تحميؿ الحمؼ وزر ضبط استقرار

الداخؿ األمريكي عبر ارتفاع مؤشر العجز في

وضع العراؽ الدولي (باستثناءات متعمقة بتحمؿ

الموازنة األمريكية ،وازدياد الديف العاـ لمناتج

التزامات تدريب قوات عراقية محدودة أعقاب

التمدد استشعرت إدارة الرئيس السابؽ بيؿ

المحمي ،وكانت دالة المعادلة اآلتية:

العراؽ ،ولـ يتحمؿ الحمفاء في حمؼ شماؿ

()54

مؤتمر اسطنبوؿ في حزيراف )2004

.

وعانى الداخؿ األمريكي الكثير مف ارتفاع
مؤشري العجز والمديونية ،كما اف دالة معادلة
النمو إلى الناتج المحمي السابقة باتت تنذر

ىذه الدالة كانت في غير صالح

بتعريض القدرة التنافسية القتصاد الواليات

الواليات المتحدة ،ويؤشر عمى ت ارجعيا ،فعمدت

()55

المتحدة إلى الخطر

 ،كما اف التطورات

إلى التحوؿ مف النيج اإلمبراطوري كإطار عاـ

التكنولوجية في المجاؿ العسكري ليست حك ار

إلى نيج العالمية كإطار عاـ لسموؾ الواليات

عمى الواليات المتحدة ،واف كاف أىميا موجود

المتحدة الخارجي ،بيد انو مع مستيؿ القرف

في األخيرة ،يضاؼ إلى ذلؾ انتشار لمكونات

[]26

قضايا سياسية

القدرة النووية حتى أعمنت كوريا الشمالية نفسيا

لمحمفاء في دعـ جيود تحقيؽ استقرار في

قوة نووية عاـ  ،2004وأعمنت إيراف الوصوؿ

أفغانستاف ،ثـ أعقبيا إعالف إستراتيجية

إلى مستوى القدرة الصناعية عمى التخصيب

الواليات المتحدة مف لدف الرئيس باراؾ اوباما

عاـ  ،2009وبات ضبط ىكذا نظاـ دولي

في حزيراف  2010باف الواليات المتحدة

يتطمب مزيدا مف االلتزامات ومزيدا مف الموارد

ستعتمد صيغة إشراؾ الحمفاء في إدارة ممفات

التي ال تستطيع الواليات المتحدة لوحدىا

القضايا الدولية(.)60

الدرع الصاروخي ،وجدت نفسيا أماـ مساومة

بشكؿ يفوؽ مواردىا ،في عالـ يزداد انفتاحو

تفرضيا روسيا االتحادية بحكـ األمر الواقع

عمى األزمات وعدـ استقرار في أكثر مف إقميـ؛

(إعادة النظر بمشروع الدرع الصاروخي مقابؿ

لـ تعمف االنسحاب كمياً إلى حدود مجاليا

عف وضعيا الدولي ،بمعنى ضبط مستوى

التصريؼ األحادي لممفات القضايا الدولية،

التسمح اإليراني برضاء المجتمع الدولي)،

إنما أعمنت التحوؿ نحو المشاركة ،أي إشراؾ

اإليفاء بيا مجتمعة( ،)56فبعد اف تبنت مشروع

اف تسيؿ روسيا االتحادية عدـ خروج إيراف

فقدمت الواليات المتحدة ىذا التنازؿ في ربيع
عاـ  ،)57(2009وأعمنت روسيا االتحادية عف

إذف ،الواليات المتحدة ،وازاء امتدادىا

اإلستراتيجي في األمريكيتيف ،ولـ تعمف استمرار

اآلخريف في جزء مف االلتزامات الدولية(،)61

عمى اف يجري ذلؾ تحت السيطرة والييمنة

تأييدىا لعدـ تحوؿ إيراف إلى قوة نووية ،أعقبت

األمريكية ،بمعنى تحوؿ الواليات المتحدة إلى

الواليات المتحدة ىذا السموؾ بمؤتمريف دولييف،

سياسة مقاربة لسياسة بريطانيا في حمؿ الميزاف

األوؿ لمنع االنتشار النووي في نيساف ،2010

بيف القوى األوروبية في القرف التاسع عشر،

والثاني إلعادة النظر بمعاىدة منع االنتشار

انما سياستيا ال تكتؼ بذلؾ بؿ تشارؾ ىي

وضع قيود عمى بروز قوى نووية جديدة قد تزيد

الدولية المختمفة.

النووي في آيار  ،2010وكميا تيدؼ إلى

كنتيجة لوجود مصالحيا وقواعدىا في القضايا

كمؼ والتزامات ضبط الواليات المتحدة الستقرار

اف ما تقدـ ،احدث تغيرات في النظاـ

النظاـ الدولي في حده األدنى ،وفي حده

الدولي ،وفي موقع عالقات القوى ،وعمى

األعمى تقمؿ مف كمؼ إعادة صياغة نظاـ

حساب األخذ مف مكانة الواليات المتحدة

دولي يراعي مصالحيا( .)58وسبؽ ذلؾ ،إعالف

العالمية ،فسمح ببروز ادوار ومكانة لقوى دولية

التزاـ الواليات المتحدة سحب قواتيا القتالية مف

كبرى أكثر مف ذي قبؿ (روسيا االتحادية،

العراؽ؛ الذي استنزؼ مف الموارد األمريكية ما

واالتحاد األوروبي ،والصيف الشعبية) ،ولقوى

قدر بيف ( 4 -3آلؼ مميار) دوالر()59؛ واشراؾ

إقميمية

كبرى

(اليند

والب ارزيؿ

وجنوب
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إفريقيا ،)..،وباتت الواليات المتحدة غير قادرة

ثورة االتصاالت عمى مجاالت التفاعؿ

عمى تنفيذ سياسات األحادية دوف تحمؿ كمؼ

السياسية كافة :العسكرية واالقتصادية

فاالنتصار في حرب عسكرياً أمر ممكف اال اف

القطاعية وليست العالقات الشاممة ،فكؿ

ربما ستأخذ مف وضعيا الدولي الكثير،
ضبط نتائج تمؾ الحرب سياسياً فيما بعدىا ىو

والثقافية ،وبتنا نقترب مف العالقات
عالقة ليست ىي عالقة صراع مطمؽ أو

أمر فيو صعوبة( ،)62ليذا نجدىا باتت تبحث

تعاوف مطمؽ إنما قد تكوف العالقة كإطار

واليوـ ،إذا ما نظرنا إلى النظاـ

عالقات تعاوف عسكري و/أو اقتصادي

الدولي ،بوصفو بيئة سموكية لتفاعالت الوحدات

و/أو ثقافي ،وقد تكوف العكس مف ذلؾ،

عف الشرعية الدولية في فعميا تجاه إيراف.

الدولية المختمفة( ،)63فإننا نمحظ اآلتي(:)64

-1اف عناصر القوة قد شيدت تحوالً عما كاف

عميو بعد انتياء الحرب الباردة مف ثنائية

ىي عالقة صراع اال إنيا تحوي عمى

ولنا في عالقات الواليات المتحدة بدوؿ
أوروبا وروسيا االتحادية والصيف الشعبية

مثاؿ عمى ذلؾ،

قوة عسكرية-قوة اقتصادية ،ليبرز عامؿ

-4كما انفتحت عالقات النظاـ الدولي عمى

المعموماتية واالتصاالت بوصفو عامؿ

عالقات تأثير غير مسبوقة ،فيي لـ تعد

مسامي بإمكانو قمب معادالت القوة في

حك اًر عمى عالقات الدوؿ ،إنما باتت

السابقيف،

عمى عالقات لعدة وحدات دولية؛ ينظر

مرحمة قصيرة؛ دوف إنكار ادوار العامميف

أوضاع داخمية في دولة ما عنص اًر مؤث اًر

-2اف الوحدات التي تشكؿ النظاـ الدولي باتت

بيذا إلى الوضع في السوداف ،والعراؽ بعد

غير محددة ،فيي ليست دوؿ فحسب

العاـ  ،2003بؿ اف التحوؿ في عالقات

وليست شركات كبرى فحسب ،وليست

القطاعية (سياسية و/أو عسكرية و/أو

تكتالت اقتصادية أو عسكرية فحسب،

اقتصادية و/أو ثقافة) بيف دولتيف أو أكثر

وليست منظمات دولية فحسب ،إنما ىي

ما مف شانو إعادة قراءة لمعالقات الدولية

خميط مف كؿ ذلؾ ،واألمر يتعداىا في

كمياً أو جزئياً ،أو في نظـ إقميمية ميمة،

حالة األحالؼ والشراكات الدولية،

-3اف التفاعالت بيف وحدات النظاـ الدولي
باتت تضـ كالً مف صيغة ( )systemأي
التنظيـ وصيغة ( )orderأي القواعد
المنظمة ،وىذه التفاعالت انفتحت بحكـ

