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المقدمة
لو القينا نظرة فاحصة على التاريخ السياسي للنظاـ الػويل لودػونا اف انػاؾ كػاعدّ عػ اوب واطػ مػيةر ع ليػة
التغي ػ ع د ػػىود ل ػػويف ديللي ػػة يلع الولػ ػ نام ػػت يى ػػو عطك ػػة ك ػػّ عطك ػػان اف ػػوؿ يلا ػػاط ل ػػويف ا ػػريف د ال ػػواّ ع
لوراهتا ..يلرغم انت ال عدّ يلضح حويلد زكنية لى ليػة نوػوو يلسػقوط القػويف الدػإيف نال نف انػاؾ كقوكػان لػو مدػوف
فيها كداكّ القوة يلالصىود نيل كىولان متهو لى لية االفوؿ.
لقو كاف القرف التاسع عور امليطدي يودف طانت لرناً طري انياً طط كنػازع دػاون ابػر الىامليػة االيلم ع ك لػع
القػػرف الىو ػريّ لتىػػكز ملػػي املدانػػة طين ػػا كان ػ ابػػر الىامليػػة ال انيػػة م اط ػػة اع ػػطف عػػّ طوايػػة االف ػػوؿ لطكإاةوريػػة
الإي انيػػة يلطػكيلغ لػػويف ديلليػػة ا ػػريف مت لػ ع الواليػػان املتوػػوة يلاالتػػاد السػػوفيد لػػادن كػطً كنهػػا احػػو كىسػػدريّ
مها املىسدر الرامسا يلاملىسدر االشرتاكي اللذيّ لادا مفاعطن البيئة الويللية لنوو نصف لرف.
يلسػػي رن علػػى املوػػهو الػػويل ع مسػػىينان القػػرف املنصػػرـ مػػواعيان اسيػػار االتػػاد السػػوفيد يلمػػواعي الػػويلؿ املرمب ػػة
طت يلانفراد الواليان املتووة االك كية مولع الويللة الىظ ػى الػد ةرحػ راااػا لتسػي شػييلف الىػاد عػإ الػوعوة ام كػا
اةلقػ عليػت موفيػف النظػاـ الػويل اأويػو نطػاف رراسػة دػورج طػوش  )1993-1989موفيػف الىوملػة نطػاف رراسػة
طيل كلنتوف  )2001-1993يلدوالً نم القرف ابادي يلالىوريّ الػذي يصػر االك كيػوف انػت ينبغػي اف يدػوف نك كيػاً
يلحيردوف على مقومي مصوران اسرتاميجية موعم اذا ال وح يلمى ل على كنع طريلز لويف ا ريف دويوة.
يلرغػػم نف السػػي رة األك كيػػة علػػى املوػػهو الػػويل كان ػ يلاضػػوة ػػطؿ الىقػػويّ اال ػ يّ اال اف نلػػي اليى ػ اف
ال وحان االك كية كان مس طػط عوارػ طػل اف القػويف الدػإيف املتىػودة ع السػاحة الويلليػة سػى ام كػبح ػاح
القوة االك كية يلابو كّ انفراداا ع الوييلف الىاملية يلكاف ع كقوكة ملي القوة االتاد االيلريب الػذي فهػر طىػو سايػة
ابػػر البػػاردة ع طل ػاً التصػػادياً علػػي الد ػ كػػّ كقوكػػان القػػوة ح ػ اعػػو االلػػور علػػى كنافسػػة الواليػػان املتوػػوة
يلمقومي البويل عّ الق ب السوفيد.
(*) أستاذ مساعد  -مركز الدراسات الدولية -جامعة بغداد.

(**) مدرس مساعد  -كلية العلوم السياسية -جامعة الموصل.

يللػػو كانػ املن قػػة الىرطيػػة يللقػريلف اعػػوة م اطػػة املعتػػإ الػػذي يللىػ عليػػت نتػػارا التفػػاعطن الويلليػػة املعتلفػػة يلكانػ
لضاياب املص ية ع احياف ك ة رانا طتوازنان القويف الىاملية.
يلمس ػػىى ا ػػذب الوراس ػػة ام التى ػػرؼ عل ػػى النظ ػػاـ ال ػػويل طى ػػو انته ػػاو اب ػػر الب ػػاردة يلالف ػػرص املتاح ػػة اك ػػاـ االت ػػاد
االيلريب ع موػػديل كطكػػح النظػػاـ الػػويل ع املسػػتقبل .يلع الول ػ نفسػػت ةايللػػة التىػػرؼ علػػى مػػا ان مفاعػػل املتغ ػ
االيلريب على السياسة االك كية جتاب املن قة الىرطية.
من لػ الوراسػػة كػػّ فرضػػية مػػريف اف النظػػاـ الػػويل الػػذي مقػػودب الواليػػان املتوػػوة د يا ػػذ دػػورمت الداكلػػة يلاف البيئػػة
الويللية ستوهو ع املستقبل القريب الد كّ التفاعطن الد يدوف الويلر االيلريب رما االك ػر فاعليػة فيهػا ام دانػب
اديلار القويف اال ريف ع الساحة الىامليػة ك ػل الصػا يلالياطػاف يلريلسػيا االتاديػة .يلاف ملػي التفػاعطن سػتي ر حت ػاً علػى
ةبيىػػة الىطلػػان االك كيػػة الىرطيػػة يلااليلرطيػػة -الىرطيػػة يلرمػػا كػػاف نلػػي ع اةػػار مىػػايلف اك ػػر اةاطيػػة ملوادهػػة املوػػدطن
املككنة ع املن قة.
يلمتوزع ايدلية الوراسة ام دانب املقوكة يلاخلامتة ع ط ة كباحث يلكااليت :
المبحث األول:النظاـ الويل اأويو  ..املفهوـ يلاخلصارص يلكراحل الت ور.

المبحث الثاني:النظاـ الويل اأويو يلطريلز القويف الصاعوة اباضر يلاملستقبل.
المبحث الثالث :النظاـ الويل يلاملتغ االكريدي-االيلريب يلا رب على املن قة الىرطية.

المبحث األول

النظام الدولي الجديد  ..المفهوم والخصائص ومراحل التطور
طىو اسيار املىسدر الذي كاف يقودب االتاد السػوفيد يلموػظي ديللػت يل ريلدهػا كػّ دارػرة الفىػل الػويل املػي ر يلتو ػا
ام كاعدّ ع اوب ديلالً ااكوية مىاكل الواليان املتووة االك كية كّ كولػع املنتصػر يلدعػ الىػاد الػذي طػان يفتقػو
التػوازف ام حػػو كبػ ا ػػر عقػػود كػػّ موافػ الق بػػا الدبػ يّ ام كػػامسي ط ػ النظػػاـ الػػويل اأويػػو  )1اػػذا النظػػاـ الػػذي
لصو كنت كلو الفػراغ الػذي لفػت انسػوا االتػاد السػوفيد كػّ كوالػع النفػون يلالػذي طػوا م بيقػت ع ليػاً طوػّ عػويلاف
يلاسػػع لادمػػت الواليػػان املتوػػوة ضػػو الى ػراؽ ع ك ػػانوف ال ا /ينػػاير  1991حي ػػث ك ػػاف د ػػورج ط ػػوش) يلنرك ػػاف ندارم ػػت
يوىريلف نسم على نيلؿ ال ري امليدي هبم ام نف القرف ابادي يلالىوريّ سوؼ يدوف لرناً نكريدياً .)2
( )1زبغنيووو بريجنسووايف الفو و  :اال ووطراا العووالمي عنوود مرووارق القوورن الحووادي والعر وري ف ط1ف ترجمووة مالووض ا وول البوودريف األيليووة للنروور
والتوزيعف عمانف 1998ف ص .90-86كذلض انظر :ريترارد ياسف الفرصوة :لحظوة أميركوا لتغييور مجورت التواري ف ط1ف ترجموة سوعد كامول اليواسف
العبياان للنرر ف الرياض ف  2007ف ص .44-42كذلض انظر  :موسو الزعبوي ف دراسوات وي الفاور االسوتراتيجي والسياسوي ف ط 1ف منروورات

اتحاد الاتاا العرا ف دمرق ف  2001ف ص.109

( )1صاموئيل ينتغتون ف صدام الحضارات  ..إعادة صنع النظام العالمي ف ط 2ف ترجمة طلعو الرواي ف الجزائور ف  1999ف ص 200وموا بعوديا.
كووذلض انظوور  :محموود حسووني يياوول ف ا مبراطوريووة األمريايووة وا قووارة عل و العوورا ف ط 2ف دار الروورو ف القووايرة ف  2003ف ص .128كووذلض

نِف الودوؿ نم كا نةل عليت النظػاـ الػويل اأويػو يلكػا بقػت كػّ ندػراوان اسػتهوف البيئػة الويلليػة ع وكػاً يلاملن قػة
الىرطيػػة طوػػدل ػػاص ..د ين ل ػ كػػّ ف ػراغ طػػل انػػت مىب ػ عػػّ م ػػور مػػار ي كػػر مراحػػل عويػػوة يلمتيػػك طالىويػػو كػػّ
اخلصارص الد كيكن كل كرحلة كّ املراحل.
المطل األول  :النظام الدولي الجديد  :المفهوم والمراحل والخصائص

نف االسػػتعواـ املفػػرط كػػّ لبػػل الػررير االسػػب دػػورج طػػوش  1993-1989لتىبػ النظػػاـ الػػويل اأويػػو ال ةىػػل
كّ املفهوـ دناعة اك كية طل انػت كػاف دار ػاً يىػإ عػّ تػوالن ديلليػة يلمفػاعطن يلانى افػان مار يػة حػ لبػل اف مظهػر
الواليػػان املتوػػوة لػػوة ديلليػػة فاعلػػة ايل كسػػي رة ك ػػا اػػي االف لػػذا ف ػػّ الض ػريلري التىػػرؼ علػػى كفهػػوـ النظػػاـ الػػويل
اأويو عإ كراحل م ورب التار ية املعتلفة.