مثال العالقة بيف تركيا واسرائيؿ جراء
الصراع العربي-اإلسرائيمي.
ىكذا نظاـ ،ىؿ يسمح لمواليات المتحدة
االستمرار بييمنتيا؟ أـ انو سيسرع مف اتجاه
المشاركة بإدارة ممفات العالقات الدولية؟
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الواقع اف الوصؼ أعاله يعطينا

ىو استخدامو مف لدف قيادات منشقة في تمؾ

انطباع اف العالـ يتجو صوب عدـ ظيور شكؿ

الدوؿ أو مف لدنؿ دوؿ إقميمية أو قيادات

محدد لمقطبية ،وىو ما يمكف اف يبينو المخطط

منشقة فييا .وتظؿ التفاعالت مفتوحة عمى

بالشكؿ (.)2

المجاالت األخرى فيما بيف ىذه القوى ،والعامؿ
الشكؿ ()2

النووي أفاد بالتحوؿ في النظاـ الدولي مف
الخاصية الجامدة إلى الخاصية المرنة في

توصيؼ ىيكميتو .وىذا ال ينؼ ،اف عدـ
التجانس سواء في تحديد عناصر القوة أو في
تحديد عالقات القوى في ىذا النظاـ ىو أم اًر
قائماً ،وىذا ما يعطي فسحة انو بإمكاف دولة
صغرى اف توقع إيذاء وكمؼ متباينة بدوؿ

كبرى(.)66
المصدر :الماطط مف عمؿ الباحثيف

ودرجة استمرار ىذا النمط أمر غير

ممكف سواء كميا أو جزئيا ،فكؿ نظاـ دولي فيو

خاصية التغير التدريجي أو المفاجئ ،بمعنى
اف كؿ تحوؿ أو تغير في واحد مف المجاالت

ولف يكوف بإمكاف أية قوة دولية أو
إقميمية ،في ىذا النظاـ ،واحتماالتو خالؿ
المستقبؿ المنظور ( 5- 3سنوات) القادمة ،اف

تأخذ مف مكانة وادوار الواليات المتحدة الريادية
الشيء الكثير ،فاألخيرة تممؾ مف عناصر القوة

السابؽ ذكرىا ال بد اف يتحوؿ إلى مدخؿ يؤثر

ما يجعميا تستمر بالريادة في مجاالت القوة

وكؿ تحوؿ سينتيي إلى مخرجات تنيي حالة

في المقابؿ ،أدركت الواليات المتحدة

عمى تفاعالت النظاـ الدولي العاـ أو الفرعي،

المعروفة(.)67

استقرار نسبي لتظير وضع جديد ال يستقر

اف النجاح في ريادتيا واالستمرار بيا يستدعي

نسبيا ما لـ يحدث تحوؿ مماثؿ في ادوار

ومكانة وتفاعالت دولو(.)65

واليوـ ،باتت إمكانية المجوء إلى

المتغير العسكري (استخداـ أو تيديد باستخداـ)
مف قبؿ القوى الكبرى في تصريؼ عالقاتيا
أم اًر شبو معدوـ في الحسابات اإلستراتيجية

بفعؿ العامؿ النووي ،والعوامؿ غير المحسوبة

منيا إحداث تغير في سموكيا الخارجي نحو
اعتماد الشراكة مع الحمفاء في قضايا دولية
عدة ليا تماس مع المصالح الحساسة لمقوى

األخرى .وخالؼ ذلؾ ستسرع القوى األخرى في
إيجاد تفاعالت ستنتيي إلى نظاـ دولي قد ال
يتيح لمواليات المتحدة ممارسة الييمنة وانما
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أقصى ما سيسمح بو ىو جعميا طرفاً مشاركاً

رئيساً في إدارة شؤوف النظاـ الدولي(.)68

المحور الاامس ،العرب والنظاـ الدولي ..لغة

المصمحة مقابؿ لغة األيديولوجية

اف عالـ اليوـ ال يتقبؿ بالمطمؽ

مقاربة وجود عداء دائـ أو صداقة دائمة بشكميا
المبسط لما يحويو مف تعقيدات لعناصر القوة

ولعالقات القوى ،فاختزاؿ العالقات بعداء مطمؽ
أو صداقة مطمقة اقرب إلى التشدد غير المبرر
منو إلى امتالؾ القدرة عمى إدارة دولة ،فمناىج

إدارة عالقات بيف دولتيف أو أكثر تتنوع بيف

اعتماد سياسات تكاممية ،أو تعاوف ،أو تنافس،
أو خالؼ ،أو توتر ،أو أزمة ،أو صراع ،أو
حرب ،ويمكف أف تأخذ العالقات بيف دولتيف
أكثر مف صيغة متقاربة مما ذكرنا في المياديف

المختمفة ،وخالفو تعيش األطراؼ المعنية
صراع وجود يصعب التوفيؽ بينو أو أنيا تعيش
مرحمة اندماج أو انصيار ببعضيا ،في حيف
إف اغمب العالقات ىي عبارة عف أكثر مف

وجو :تكامؿ اقتصادي-تعاوف سياسي ،تعاوف

والتفاعؿ ظاىرة ..،وكؿ ظاىرة ىي ناتج ثالث
عناصر :أطراؼ ،وقضية أو قضايا ،وعالقات

بيف األطراؼ والقضايا ،ومف ثـ يمكف التعامؿ
مع كؿ ظاىرة ومحاولة إحداث تكييؼ ليا عبر
تغيير بعض العالقات أو إدخاؿ قضايا أو
أطراؼ أخرى إلييا؛ وىذا ىو جوىر العمؿ
السياسي الخارجي الذي يقوـ عمى فكرة العمؿ
الدائـ عمى تييئة بيئة خارجية غير عدائية في
الحد األدنى وميسرة لتحقيؽ المصالح في المقاـ
العاـ.

وفي ضوء ما تقدـ ،تطرح تساؤالت

عدة منيا :بماذا يمكف وصؼ وضع العرب
العاـ؟ وعمى الرغـ مف اعترافنا انو ال وجود
لدولة عربية واحدة ،وانما ىناؾ ىواجس عربية
مشتركة ،فمنيا نتساءؿ مرة أخرى ،ىؿ يعيش
العرب حالة تعاوف أـ صراع مع محيطيـ؟ وىو

ما يطرح تساؤؿ آخر مفاده :ىؿ ىناؾ مخطط
الحتواء المنطقة العربية؟ وىذا ما يدفعنا إلى
طرح تساؤؿ :ما ىي طبيعة العالقة بيف البيئة
اإلقميمية والقوى الكبرى في النظاـ الدولي؛

سياسي-تنافس اقتصادي ...،ىذا مف جانب،

وتحديداً تجاه القضايا العربية؟

إف البيئة الخارجية في ظؿ التسارع الذي

تختبر بعد إمكاناتيا ،وىذا ما يجعؿ القوؿ باف

ومف جانب آخر قد يذىب البعض إلى القوؿ
تفرضو التطورات التكنولوجية باتت ال تسمح
بخيارات عديدة ،فيي في معظـ األحياف
تصادر