أوالً  :مفهوم النظام الدولي الجديد :

يقص ػػو طالنظ ػػاـ ال ػػويل حس ػػب مىري ػػف الباح ػػث دوزي ػػف فراند ػػل)  :د وع ػػة ك ػػّ األح ػػوا السياس ػػية املس ػػتقلة
متفاع ػػل في ػػا طينه ػػا طانتظ ػػاـ يلي ػػريف ان ػػري كيس ػػنجر) ع النظ ػػاـ ال ػػويل  :د وع ػػة ك ػػّ التو ػػوالن يلالتغي ػ ان ال ػػد
يوهواا الىاد يلالد كازال ع ةور التدوف الدو يلد متبلور طىو ع شدل كاكل .)1

طين ػػا عرفػػت ب ػريلف طانػػت  :د وعػػة كػػّ القواعػػو للتىاكػػل الػػويل ع دانبػػت الص ػراعية يلالتىايلنيػػة ك ػػا مضػػىها القػػويف
الدػػإيف ع اأ اعػػة الويلليػػة يلفرضػػها علػػى القػػويف اال ػػريف ع املرحلػػة التار يػػة  )2سػواو كانػ اػػذب القواعػػو ايل الفواعػػل
ديلالً نـ ال م ػػيدي ديلرا ػػا ع ا ػػذا النظ ػػاـ يليو ػ ػ ام د وع ػػة الظ ػ ػواار االلتص ػػادية يلالسياس ػػية يلاالدت اعي ػػة يلاملب ػػاد
يلاألسر يلاملفاايم يلاألعراؼ الد منظم الىطلان الويللية يّ اذب الفواعل .)3
يليىػرؼ النظػاـ الػويل اأويػػو طانػت  :نِحػوا مغيػ ع د وعػة دا ػل طومقػة نظػػاـ كػا يلدػوالً نم كػػا اػو عليػت اليػػوـ

حبيػث متوػػدل األحػػوا يلمت ػور املفػػاايم يلفقػػا ملػا يريػػوب كركػػك القػرار اأويػو يلجتسػػيوب يلادػػذا فػاف اػػذا النظػػاـ يرتكػػك
نساساً على نحادية الواليان املتووة طاختان القرار اادفة الساو يلاضىاؼ الفواعل األ ريف .)4

انظوور  :حس و نا عووة ف األممووة المتحوودة ووي نصووع لوورن ف سلسوولة عووالة المعر ووة ( )202ف المجلووا الوووطني للثقا ووة والفنووون والداا ف الاوي و ف

 1995ف ص.304

( )1ينري كيسنجرف الدبلوماسية م الحرا الباردة حت يومنا يذا ف ترجمة عمر األيوبي فالدار األيلية للتوزيع والنررف عمان ف 1995فص.527

( )2نقو ً ع و  :نووازلي معوووض احموود ف ا درا اليابوواني للنظووام الوودولي ف مجلووة السياسووة الدوليووة ف العوودد 115ف مركووز األي ورام للدراسووات السياسووية
وا ستراتيجيةف القايرة ف 1995ف ص.58

( )3ميلود المهندف لضية لوكيربي وأحاام القانون الدوليف ط2ف الدار الجماييرية للنرر والتوزيعف ليبياف 1996ف ص.36

( )4حميود حموود السووعدون ف و ووية النظووام العووالمي الجديوود وأظوارا علو النظووام ا لليموي العربوويفدار الطليعووة العربيووةف األردن ف 2001فص ص-4
.41

يلرغػػم نف الػػوعوة نم نظػػاـ ديل دويػػو تػػاط دار ػاً مج وعػػة كػػّ الوػػىاران عػػّ الىوالػػة يلحقػػوؽ االنسػػاف يلاملسػػايلاة
طػػا الوػػىو يلالوعقراةيػػة اال انػػت ك ػ اً كػػا عػػإ عػػّ نرادة فػػرض ا ي نػػة يلسياسػػان االكػػر الوالػػع يلاضػػىاؼ اخلصػػوـ

يلدػػوالً نم تقي ػ ناػػواؼ يلكصػػاك الػػويلؿ املتود ػػة لػػذا فػػاف اػػذا النظػػاـ ال ينػػتا عنػػت اال مفػػالم االزكػػان يلاملاسػػي
االدت اعية يلالفوضى السياسية يلالفنت .)5
ظانياً  :مراحل تطور النظام الدولي :