اإلرادات

الداخمية

تحت

مقتضيات البيئة الدولية وتفاعالتيا

()69

ضغط
 .نقوؿ

ىذا صائب اال إننا نرى إف التسارع ىو ظاىرة

توجد في النظاـ الدولي دوؿ ميمة لـ

النظاـ الدولي يعيش مرحمة األحادية فحسب

قوؿ غير صائب ،وىو ما يدفع إلى رصد
التفاعالت في ذلؾ النظاـ لمحكـ عميو ،وما
يرتبط بتمؾ التفاعالت مف أطراؼ داعمة
ومعرقمة ،ونوع القضايا المثارة والتي تتجو

قضايا سياسية
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صوبيا تفاعالت األطراؼ المختمفة .ويمكف

اذا ما بقينا في إطار ما يشغؿ

إيجاد صورة أكثر دقة لما يجري في النظاـ

اىتمامات الدوؿ العربية اليوـ ،وىي انشغاالت

تصرفات صادرة عف أطراؼ راغبة بنقؿ نواياىا

معالجتيا (فمسطيف وما يرتبط بو مف تداعيات

في وقت معيف إلى المجتمع الدولي عامة ،أو

لمصراع العربي-اإلسرائيمي ،وايراف واشكالية

إلى موضوعة أو منطقة محددة ،معبرة مف

مشروعيا اإلقميمي ،وغياب اإلصالح السياسي

المصمحة .والواليات المتحدة أظيرت إرادتيا

والتكنولوجية )...،فإنيا قد ولدت مخرجات

ونشاطيا والتزاميا بإدارة اغمب تفاعالت النظاـ

سيمت إذعاف اغمب الدوؿ العربية لمقوى الكبرى

الدولي ،اما باقي القوى فقد احتوت عناصر

واإلقميمية أثناء صياغة ق ارراتيا السياسية.

الدولي ،فالتفاعالت بيف الوحدات المختمفة ىي

خالليا عف وجود مصمحة ليا وأىمية تمؾ

ميمة وامكانات اال انو لـ تظير بعد التزاماً
واضحاً وصريحاً في تحويؿ تمؾ اإلمكانات إلى

تتعمؽ بقضايا بنيوية لـ تستطع ىذه الدوؿ

والديمقراطي فييا ،وضعؼ البنية االقتصادية

إف ما يحكـ العمؿ السياسي ىو

متغيراف اثناف تتفاوت أولوية كؿ منيما بتبايف

قدرات سياسية قابمة لالستخداـ في إدارة النظاـ

الدوؿ :األيديولوجية ،والبراغماتية ،واذا ما نظرنا

الدولي أو المشاركة في إدارتو ،وتحمؿ الكمؼ

إلى الواليات المتحدة فاف اإلطار العاـ

وااللت ازمات المترتبة عمييا( ،)70ليذا جؿ التركيز

لسياساتيا محكوـ بأولوية أيديولوجية لـ يتـ

الصعيد اإلقميمي ،فاف نسبة ما يصنعو العرب

العالـ المسيحي الغربي عمى ما عداه ،إال إنيا

مف تمؾ التفاعالت ال يزاؿ محدود جداً ،وفسحة

في التفاصيؿ العممية لـ تستبعد أولوية العامؿ

منصب عمى الواليات المتحدة ،اما عمى

إخفائيا ،أال وىي ضماف السيادة ليا وعموية

واسعة منو تضطمع بيا القوى اإلقميمية .وتقاطع

البراغماتي عمى األيديولوجي .أما إذا ما نظرنا

وايراف ،وتركيا) يكاد يجذب العرب نحو

وتركيا) فنرى إف ىناؾ توازنا حاكما لمعالقة بيف

مجاالت اىتماـ بعيداً عف اىتمامات وانشغاالت

األيديولوجية والبراغماتية ،وتكاد كؿ منيا

سياسات القوى اإلقميمية الفاعمة (إسرائيؿ،

إلى القوى اإلقميمية الثالث (إسرائيؿ ،وايراف،

العرب الرئيسة ،والتي كاف يفترض أف يكوف

صاحبة مشروع ال يتقاطع مع نظيره األمريكي،

وبدالً مف ذلؾ ،نجحت تمؾ القوى في اختزاؿ

اإلقميمي ،وفي ىذا أمر مستغرب رغـ حالة

تنمية اإلنساف العربي ىو نقطة التركيز فييا.
أغمب ادوار العرب في إطار ردود األفعاؿ

المخطط ليا مسبقا(.)71

وفي اقؿ تقدير في مخرجات الفعؿ السياسي

التقاطع الظاىرة في العالقة األمريكية-اإليرانية،
فالواليات المتحدة تدرؾ أنيا كمما دخمت
كالعب إقميمي مباشر كمما زادت الكمؼ
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السياسية لحفظ الترتيبات اإلقميمية ،األمر الذي

القوى الفاعمة الكبرى واإلقميمية ،فيذه وعمى

يحمميا أكثر مما تستطيع ،لذلؾ ىي في الغالب

الرغـ مف وجود حاالت مف التبايف النسبي بيف

تنسحب مف العمؿ اإلقميمي واستبدالو بعالقات

الباحثيف والمحمميف في تقييميا تبعا لممرجعية

متداخمة المصالح؛ وفي حاالت تمارس تدخؿ

الفكرية لكؿ منيـ ،فأننا نرى مف خالليا ضرورة

محدود وقصير زمانياً .إذف أيف يبرز الصراع

أف يعيد العرب تقييـ ذاتيـ واجمالي عالقاتيـ

اإلقميمي-األمريكي؟ إف حالة العراؽ وحالة

الدولية ،والبحث في سبيؿ تفعيميا .وما يحكمنا

فمسطيف أظيرتا انو ال صراع فعاؿ بيف ىذه

ىنا ىو عقالنية الخيارات ،وكونيا ممكنة

األطراؼ ،بؿ إف التعاوف ىو الذي ساد اغمب

التطبيؽ مف عدمو.

عالقاتيا وتفاعالتيا ،واف كاف التعاوف قد جاء

إف ما يفتقد إليو العرب ىو ما

في الغالب بفعؿ ناتج عرضي وليس موضع

نستطيع تمخيصو في اآلتي :غياب مفيوـ

تبقى اشكاليتنا ىي في الدوؿ العربية

تقييـ حاؿ العرب عمى وفقو :ىؿ مف مصمحة

ذاتيا التي تصطب سياساتيا بأولوية براغماتية،

العرب التعاوف مع الواليات المتحدة؟ ىؿ مف

اال أنيا تمغييا باعتماد المعايير األيديولوجية

مصمحتيـ إنياء أو إضعاؼ بعضيـ البعض؟

في أحياف عدة لمحكـ عمى تفاعالتيا وعالقاتيا

ىؿ مف مصمحتيـ تعزيز الدوؿ اإلقميمية لقوتيا

القوى غير متكافئ ،وموضع اإلرادة عمى تفعيؿ

العرب أو اتفقوا (عمى المستويات الوطنية)

الموجود مف اإلمكانات ال يتناسب وحجـ الفجوة

عمى مفيوـ لممصمحة العربية بعيدا عف

مقارنة بما وصمتو القوى الكبرى أو حتى

المحاباة والتزلؼ لشخص رئيس الدولة ،فانو

تخطيط إستراتيجي مسبؽ(.)72

الدولية .ولما كاف موضع العرب مف عالقات

صريح ومحدد لممصمحة العربية ،أو أف يجري

()73

عمى حساب العرب؟..،

 .واذا ما حقؽ

اإلقميمية ،ىذا ما جعؿ العرب ينخدعوا في

يبقى أماميـ التوجو صوب إمكانية التأثير في

إجمالي السياسة الدولية ولـ يحققوا مكانة بيف

القوى األخرى .وىنا يالحظ إف القوى الفاعمة

األمـ اال بما ارتأتو القوى الفاعمة مف ادوار

الكبرى ،وكذلؾ مف بيف القوى اإلقميمية مف

تابعة لبعضيا في حماية مصالح دولية ميمة.

تعمؿ عمى توسيع نطاؽ التأثير في غيرىا،

بالشعارات التي ترفع مف ىذا الطرؼ أو ذلؾ.

دولي جديد متمايز عف النظاـ الذي عرؼ لممدة

ولسنا ىنا في موضع البرىنة عمى سمبية األداء

 2001-1990مفاده انتشار واسع لعناصر

العربي ،والختراؽ القوى الفاعمة لمنظاـ العربي،

القوة بيف األقاليـ المختمفة ،ومف ثـ تصاعد

اما عمى الصعيد اإلقميمي فال زالوا منخدعيف

ولرصد حاالت االنسجاـ والتوافؽ بيف مصالح

وذلؾ كنتيجة لما بات يموح في األفؽ مف نظاـ
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كمؼ السيطرة عمى األقاليـ كافة في آف واحد،
وانو بات يحوي حمقتي توازف لمقوى.

لقد أدركت الواليات المتحدة إف
استمرار سياسات الييمنة ستدفع إلى بروز

-األولى عالقات الواليات المتحدة بالقوى

واستنياض معارضة قوية ليا تعتمد عمى إعادة

الكبرى األخرى ،ويحكميا مبدأ إدراؾ الكمؼ

تعريؼ األطراؼ األخرى لمصالحيا في وجو

السياسية الضخمة ألي صراع مع الواليات

المصالح األمريكية ،ومف ثـ ستكوف المحصمة

المتحدة في المرحمة المنظورة بحكـ انتشار

ممارسة سياسات توازف لمقوى تنذر بتوليد

عالقاتيما ،واف مزايا العالقات االقتصادية

والقدرات في جبيات متضادة عمى وفؽ قاعدة:

وتيدئة المخاوؼ اإلستراتيجية المتبادلة

اف تكوف مع الواليات المتحدة أو ضدىا،

يصعب التفريط بيا ،واف الواليات المتحدة

وستتالشى القواعد الحاكمة لمسموؾ الدولي

إلى

ليذا اتجيت الواليات المتحدة نحو زيادة

األدوار

عناصر قوتيا عبر زيادة الميزانية العسكرية

السالح النووي وتوازف المصالح الذي تشيده

تتجو لتوسيع مجاالت الشراكة مع القوى
األخرى

الستيعابيا

سياسات

المجابية

وعدـ

دفعيا

لتحدي

األمريكية.

استقطابات وظيور تمركز لعناصر القوة

المراعي لممصالح األمريكية أو عدـ استعدائيا.

والتوسع في االنتشار العسكري ،وفي الوقت

-أما الحمقة الثانية فمفادىا عالقة القوى الكبرى

عينو اتجيت نحو تقميؿ درجة انخراطيا في

اإلقميمية الحيوية ،وىذه يحكميا مبدأ إعطاء

مواردىا ومف ثـ ضماف الفجوة في عالقات

فرصة لمقوى اإلقميمية الفاعمة في ضبط

القوة مع القوى األخرى ومف ثـ استمرار ريادتيا

استقرار مصالح القوى الكبرى ،مع محاولة

وادارتيا لمنظاـ الدولي ،رافؽ ذلؾ كما ذكرنا

والواليات المتحدة مع القوى والمناطؽ

توليد قواعد (مناطؽ صراع محتممة أو

التفاعالت اإلقميمية بقصد ضماف عدـ إجياد

()74

استمالة القوى األخرى عبر الشراكة

.

ممكنة أو دوؿ) باإلمكاف استثمارىا في

وكما معروؼ ،إف التغير ىو إحداث

زعزعة سيطرة القوى الفاعمة في اإلقميـ إذا

تأثير في العالقات بعد حدوث تغير في

ما اعتمدت القوى اإلقميمية الفاعمة نيج

عناصر القوة بيف القوى المختمفة ،وىذا التغير

متقاطع مع مصالح القوى الكبرى؛ وىنا

بدوره ال يحدث إال في حالة اتساع نطاؽ

يمكف إدراج أمثمة مف قبيؿ :باكستاف في

القدرات جراء أعماؿ تطوير ذاتية أو تحالفات

مواجية

دولية ،وفي حالة إعادة تعريؼ المصالح ،أما

مواجية

اليند،

الصيف...،

وتايواف

في

التفاعالت التي تظير تجاوباً عمى وفؽ

عالقات التأثير تمؾ فإنيا تعتمد ما يمكف
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تسميتو إدراؾ الدوؿ لنطاؽ الكمؼ والمخاطر

-2اعتماد البراغماتية في بموغ الغايات النيائية

في تفاعالتيا جراء التوقع ببدائؿ الحركة

لممصمحة العربية ،بدال مف التركيز عمى

السياسية

الخارجية

لمقوى

األخرى .وىنا

األيديولوجية.

اإلشكالية تكمف في نوع التغير المتوقع ،واف أية

-3اعتماد المصالح في العالقات مع القوى

انحسار في القوة األمريكية قد يعني تقدماً نسبي ًا

الكبرى ،وعدىا الضاغط عمى أية اعتبارات

لصالح دوؿ المنطقة العربية وقضاياىا إذا ما

أخرى،

أحسنوا استثمار ىكذا فرصة .وقد أدركت دوؿ

-4امتالؾ زماـ المبادرة تجاه القضايا العربية،

عدة إف الواليات المتحدة ىي القوة األكثر

مف ثـ سيكوف متاحا العمؿ عمى تجريد القوى

سيطرة عمى العالـ ،اال إنيا أدركت أيضا أنيا

الكبرى مف أدواتيا تجاه المنطقة.

ليست حقيقة نيائية فيي قابمة لمتغير ولمتغيير

-5البحث عف كؿ ما يحفز القوى الكبرى لدعـ

الشعبية وجية لبعض القوى ،والبعض اآلخر

الشكؿ ()3

بفعؿ عوامؿ الزمف ،وىكذا كانت الصيف

القضايا العربية ،ينظر الشكؿ (.)3

اختار االتحاد األوروبي أو روسيا االتحادية
والبعض اآلخر زاوج في توجياتو بيف أكثر مف
واحد منيا .في ىكذا ظرؼ ،ىؿ يمكف تفعيؿ
أداء العرب الدولي؟ مع اعترافنا المسبؽ إف

الدراسات النظرية ترسـ في أحياف صورة مثالية
لمحركة قد تبتعد عف حجـ التعقيدات في البيئة
الواقعية ،إال إنيا تساعد عمى إدراؾ جانب ميـ

(عمى وفؽ الخطوط العريضة) مما يجري في
الساحة الدولية قبؿ حدوثو.
واجماالً ،لقد تجاوز العرب بعضاً مف

األدوات التي كاف يمكف اف تعطييـ إمكانية
لمتعامؿ مع حاالت القصور في األداء عمى

الساحة الدولية ،مف قبيؿ:
-1اعتماد عالقات دولية متعددة األطراؼ بدالً

مف التركيز عمى الواليات المتحدة.

المصدر :الماطط مف إعداد الباحثيف

وبدال مما تقدـ ،إف ما حكـ عالقات العرب
()75

اعتبارف
ا
مع إجمالي القوى الكبرى،

:

أ-ضغط المصالح المتبادلة ،وىنا مسالة
إدراؾ ما يمكف أف تكوف عميو تمؾ العالقة

أمر يسير ،اال إف المتحقؽ مف العالقة ال
يتوقؼ عمى ذلؾ فحسب بؿ إف االعتبار
الثاني لو األولوية ،ومفاده.