كر النظاـ الويل طالىويو كّ كراحل الت ور مما ساعو على طلورمت يلدوالً نم كااو علية اليوـ يلعدّ نةازاا:

المرحلة األول  :يلاي الد اي ن علػى الىطلػان الويلليػة كنػذ انىقػاد كىااػوة يليسػتفاليا ع عػاـ  1648الػد اسػ

ابػريل الوينيػػة ع ايلرطػػا يلاسػػت رن حػ ابػػر الىامليػػة ال انيػػة يللاكػ علػػى التىوديػػة الق بيػػة يلكانػ ايلرطػػا اػػي كركػػك
ال قل ع نلي النظاـ يلعرف اذب املرحلة طنظاـ موازف القويف التقليوي .)6

المرحلووة الثانيووة  :يلاػػي امل تػػوة كنػػذ سايػػة ابػػر الىامليػػة ال انيػػة حػ عػػاـ  1989يلمت لػ طظهػػور عػػاد نػػاري الق بيػػة
سػػي رن فيػػت لومػػاف اساسػػيتاف كتنافسػػتاف مهػػا الواليػػان املتوػػوة يلاالتػػاد السػػوفيد د لتػػا ع دػراع حػػاد علػػى السػػي رة
على الىاد يلاي الد عرف مرحلة ابر الباردة .)1
المرحلة الثالثة  :يلاي الد طونن كع ساية ابػر البػاردة يلكػامكاؿ كسػت رة حػ الولػ الػرااّ يللػو شػهون الىويػو

كّ االحوا التار ية الفادلة كّ ك ل :مفدي االتاد السوفيد يلاسيار نظاـ الق بية ال نارية يلطقاو الواليػان املتوػوة
لوحواا على ل ة النظػاـ الػويل  .حيػث اعلػّ الػررير دػورج طػوش الػذي عادػر طوايػة املرحلػة ً نِف نظاكػاً عامليػاً دويػواً

لػػو طػػون  )2طين ػػا رنيف اغلػػب الللػػا السياسػػيا نف النظػػاـ الػػويل د ػػل كرحلػػة دويػػوة يل ػػرة رغػػم اف كطةػػت د
متضح طودلها النهاري .)3
نف الت ػػوران الػػد شػػهواا الىػػاد يلالتوػػوالن ع النظػػاـ الػػويل يلسػػقوط نظػػاـ الق بيػػة ال ناريػػة طىػػو ػػو نصػػف لػػرف
يلاي كوة لص ة كقارنػة طاملرحلػة األيلم الػد اكتػون ام ػو ط ػة لػريلف دىلػ الد ػ يّ يػريلف اف كػّ االفضػل للنظػاـ
اأويو اف يست و لومت كّ موازف لويف در يلالسي ا يلاف ساية ابر البػاردة اسػفرن عػّ فهػور كراكػك لػويف دويػوة
ع ايلرطػػا يلالياطػػاف يلالصػػا ي ػػح كػػل كنهػػا لطفػػادة كػػّ التفػػاعطن الويلليػػة املتسػػارعة .طين ػػا رنن الواليػػان املتوػػوة اف
( )1احمد عبد الرحية الخ يلة ف العرا والتأظير ي النظام العوالميف مجلوة دراسوات دوليوة ف العودد  21ف مركوز الدراسوات الدوليوة ف جامعوة بغوداد ف
كانون الثاني 2001ف ص.86

( )2مازن إسماعيل الرمضانيف السياسة الخارجية :دراسة نظريةف مطبعة الحامةف بغدادف 1991ف ص.238

( )3محمد طه بدويف مدخل إل علة الع لات الدوليةف دار النهضة العربية للطباعة والنررف بيروتف 1992ف ص.260

( )1نق ً ع  :مظفر نذير طال ف الواليات المتحدة األميركية والنظام الدولي الجديد :الوالع والتولعف مجلة دراسوات وبحووث الووط العربويف العودد

16ف الجامعة المستنصريةف بغدادف آذار 2005ف ص.3

( )2خليل حسي ف لضايا دولية معاصرة  :دراسة مو وعات ي النظام العالمي الجديد ف دار المنهل اللبنانيف بيروت ف  2007فص ص.36-35