ب-ضغط

االعتبارات

أو

التوجيات

اإلستراتيجية ،وىذا االعتبار يعطي حدودا
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لمعالقات الممكنة بيف األطراؼ ،ولو األثر

الااتمة:

سواء بصورتيا االيجابية أـ السمبية ،وىو

واستنتاجات عدة ،والتي قادتنا إلى بعض

األكبر في الدفع نحو المتحقؽ مف العالقة

ما يمكف تحديده بالشكؿ التوضيحي (،)4
والشكؿ (.)5

بعد كؿ ما تقدـ ،توصمنا إلى نتائج

التوصيات التي وجدنا مف المناسب ذكرىا ،اال
إننا قبؿ ىذا وذاؾ ال بد مف اإلشارة إلى اف

الشكؿ ()4

الييمنة ىي طموح يتوافر لدى بعض الدوؿ،
تسعى مف خاللو إلى تعزيز أدوارىا ومكانتيا
الدولية ،اال انو ونظ ار لطبيعة عناصر القوة في

العصر الراىف وما متوقع مف انتشارىا خالؿ
المستقبؿ المتوسط ،فاف استمرار تمتع دولة ما
بعناصر تيسر ليا الييمنة أم ار يصعب توافره،
واعتماد أية استراتيجيات تعتمد الييمنة أو

تشجع عمييا سيكمؼ الدولة التي تعتمد خيار
الييمنة عمى النظاـ الدولي أوزار العديد مف
االلتزامات جنباً إلى جنب مع استنزاؼ العديد

مف مفردات قوتيا.
المصدر :الماطط مف إعداد الباحثيف

الشكؿ ()5

وتتمتع الواليات المتحدة بخاصية

فريدة ،فيي خرجت مف مرحمة الحرب الباردة
وىي قوة عظمى ،وليا إستراتيجيات تتوخى
تحقيؽ الييمنة عمى النظاـ الدولي ،رغبة
بضماف ريادتيا وضماف بقاء تمؾ المكانة

مستقبالً .ولما كانت الييمنة تحوي عوامؿ

السيطرة عمى اآلخريف ،ولما كاف اآلخروف في

مراحؿ نمو متباينة ،ولما كانت السيطرة تتطمب
تحمؿ كمؼ والتزامات فاف الوصوؿ إلى مرحمة
إجياد الموارد األمريكية دفع بالواليات المتحدة

المصدر :الماطط مف إعداد الباحثيف

إلى التحوؿ مف وضع الييمنة إلى خاصية
مرنة في إدارة النظاـ الدولي يسودىا إطار
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جامع ومرف ىو المشاركة ،واف احتوى داخمو

لتسوية خالفاتيا ،دوف اف تتحمؿ الواليات

بعض سموكيات الييمنة .كما انصرؼ البحث

المتحدة أي تكاليؼ.

إلى تبياف مدى استم اررية الييمنة األمريكية

-3سيشيد النظاـ الدولي خالؿ السنوات القادمة

عمى النظاـ الدولي مف عدمو ،إذ اثبت اف

(المستقبؿ المتوسط) مزيدا مف تدخؿ

انتشار عناصر القوة (السياسية واالقتصادية

إرادات دولية عدة تمثميا القوى الصاعدة

والعسكرية والثقافية) بيف وحدات النظاـ الدولي،

التي تطالب بمكانة وادوار ووظائؼ في

القوى قاد إلى تقميص فرص الواليات المتحدة

بروز استقطابات إقميمية-عالمية جديدة

في فرض ىيمنتيا عمى النظاـ الدولي ،والتحوؿ

بسبب انتشار عناصر القوة ،وجود أسمحة

المشاركة .وبذلؾ اثبت

الدمار الشامؿ التي رفعت مف كمؼ أية

كما توصؿ البحث إلى نتائج عدة،

الموازنة لعالقات القوى الجديدة ىي

وما يترتب عمييا مف تحوؿ محتمؿ في عالقات

بدالً منو نحو صي

البحث الفرضية التي انطمؽ منيا.

النظاـ الدولي ،بؿ سيشيد النظاـ الدولي

حرب محتممة ،ومف ثـ سيكوف مدخؿ

وىي:

االنفتاح عمى االستقطابات اإلقميمية-

-1اف انخفاض في مكانة الواليات المتحدة

العالمية.

بسبب تراجع قدرتيا عمى التنافس سيدفع

أما االستنتاجات التي يمكف استخالصيا فيي:

بيا إلى تبني إستراتيجيات عدة تتوخى مف

-1اف النظاـ الدولي يعيش مرحمة ىيمنة

خالليا اما تعطيؿ بروز القوى الصاعدة،

أمريكية مرنة جراء توزيع عناصر القوة

أو في اقؿ تقدير البقاء في وضع المشارؾ

الذي أتاحتو ثورة المعمومات واالتصاالت

األبرز في تقرير مصير القضايا الدولية

وانتشار محدود لمقدرات النووية ،وصعوبة

الكبرى ،واشراؾ تمؾ القوى بتحمؿ كمؼ

سيطرة الواليات المتحدة عمى تفاعالت

التزامات إدخاليا في نقاش وتقرير مصير

النظاـ الدولي كافة بشكؿ دائـ.
-2اف التفاعالت الدولية تتجو نحو إعالء

تمؾ القضايا.
-2ستتحوؿ الواليات المتحدة بقصد تقميؿ كمؼ
دخوليا

كالعب

إقميمي

في

عناصر قوة جديدة (المعموماتية) تجعؿ

بعض

النفوذ إلى المراتب الدولية نفاذاً أكثر مف

آسيا) ،نحو وضع الموازف اإلقميمي ورعاية

-3اف النظاـ الدولي الراىف يعطي فسحة لمنظـ

دولة إقميمية واحدة أو أكثر ،بقصد ضماف

اإلقميمية لحماية مصالحيا ،ألنو يعطييا

تعمؽ الدوؿ اإلقميمية بالواليات المتحدة

فسحة إليجاد المصالح األكثر تناسباً في

التفاعالت (مثؿ الشرؽ األوسط وشرؽ

ذي قبؿ.
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عالقاتيا الدولية ،وبالطبع عمى اف ال يدفع

األخرى بقصد تقميؿ التزاماتيا في إدارة

ىذا االختيار إلى توليد مصالح دولية

النظاـ الدولي.

األقاليـ المختمفة مراك اًز لصراعاتيا.

وىنا فاف منطؽ الوالء ومنطؽ األخالؽ قد

متعارضة تدفع القوى الكبرى إلى جعؿ

-3سيادة لغة المصمحة في العالقات الدولية:

-4اف القوى الدولية الكبرى اليوـ ىي بحاجة

قمت قيمتيما في عالـ اليوـ ،وتتحمؿ الدوؿ

إلى الدوؿ األخرى لضماف وجود مجاالت

التي تتقيد بيما كمفا غير ضرورية ،وغير

أماـ الدوؿ العربية فرصة لتسوية بعضاً

-4الدعوة إلى بناء نظـ إقميمية متميزة :طالما

تعينيا عمى حفظ مصالحيا ،وىذا ما يجعؿ
مف قضايا الشرؽ األوسط الحساسة مثؿ
الصراع العربي-اإلسرائيمي..،

مبررة.

آلت التفاعالت في النظاـ الدولي إلى طرح
فرص بروز لمقوى اإلقميمية ،وعمى األخيرة

وفي الختاـ ،نجد مف المناسب اف نتقدـ

إعادة تشكيؿ روابط نظميا اإلقميمية،

بالتوصيات اآلتية:

وروابط ىذه النظـ بالقوى الكبرى ،واف

-1امتالؾ عناصر القوة :ضرورة سعي الدوؿ

تستثمر كؿ ذلؾ في حؿ الصراعات

النامية ،ومنيا الدوؿ العربية المتالؾ
عناصر القوة ،الف النظاـ الدولي الحالي

اإلقميمية.
-5تفادي أضرار مشاريع القوى الكبرى في

يركز عمى أساس متغير القوة وال يحترـ

النظاـ الدولي :وىو ما يستدعي تجنب

سوى األقوياء وال مكاف لمضعفاء فيو.

دوؿ العالـ النامية ،وبضمنيا العربية،

-2إدراؾ التحوؿ في عالقات القوى ،نحو بروز

االنغماس في تمؾ المشاريع التي تحقؽ

لمقوى الصاعدة :وضرورة اف تسعى الدوؿ

مصالح القوى الكبرى بالمقاـ األوؿ.