عليهػػا اف مسػػتغل الفردػػة السػػا ة عػػإ الػػرتيليا ملفػػاايم الوعقراةيػػة يلحقػػوؽ االنسػػاف يلابريػػة يلكػػا ام نلػػي طودػػفها
كباديو عاملية ينبغي االلتكاـ هبا..
يلسى الواليػان املتوػوة الةػاد دػيل يلاليػان دويػوة للتىاكػل كػع الػويلؿ اال ػريف لل وافظػة علػى مفولهػا يللت كيػو
اي نتهػػا املسػػتقبلية علػػى الىػػاد كلػػت .يلن ػػارن التوػػوالن الويلليػػة الد ػ كػػّ اأػػوؿ طػػا البػػاح ا حػػوؿ حقيقػػة يلشػػدل
النظاـ اأويو يلال اف اناؾ نظاـ دويو فىط يلكاف كّ اطرز االراو ع نلي االجتاب : )4
 .1انالػػي كػػّ البػػاح ا كػػّ الػػر طوالىيػػة ال ريلحػػان االكريديػػة كسػػتوالً علػػى نلػػي طولػػارع ابػػر الػػد لادهتػػا الواليػػان
املتووة ضو الىراؽ حر اخلليا ال انية) يلالد مت ط ا ا ػراج القػوان الىراليػة كػّ الدويػ يلمدبيػل الىػراؽ طىقوطػان
لاسية ت نريىة م بي كباد يلنسر النظاـ اأويػو القػارم علػى م بيػ كبػاد األكػم املتوػوة كػّ ادػل حفػل السػلم
يلاألكّ الويلليا.

 .2طاح وف ب ريلف عارضػوا كػا مقػوـ نػافا يلدػود نظػاـ عػاملي دويػو كسػتنويّ نم كػوف التوركػان االك كيػة اسػتنون
نم كبػػاد يلنسػػر كىريلفػػة يلد مػ ِ
ن ًويػػو فىػطً نال نِسػػا نلبسػ ملػػي الوسػػارل يلاالسػػر وطػاً تلفػاً فالسػػي رة علػػى
ػ ػريلان الو ػػىو يلالتهوي ػػو ط ػػالقوة يلالت ػػو ل ع الوػ ػييلف الوا لي ػػة لل ػػويلؿ نك ػػور س ػػب نف كورسػ ػ ع الس ػػاط اال اف
الواليان املتووة لػوك نرارػع دويػوة كػّ لبيػل التػو ل اونسػا يلحقػوؽ اونسػاف يلالوعقراةيػة يلكدافوػة اوراػا )
يلكا نم نلي.
 .3يلفري الث يلدو اف نظاكاً دويواً لػو يولػو كػّ رحػم النظػاـ السػاط يلاػو كػازاؿ ع ةػور التدػويّ يلد متضػح كطةػت
طىػػو .يلاػػو ع اديلارب االيلم يلالسػػي ا نف فدػػرة يلدػػود ل ػػب يلاحػػو كت ػ طً طالواليػػان املتوػػوة موادػػت رفضػاً يلاضػػواً كػػّ
لويف ديللية نان قل يلاضح ك ل االتاد الوريب متقوكت املانيا يلفرنسا يلالياطاف يلالصػا طين ػا ال ختفػي ريلسػيا التاديػة
رغبتها ع استىادة املدانة الويللية لطتاد السوفيد.
ظالثاً  :خصائص النظام الدولي الجديد

الرتن ػ الػػوعوة االك كيػػة لنظػػاـ ديل دويػػو كػػع ةػػايلالن الع ػػاو كطكػػح ةػػودة ػػذا النظػػاـ يلاػػي حسػػب الرايػػة

االك كية متلعص ع:
 .1الوعوة ام االنتقاؿ ام التصاديان السوؽ ان طلاً كّ مصور اك كي يػريف اف االلتصػاد الرنمسػا اػو األفضػل
يلانػػت يصػػلح أ ي ػػع ديلؿ الىػػاد .طاعتبػػار ش ػػدل الوعقراةيػػة يلال ػػنها اللي ػإا السياسػػي الس ػػارو ع الغ ػػر ا ػػو
الن ونج امل لو االلتواو طت كّ اأ يع .)1

( )3مايا وول ي وواردت وانطوني ووو نيغريفا مبراطوري ووة :إمبراطوري ووة العولم ووة الجدي وودةفط1فتعريو و

ا وول جتارفماتب ووة العبيا ووان فالري وواضف2002فص.23ك ووذلض

انظر:مصووطف عبوود اي خروويةف موسوووعة علووة الع لووات الدوليووةف ط1ف دار الجماييريووةف ليبيوواف  1995ف ص .156كووذلض انظر:قسووان العووزي ف سياسووة القوووة
:مستقبل النظام الدولي والقوت العظم فط1ف مركز الدراسات ا ستراتيجيةفبيروتف2000فص.163-160

 .2ا ي نة األك كية على املنظ ان الويلليػة يلع كقػوكتها االكػم املتوػوة  .)2فقػو ع ػون الػويلارر الرمسيػة االكريديػة
ام التقليػػل ك ػػّ امهيػػة ديلر االك ػػم املتوػػوة ع ػػإ ابػػويث ع ػػّ ديلر اكريد ػػي كباش ػػر ع م دي ػػب) ايل كداف ػ ة)
الويلؿ التصادياً يلعسدرياً يلاالستهانة طاستعواـ الويلؿ لل نظ ة كنإاً ديللياً عاكاً للتىب عّ ارارها يلالػوفاع عػّ
لضػػايااا ايل ةايللػػة املوػػاركة ع دػػنع الق ػراران الويلليػػة .يلمىاكل ػ الواليػػان املتوػػوة كػػع املنظ ػػة عػػإ اسػػلوطا
ايل ػػا الضػػغوط املاليػػة يلاالكتنػػاع عػػّ دفػػع املسػػتوقان الوادبػػة عليهػػا يلالػػد طلغ ػ كليػػاران الػػويلالران يلكػػّ
دانب ن ر ع ل على م ويع دلر االكّ ليصبح نداة كّ نديلان السياسة األكريدية اخلاردية .)3
 .3الت كيػػو علػػى ديلر الواليػػان املتوػػوة لارػػواً لل جت ػػع الػػويل عػػإ انفراداػػا طىنادػػر القػػوة يلالنفػػون طفىػػل الت ركػػك
الوويو لطكدانػان االلتصػادية يلالىسػدرية يلالسياسػية ممػا عنوهػا كيػكة التفػوؽ علػى طقيػة الوحػوان ع النظػاـ
الويل .)

 .4التػػو ل األك كػػي ع الو ػييلف الوا ليػػة للػػويلؿ يلالوػػىو ت ػ شػػىاران حقػػوؽ اونسػػاف يل ايػػة األلليػػان
يلالوعقراةيػػة) يلنرارػػع ن ػػريف يلاسػػتعواـ القػػوة الىسػػدرية ديلف ض ػواط يلغ اػػا ممػػا ينسػػجم كػػع ال وحػػان
االك كية لتدويّ اكإاةورية كونية.
لقػػو اعتقػػون الواليػػان املتوػػوة اف الو ػاف الىػػاملي يلالق ػراران املص ػ ية دػػارن حد ػراً ػػا فاجته ػ للتوسػػع ع
ة وحاهتػػا كسػػتنوة ع نلػػي ام لوهتػػا الىسػػدرية طالوردػػة االيلم يلطالتصػػاداا القػػوي طالوردػػة ال انيػػة يلدع ػ
نلي مولع سياسي كي ر ع الساحة الويللية ال اً.

المطل الثاني  :مظاير النظام الدولي الجديد لتعزيز استراتيجية الهيمنة االميركية

ال دػػوؿ ع القػػوؿ نف الواليػػان املتوػػوة مت تػػع مكايػػا بوليػػة للقػػوة طاطىاداػػا االلتصػػادية يلالىسػػدرية يلالسياسػػية يلاػػي
مرتطػػع علػػى ل ػػة النظػػاـ الػػويل كنػػذ عقػػويّ يلكػػّ ادػػل اسػػت رار التفػػوؽ يلكوادهػػة التهويػػوان يلالقػػويف الويلليػػة اال ػػريف
الص ػػاعوة طى ػو انته ػػاو اخل ػػر الب ػػاردة يللتاكي ػػو ا ي ن ػػة يلالكعاك ػػة االك كي ػػة يلاس ػػت راراا ع املس ػػتقبل امبى ػ الوالي ػػان
املتو ػػوة الىوي ػػو ك ػػّ الوس ػػارل لتوفي ػػف النظ ػػاـ ال ػػويل اأوي ػػو خلوك ػػة اا ػػوافها يلتوي ػػو كطك ػػح املس ػػتقبل يلعد ػػّ اة ػػاز
التصوران األكريدية ملظاار النظاـ الويل اأويو طااليت:
( )1

رانسيا وكوياماف نهاية التاري وا نسان األخيرف ط2ف ترجمة حسي الري ف دار العلوم العربيةف بيروتف 1992ف ص.126

( )3

ليل شرقف مداخلة ي حلقة نقاشية حول التطورات األخيرة ي الواليات المتحدة وانعااسواتها العربيوةف وي  :مجموعوة مو البواحثي ف العورا

( )2عبد المنعة سعيدف العرا ومستقبل النظام العالميف ط1ف مركز دراسات الوحدة العربيةف بيروتف  1987ف ص.128
والعالة بعد  11أيلول/سبتمبرف ط 2ف مركز دراسات الوحدة العربية ف بيروت ف  2004ف ص ص.30-29

( )يتاوون النظووام الوودولي مو وحوودات أساسووية تتمثول ووي الوودول والمنظموات الدوليووة ووحوودات ظانويوة تتمثوول بالمنظمووات قيور الحاوميووة والرووركات
متعددة الجنسية .لمزيد م التفاصيل انظر  :عبد القادر محمد همي ف النظام السياسي الدولي  :دراسة ي األصول النظرية والخصائص المعاصرة

ف دار وائل للطباعة والنررف عمان ف 1997ف ص ص.50-37

أوالً  :المظهر السياسي

سػػى اودارة األك كيػػة نم مسػػع يلموفيػػف د وعػػة كػػّ الىواكػػل كػػّ ادػػل ض ػ اف اي نتهػػا علػػى النظػػاـ الػػويل