النامية وبضمنيا العراؽ (بعد امتالكو

وتسعى بدال عف ذلؾ العمؿ بجد عمى

االستقاللية في القرار السياسي) إلى

تجنيب أقاليميا أية صراعات إقميمية أو

استثمار مرحمة التحوؿ نحو نظاـ المشاركة

عالمية.

العالمية ،والذي واف احتوى سموكيات

ىيمنة أمريكية اال إنيا باتت عبارة عف
سموكيات انتقائية ال تتخذ اال في حالة
مصالح الواليات المتحدة الحساسة التي

يصعب أيجاد شرعية دولية عمييا .وخالفيا
تتفاوض الواليات المتحدة وتساوـ مع القوى
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، والبعض يستعمؿ مفردة عموـ اجتماعيػة.اإلنساف محور لها
 ونػػر هنػػا اف فػػي ذلػػؾ،بمعنػػى النظػػر فػػي البعػػد االجتمػػاعي

،توسعة غيػر مبػررة كػوف لكػؿ حػدث بعػدح وتػالثيرح االجتمػاعي
 بمعنػػى إننػػا نالاػػذ ذلػػؾ،ورأينػػا األاػػذ بفكػػرة العمػػوـ السػػموكية
الجانػػب الػػذث يػػؤثر أو يظهػػر فػػي ممارسػػات سػػموكية محػػددة
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.450 ص،)1975 ،األميرية

4-Walter

Scheidel,

Republics

between

hegemony and empires, how ancient citystates built empires and USA doesn’t
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-23رغيػػػد الصػػػمو ،األحاديػػػة ال تػػػزاؿ تقطػػػف البيػػػت األبػػػيض،

الػػػػرجيس جػػػػورج بػػػػػوش االبػػػػف اإلسػػػػتراتيجية االسػػػػػتباقية أث

http://www.daralhayat.com/opinion/12-

أيمػػوؿ اتجهػػت إلػػى اعتمػػاد اإلسػػتراتيجية الوقاجيػػة أث الوقايػػة

2007/Item-20071226-17cbdeb7-c0a8-

مف كؿ ما مف شانه اف يشكؿ اطػ ار فػي الحسػابات األمريكيػة

صحيفة الحياة المندنية 27 ،كانوف األوؿ ،2007

10ed-0025-b6bf9f176826/story.html

اسػػػتباؽ ضػػػرب الاطػػػر الموجػػػود ،بيػػػد أنهػػػا بعػػػد أحػػػداث 11

مستقال .ينظر،
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اف النصؼ الغربي مف الكرة األرضية (األمريكيتيف) هي مجاؿ

(دمشؽ :دار الرأث لمنشر.)2005 ،

نفوذ أمريكي ،ثـ اتجهت بعدح نحػو التوسػع غربػا فػي المحػيط

-35زبيغينػػػو برجنسػػػكي ،االاتيػػػار ،السػػػيطرة عمػػػى العػػػالـ أـ

الهػػػػادث ،وشػػػػرقا فػػػػي المحػػػػيط األطمسػػػػي .بمعنػػػػى اػػػػر ،اف

قيػػػادة العػػػالـ ،ترجمػػػة عمػػػر األيػػػوبي( ،بيػػػروت :دار الكتػػػاب

الواليػػات المتحػػدة عػػاـ  1823لػػـ تكػػف فػػي عزلػػة انمػػا عزلػػت
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العالميػػػة الثانيػػػة .وهػػػذا اػػػالؼ القػػػو الكبػػػر األاػػػر التػػػي

وكذلؾ ،محمد حسنيف هيكؿ ،اإلمبراطوريػة األمريكيػة واإلغػارة

اسػػػتنزفت نفسػػػها فػػػي لعبػػػة إدارة النظػػػاـ الػػػدولي أكثػػػر ممػػػا

ص.245-242

النظاـ الدولي بعد اف بنت نفسها كقوة كبر .

-37تقرير ،مجمس الماابرات القومي األمريكي ،رسػـ اريطػة

-44بػػوؿ سػػالـ ،الواليػػات المتحػػدة والعولمػػة ،معػػالـ الهيمنػػة

اإلستراتيجي األمريكي ،أطروحة دكتػوراح( ،بغػداد :كميػة العمػوـ

عمػػػػػػػػى العػػػػػػػػراؽ( ،القػػػػػػػػاهرة :دار الشػػػػػػػػروؽ ،)2003 ،ص

المستقبؿ العالمي -مشػروع سػنة  ،2020المسػتقبؿ العربػي،

بريطانيػػػا وفرنسػػػػا ،إلػػػى مجػػػػاؿ نفوذهػػػػا فػػػي أعقػػػػاب الحػػػػرب

توجهت لبناء نفسها ،بينما اتجهت الواليات المتحدة إلى إدارة

األمريكيػػة فػي مطمػػع القػػرف الحػػادث والعشػػريف ،فػػي مجموعػػة
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بػػػاحثيف ،العػػػرب والعولمػػػة( ،بيػػػروت :مركػػػز دراسػػػات الوحػػػدة

األمريكية أف  %51مف الشعب األمريكي يؤمف بهػذح النبػوءة

-45بمعنػػى تػػرؾ المجتمعػػات فػػي حالػػة مػػف الغميػػاف الػػداامي،

في الواليات المتحدة ،بعضػهـ وزراء وأعضػاء فػي الكػونجرس

تحػػػػػت تػػػػػالثير مسػػػػػببات دااميػػػػػة واارجيػػػػػة ،ومنهػػػػػا دعػػػػػاو

وح ّكاـ واليات ،فضال عف إيماف عدد مف الرؤساء األمػريكييف

العربية ،)1998 ،ص.214

 ،وأف مف بيف هؤالء عدداً كبيػ ارً مػف أعضػاء النابػة الحاكمػة

اإلصػػالح ..،لتبػػرز بعػػدها جماعػػات اقػػدر عمػػى إدارة بمػػدانها

مثػػؿ جيمػػي كػػارتر ورونالػػد ريجػػاف وجػػورج بػػوش األب بهػػذح

الحقاً .وأكثر ما أريد تطبيؽ هػذح السياسػة هػو تجػاح المنطقػة

أثناء توليه الرجاسة األمريكية عمى أساس النبوءات التوراتية.

واستحصػػاؿ شػػرعية مقبولػػة ،لتتعامػػؿ معهػػا الواليػػات المتحػػدة

العربيػػػة ،اػػػالؿ العػػػاميف  2005 -2004والتػػػي عػػػدت مػػػف
المنػػػػػاطؽ غيػػػػػر المسػػػػػتقرة والمهػػػػػددة لممصػػػػػالو األمريكيػػػػػة،

لمتفصيؿ ينظر مثال،

النبوءة ،لدرجػة أف ريجػاف كػاف يتاػذ معظػـ ق ارراتػه السياسػية

ويكفػي أف نشػير فػي هػذا الصػدد إلػى أف هنػاؾ نحػو ()200

تاػرج طالّبػاً مػؤمنيف بتمػؾ
معهد فػي أنحػاء الواليػات المتحػدة ّ
النوويػة ،ويعتقػدوف أف
األفكار وبقرب وقوع معركة هرمجػدوف
ّ

Condoleezza Rice, Rethinking the National

وقوع كارثة نووية هو وحدح فقط الذث يمكف أف يعيد المسػيو

World, Foreign Affairs, July/August, 2008,

قسػػيس إنجيمػػي يػػذيعوف يوميػػا ب ػراما فػػلف األكثريػػة السػػاحقة
ّ
مػػنهـ ينتمػػوف إلػػى المتبنػػيف لهكػػذا أفكػػار ،وهػػـ يبثػػوف عبػػر

Interest: American Realism for a New
pp: 43-46.