يلابو كّ طريلز لويف ا ريف يلع كقوكتها االتاد االيلريب املرشح االلويف ملنافستها عامليا .يلكّ ملي الىواكل :
 .1الى ػػل علػػى مسػػع االكػػم املتوػػوة لتوقي ػ كصػػابها ت ػ غ ػػاو كػػّ الوػػرعية الويلليػػة يلحقػػوؽ االنسػػاف
يلاسػػتعواـ املنظ ػػان الويلليػػة للضػػغ علػػى القػػويف اال ػػريف طسػػبب ضػػىف ملػػي املنظ ػػان يلكػػّ ادػػل مإيػػر
سياس ػػان ا ي ن ػػة .يلط ػػان ان ػػاؾ ك ػػّ يوػ ػ طوض ػػوح ام اف االك ػػم املتو ػػوة اد ػػبو نداة ك ػػّ نديلان منفي ػػذ
السياسة اخلاردية االك كية يلاف دلر االكّ ادبح كيسسة ماطىة لطدارة األك كية .)1
 .2ابفاظ على النظاـ السياسي االك كي يلاالطقاو على االحادية الق بية كا اكدّ.
 .3مقػػومي الػػوعم طاشػػدالت املعتلفػػة للػػويلؿ ابليفػػة يلالصػػويقة الواع ػػة للػػويلر االك كػػي كػػاداـ ع نلػػي فارػػوة ايل
كصلوة حيوية نك كية .)2
 .4م ػػوير يلمىكيػػك الىطلػػان كػػع القػػويف الصػػاعوة ك ػػل االتػػاد االيلريب يلالياطػػاف يلالصػػا يلريلسػػيا االتاديػػة للوػػو كػػّ
ما اا على كدانة الواليان املتووة كق ب يلحيو لور اوكداف.
 .5التىويػػل لػػور االكدػػاف علػػى الىوملػػة السياسػػية اكركػػة الىػػاد) يلممارسػػة ديلر الوػػرةي الىػػاملي) يلالاكػػة نسػػيا كػػّ
الىطلان الويللية هبوؼ رط ديلؿ الىاد طاملركك لططقاو على الويلر السياسي املتقوـ للواليان املتوػوة يلفػرض
امنػػونج القػػيم يلالنظػػاـ االكريدػػي السياسػػي علػػى الىػػاد كػػا اكدػػّ يلزيػػادة النفػػون السياسػػي االكريدػػي ع املنػػاة
ابيوية كّ الىاد .)3
ظانياً  :المظهر العساري

ان طلػاً كػػّ حػػرص الواليػػان املتوػػوة علػػى االحتفػػاظ طػػالتفوؽ الىسػػدري لتاكيػػو كدانتهػػا الويلليػػة يلتييػػو اخلصػػوـ
فقو اعت ون الواليان املتووة على الىويو كّ املظاار الىسدرية يلموفيفها لذلي الغرض يلكّ نلي :

( )1نعوووم ترومسوواي فالدولووة المارلووة:حاة القوووة ووي الرووطون الدوليووة ف ط 1ف تعريو أسووامة اسووبرفماتبة العبياووان فالريوواضف  2003فص 65ومووا
بعديا.

( )2ممدوح أنيا تحيف ا ستراتيجية العسارية األمرياية للقرن القادم ف مجلة السياسوة الدوليوة ف العودد 130ف مركوز األيورام للدراسوات السياسوية
وا ستراتيجية ف القايرة ف  1997ف ص .89كذلض انظر :

Havvy M. Sapolsky and (other),Come Home, America the Strategy of Restraint in the face of
temptation ,New York,2001,p.57.

( )1أي ن ك ر ف العولمة والتفاض ف ط1ف دراسات عالمية ()14ف مركز ا مارات للدراسات والبحوث ا ستراتيجيةف أبوو ببويف 2003ف ص 5وموا
بعووديا .كووذلض انظوور :حوواتة حميوود محسو ف الموووجز ووي العولمووةف ط1ف دار كيوووان للطباعووة والنروور والتوزيووعف دمرووق ف 2008ف ص 57ومووا بعووديا.
كذلض انظر :نجاح العرريف العولمة والهيمنةف جامعة ناصر األمميةف ليبياف 1999ف ص 22وما بعديا.