إلػػى األرض ..،فضػػال عػػف أنػػه مػػف بػػيف نحػػو ( 80ألػػؼ)

-46اضر عباس عطواف ،مسػتقبؿ النظػاـ الػدولي وتداعياتػه

( )1400محطػة دينيػة مضػموف رسػالة مفادهػا :هرمجػدوف

عمى دوؿ مجمس التعػاوف الاميجػي فػي زمػف العولمػة ،مجمػة

قادمة ،وأنه لف يكوف هناؾ سالـ حتى يعود المسيو ،وأف أث

راء ،العػػدد ( ،71دبػػي :مركػػز الامػػيا لألبحػػاث) ،أغسػػطس

تبشير بالسالـ قبؿ هذح العودة هو هرطقة وكفػر ،وضػد كممػة

 ،2010ص.22

اهلل والمسػػيو .وترتػػب عمػػى ذلػػؾ ،دعػػـ هػػذح التيػػارات لمدولػػة

47-Christopher F. Chyba and J. D. Crouch,

اإلسػػػػراجيمية ،بوصػػػػفها ممثمػػػػة لمايػػػػر .ويسػػػػتند األصػػػػولييف

Understanding the U.S. Nuclear Weapons

المسيحييف في تالييدهـ لهذح الدولة اليهودية إلى اعتقاد أكثػر

Policy

اطػورة ،مفػػادح أف هنػػاؾ انقسػػاما فػي العػػالـ بػػيف ايػػر مطمػػؽ

-48اضر عباس عطواف ،مسػتقبؿ النظػاـ الػدولي ،..مصػدر

أيمػوؿ  ،2001ففػػي اليػػوـ التػػالي لهجمػػات  11أيمػػوؿ ،أعمػػف

سابؽ ،ص ص.24-23

الرجيس بوش أف هنػاؾ صػراعاً بػيف قػو الايػر وقػو الشػر،

WASHINGTON

THE

Debate,

QUARTERLY/ j JULY 2009, Pp: 23-27.

وشر مطمؽ ،وهذح العقيدة تعززت بقوة في أعقاب أحداث 11

-49ينظر ،حسف نافعة ،سيادة الدوؿ في ظؿ تحوالت موازيف

وأف الواليػػػػات المتحػػػػػدة سػػػػتحارب تنظيمػػػػػات اإلرهػػػػاب ومػػػػػف

القوة في النظاـ الدولي،

يسػػػػاندها ويقػػػػؼ وراءهػػػػا ،مشػػػػي ارً إلػػػػى ثقتػػػػه فػػػػي أف الايػػػػر

http://www.abhatoo.net.ma/index.php/fre/c

سينتصػػر فػػي النهايػػة ،وسػػتتمكف الواليػػات المتحػػدة مػػف قهػػر

ontent/download/7424/105297/file.doc

أعداجها .وقد أكد الرجيس بوش عمى أف الحػرب عمػى اإلرهػاب

-50اػػالؿ العقػػديف األايػػريف تصػػاعد اسػػتاداـ المصػػطمحات

هػي مهمػػة عهػد الػػرب إليػػه بهػا ،مػػف أجػػؿ الػدفاع عػػف دولتػػه

ذات الداللػػػة الدينيػػػة مػػػف لػػػدف السياسػػػييف األمريكػػػاف ،كمػػػا

العظمى وهيبتها والتامص مػف قػو الشػر .ينظػر ،بػالؿ عمػي

تصاعدت مكانة التيارات المتدينة في الشالف السياسي ،ومنها

النسػػور ،اليمػػيف المسػػيحي ودورح فػػي صػػنع القػرار األمريكػػي،

األمريكيػػة فػػي عهػػد الػػرجيس جػػورج بػػوش االبػػف ،وفػػي عػػاـ

والبحػػػػوث االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة ) ،اريػػػػؼ  ،2009ص

 1998ارتفعػػت نسػػبة المػػؤمنيف بهػػذح النبػػوءة بػػيف صػػفوؼ

ص.37-35

مػػػػثال مصػػػػطمو (هرمجػػػػدوف) الػػػػذث اثػػػػر عمػػػػى عقػػػػؿ اإلدارة

الشعب األمريكي ،إذ أظهر استطالع لمرأث أجرتػه مجمػة تػايـ

مجمػػة عمػػػوـ إنسػػػانية ،العػػػدد ( ،43تػػػونس :مركػػػز الدراسػػػات

[]41
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اف معتقدات الرجيس بوش االبف المسيحية بشالف األلفيػة فيهػا

-51انظػػػػر مػػػػثال ،اضػػػػر عبػػػػاس عطػػػػواف ،القػػػػو العالميػػػػة

ففػػي العػػاـ  ،2003وفػػي أثنػػاء مسػػاعيه لكسػػب تالييػػد بعػػض

ص ص.48-45

إشػػارات واضػػحة لحجػػـ تػػدااؿ الػػديني بالسياسػػي فػػي مواقفػػه،
الزعامات الغربية ،تحدث الػرجيس بػوش إلػى الػرجيس الفرنسػي

جػػاؾ شػػيراؾ ،واػػالؿ ذلػػؾ الحػػديث نسػػا الػػرجيس بػػوش قصػػة

حوؿ الكيفية التػي بهػا كانػت تعمػؿ ماموقػات يػاجوج ومػاجوج

والتوازنػػات اإلقميميػػة( ،عمػػاف :دار أسػػامة لمنشػػر،)2010 ،

American
Rises,

Insight,

of

China

End
Modern

The

Alternative

A

52-Report,
Dominance?,
periodicity

في الشرؽ األوسط ،والكيفية التي يجػب دحرهػا بهػاا والنبػوءة

(Washington), March, 2005.

فػػي سػػفر التكػػويف ،وسػػفر حزقيػػاؿ تفيػػد أف يػػاجوج ومػػاجوج

http://www.alternativeinsight.com/A_Moder

مف جهة الشماؿ ،وتدمراف إسراجيؿ ما لػـ يصػر إلػى صػدهما.

oHoLrOY7kkcUL&ved=0CAwQFjAA&usg=A

واعتقد الرجيس بػوش أف الوقػت قػد حػاف لتمػؾ المعركػة ،فقػاؿ

FQjCNEjekG3IsNFdMbM4rHgPhzFoYkVVw

الذث يريد اعتماد هذا النزاع لمحػو أعػداء شػعبه قبػؿ أف يبػدأ

السياسػػػػة األمريكيػػػػة فػػػػي الشػػػػرؽ األوسػػػػط ،سمسػػػػمة أوراؽ

عصػػر جديػػد" .وهػػذح القصػػة أكػػدها الػػرجيس شػػيراؾ نفسػػه فػػي

شػػػػػهرية ،العػػػػػدد ( ،9دمشػػػػػؽ ،المركػػػػػز العربػػػػػي لمدراسػػػػػات

كمود موريس ،وفيها أبد الرجيس شيراؾ تعجبه مػف تشػويش

UNITED

54-Simon

الػػرجيس بػػػوش بنبػػػوءة الكتػػػاب المقػػدس لتبريػػػر الحػػػرب عمػػػى

STATES, THE EUROPEAN UNION, AND

ا لعراؽ ،وتعجب كيؼ يمكف لممرء أف يكػوف عمػى هػذح الدرجػة

NATO After the Cold War and Beyond Iraq,

قوتاف بالفعالهما تقوـ القيامة ،وتقوؿ النبوءة أنهما ستارجاف

لمرجيس الفرنسي شيراؾ " :هذح المواجهة هػي تػدبير مػف اهلل،

كتاب نشػر فػي فرنسػا فػي ذار  ،2009بقمػـ الصػحافي جػاف

مف السطحية والتعصب في معتقداته .وفػي العػاـ نفسػه الػذث
تحدث االله إلػى الػرجيس شػيراؾ نل عقػؿ عػف بػوش قولػه لػوزير
الاارجية الفمسطيني إنه كاف في (مهمة إلهية) بشػنه الحػرب

n_China_Rises.html&sa=U&ei=Br_KTe-

-53مايكػػػؿ هادسػػػوفا سػػػتيفيف زيػػػونس ،مسػػػتقبؿ الهيمنػػػة،

اإلستراتيجية) ،مايو  ،1997ص ص.35-32
THE

(ed),

Serfaty

Report and Conclusions, Summit “The

Future of U.S.-EU-NATO Relations”, Wye
Zbigniew

Plantation,

(Washington:

عمى العػراؽ وأفغانسػتاف ،هوانػه كػاف يتمقػي األوامػر مػف الػرب.
ينظػػػر ،كميػػػؼ هػػػاميمتوف ،الكتػػػاب المقػػػدس والحػػػرب ،بػػػوش

and

واهلل ...العػػػراؽ ويػػػاجوج ،ترجمػػػة :بشػػػار عبػػػد اهلل ،صػػػحيفة

International Studies, April 15-17, 2005),

ص.15

-55ينظر ،ديفيد سنغر ،ميزانيػة أميركػا ،عجػز هاجػؿ قػد يغيػر

ولمتوسع ينظػر أيضػا ،محمػد كمػاؿ ،الفكػر المحػافظ والسياسػة

الوضػػع الػػداامي والػػدور الاػػارجي ،صػػحيفة الشػػرؽ األوسػػط

الاارجيػػػػػػة إلدارة بػػػػػػوش ،السياسػػػػػػة الدوليػػػػػػة ،العػػػػػػدد 159

المندنية ،العدد  3 ،11390فبراير ،2010

الزماف (طبعة بغداد) ،العػدد  ،3315فػي  8حزيػراف ،2009

Brzezinski Chair in Global Security and
Strategic

for

Center

Geostrategy,
pp: 11-14.

(القػػاهرة :مركػػز األه ػراـ لمدراسػػات اإلسػػتراتيجية والسياسػػية)،

=http://www.aawsat.com/email.asp?section

ينػػاير  ،2005ص  .37وكػػذلؾ ،عصػػاـ عبػػد الشػػافي ،دور

4&did=555626&issueno=11390

الػػػديف فػػػي السياسػػػػة الاارجيػػػة األمريكيػػػػة :األزمػػػة العراقيػػػػة

Also, Michael E. O’Hanlon, Jason H.

ص ص.137-133

Reconstruction & Security in Post-Saddam

نموذجاً ،مجمة السياسة الدولية ،العدد  ،153يوليػو ،2003

Campbell, Iraq Index Tracking Variables of
Iraq, (Washington: Brookings institution),
February, 2008,
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http://www.brookings.edu/saban/iraq-

سػػػمـ أولويػػػػات روسػػػػيا ،تتػػػػالار عػػػف موضػػػػعها عمػػػػى السػػػػمـ

56-Harold Brown, New Nuclear Realities,

ينظػػػػر ،سػػػػيرغي كاراغػػػػانوؼ ،عقػػػػد (صػػػػفقة شػػػػاممة) تسػػػػوث

THE WASHINGTON QUARTERLY, WINTER

الاالفػػػات الروسػػػية-األميركيػػػة ..،وحػػػدح يسػػػد بػػػاب األزمػػػات

index.aspx

2007-08, pp: 10-18.

-57يػػذهب رجػػيس مجمػػس السياسػػة الاارجيػػة والدفاعيػػة فػػي

األميركي".

المتناسػػمة ،صػػحيفة الحيػػاة المندنيػػة ،ترجمػػة عمػػي ماجػػد7 ،

تشريف األوؿ .2009

الحكومػػة الروسػػية ،سػػيرغي كاراغػػانوؼ ،إلػػى اف  ":تتطػػػابؽ

http://www.daralhayat.com/portalarticlenda

مصالو روسيا وأميركا في مجاؿ الحفػاظ عمػى األمػف الػدولي،

h/63302

المصالو هذح تتناقض حيف ينظر إلى هػذا السػالح مػف زاويػة

Understanding the U.S. Nuclear Weapons

األمف الوطني .فروسيا تػر أف أمنهػا مسػتحيؿ مػف غيػر قػوة

WASHINGTON

Policy

ومقاومػة انتشػار السػػالح النػووث المتفمػت مػػف الرقابػة .ولكػػف

نوويػػة فاعمػػة ،وتػػذهب الواليػػات المتحػػدة أف تقمػػيص السػػالح

58-Christopher F. Chyba and J. D. Crouch,
THE

Debate,

QUARTERLY, JULY 2009, pp: 24-32.

النووث بؿ التامص منه أمر مرغوب فيه ومفيد ،طالما تتمتػع

وكػذلؾ ،جػيمس وولسػي ،سياسػات أوبامػا قػد تعػزز انتشػار

هػي بػػالتفوؽ التكنولػػوجي والكمػػي فػي مجػػاؿ التسػػمو العػػادث.

األسػػمحة النوويػػة ،صػػحيفة الشػػرؽ األوسػػط المندنيػػة ،العػػدد

التوازف اإلستراتيجي القاجـ عمى التػدمير المتبػادؿ بينهػا وبػيف

http://www.aawsat.com//leader.asp?section

وهػػػذا يضػػػمف تفوقهػػػا العسػػػكرث األحػػػادث فػػػي العػػػالـ ،ويمغػػػي

 15 ،11491مايو ،2010

روسػػيا .ويػػدعو تنػػاوؿ المسػػاجؿ التػػي مػػرت إلػػى عقػػد «صػػفقة

=3&article=569683&issueno=11491

شػػػاممة» بػػػيف روسػػػيا والواليػػػات المتحػػػدة عػػػوض «تحسػػػيف

-59ينظر مثال ،جوزيؼ ستيغمتزا لينػدا بيممػز ،حػرب الثالثػة

تنػػػازالت متبادلػػػة بػػػيف الطػػػرفيف فػػػي المسػػػاجؿ األقػػػؿ أهميػػػة،

الكعكػػػػػػػي( ،بيػػػػػػػػروت :دار الكتػػػػػػػاب العربػػػػػػػػي ،)2009 ،ص

واالعتراؼ بحقهما في تحقيػؽ مصػالحهما الحيويػة المهمػة..،

ص.82-80

أفغانستاف والعراؽ هوايػراف وكوريػا الشػمالية والشػرؽ األوسػط.
ومصالو روسيا األولى هػي صػوغ الحمػوؿ لمشػكالت المنطقػة

-61قػػػارف مػػػع ،احمػػػد ثابػػػت ،مكانػػػة الواليػػػات المتحػػػدة فػػػي

األاػػػػر هػػػػي مكانػػػػة روسػػػػيا فػػػػي نظػػػػاـ األمػػػػف األوروبػػػػي.

السياسػػػػة الدوليػػػػػة ،العػػػػدد ( ،171القػػػػػاهرة :مركػػػػز األهػػػػػراـ

والمصالو الروسية الحيوية األار هي مراقبة انتشار أسػمحة

لمدراسات اإلستراتيجية) ،2008 ،ص ص.11-8

الدمار الشامؿ ،وأمف الطاقػة ،وتغيػر المنػاخ ،هواصػالح النظػاـ

-62اليسػوف بػػايمز ،األمػف العػػالمي فػي عػػاـ  2005ودروس

العالقػػات» الػػذث يقترحػػه أوبامػػا .ويجػػب أف تقػػوـ عمػػى تقػػديـ

ولعػػػؿ أبػػػػرز مصػػػالو الواليػػػػات المتحػػػػدة هػػػي حػػػػؿ مشػػػػكالت

السػػػػوفيتية السػػػػابقة .وتتصػػػػدرها قضػػػػية أوكرانيػػػػا .والقضػػػػية

تريميونات دوالر ،الكمفة الحقيقية لحرب العراؽ ،ترجمة سػامي

60-NAT IONAL SECURITY STRATEGY, May
2010, Op. Cit.
النظػػاـ العػػالمي ،دورة القػػوة والت ػوازف الػػدولي الجديػػد ،مجمػػة

المالي العالمي ،ومحاربة اإلرهاب الدولي ،وغيرها مػف مسػاجؿ

العراؽ ،مجمة المستقبؿ العربػي ،العػدد ( ،323بيػروت :مركػز
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