 .1نوػػر الق ػوان يلاألسػػاةيل األك كيػػة يلم ػػوير األسػػلوة اوسػرتاميجية يلالصػواريخ الىػػاطرة للقػػاران يلاللجػػوو ام
التػػو ل الىسػػدري يلشػػّ اب ػريل تػ نرارػػع شػ  .يلالسػػىى اللاكػػة كو ػريلع الػػورع الصػػاريل ي ع شػػرؽ ايلرطػػا

ملوادهة اكدانية عودة املنافر الريلسي ام ساحة املوادهة على النفون .)1
 .2اوطقػػاو علػػى حلػػف بػػا األةلسػػي النػػامو) دعاكػػة عسػػدرية يلسياسػػية اساسػػية لض ػ اف موسػػيع ا ي نػػة
االك كية لير على ايلرطا فوسب يلابو كّ طريلزاا لوة عسدرية دػاعوة كنافسػة للواليػان املتوػوة يلامنػا
علػػى الىػػاد كلػػت عػػإ موسػػيع ابلػػف ليو ػ ل ديلالً ن ػػريف ع شػػرؽ ايلرطػػا علػػى حسػػا ريلسػػيا يلموسػػيع
كه امت ما يتيح لت التو ل ع شييلف الويلؿ ارج ن الت .)2
 .3السىي و مقييو االنتوار النويلي يلالسي رة على اسلوة الوكار الواكل يلكنع انتواراا.
 .4مىكيػػك اكػػّ الواليػػان املتو ػػوة كػػّ ػػطؿ م ػػوير الق ػػوة الىس ػػدرية يل ػػذا فق ػػو اةلق ػ الواليػػان املتو ػػوة

كوػريلعاً ة وحػاً لبنػػاو دػػيط دويػػو اةلقػ عليػػت مودػػيف دػػيط القػػرف ابػػادي يلالىوػريّ) يلالػػذي طػػون
الى ػػل علػػى منفيػػذب ع نيلا ػػر القػػرف الىو ػريّ لتظهػػر ةطرىػػت ع االع ػواـ  .2016-2010يليىت ػػو طنػػاو
نلػػي اأػػيط علػػى االفػػادة كػػّ الت ػػور التدنولػػودي ا ارػػل  )3نف ناػػم كػػا عيػػك املظهػػر الىسػػدري للواليػػان
املتوػػوة اػػو انػػت ليس ػ انػػاؾ ايػػة ديللػػة كسػػتىوة النفػػاؽ كامنفقػػت الواليػػان املتوػػوة علػػى كيكانيػػة دفاعهػػا
يلاذا كا يريف فيت البىض مفس اً لضػىف كوالػف القػويف اال ػريف كاالتػاد االيلريب ايل الياطػاف ع ك ػ كػّ
املوالف ع السياسة الويللية يلاالزكان ايل النكاعان اوللي ية .)4
ظالثاً  :المظهر االلتصادي

( )2جان ايع يي وقوني ييرلوق ف المطسسات والع لات األمنية االور -أطلسية ف ي  :مجموعوة مو البواحثي ف التسولز ونوزال السو ح واألمو
الدولي ف الاتاا السنوي  2008ف ط 1ف ترجمة عمر األيوبي (وآخرون) ف مركز دراسات الوحدة العربية ف بيروت ف  2008ف ص.65

( )1كووابة ياشووة نعمووة ف حلووع األطلسووي  :التوسووع إل و الروور الحوووار مووع الجنوووا واألم و القووومي العربوويف أكاديميووة الدراسووات العربيووة ف ليبيووا ف
 2003ف ص 121وما بعوديا .كوذلض ان ظور :لويا محمود نووري ف النواتو الجديود  :التوسوع وي موديات العمول ف بيو الحاموة ف بغوداد ف  2001ف

ص.83-75

( )2كوظر عبواس الربيعويف تطوور مفهووم األمو القوومي األمرياويف مجلوة دراسوات إسوتراتيجية ف العودد  35ف مركوز الدراسوات الدوليوةف جامعوة بغوداد ف

2002ف ص.10

( )1جورج لرمف عالة القط الواحد واتجاياتهف ي  :مجموعة م الباحثي ف العرا والعالة بعد  11أيلول/سبتمبرف مصدر سبق ذكرا ف ص.12

ك ػػع د ػػوؿ الى ػػاد االلفي ػػة ال ال ػػة ك ػػاف الن ػػاما الق ػػوكي اال ػا للوالي ػػان املتو ػػوة يبل ػػل ػػو مس ػػىة مرليون ػػان ع ػػاـ
)5
 )2000ك ػػّ اد ػػل ط ػػا مرلي ػػوف ديلالر ا ػػا الن ػػاما الى ػػاملي للى ػػاـ نفس ػػت يليلض ػػى اودارة األك كي ػػة نا ػػوافاً
التصادية ع اةار كسىااا للهي نة اي:
 .1زي ػػادة الص ػػادران االك كي ػػة ك ػػّ الس ػػلع يلاخل ػػوكان يلالس ػػي رة عل ػػى االلتص ػػاد الىػ ػاملي يلالنظ ػػاـ النق ػػوي ال ػػويل
يلكيسسامت دػنويلؽ النقػو الػويل يلالبنػي الػويل يلكنظ ػة التجػارة الىامليػة) يلدوػ ام حػو كبػ ع مسػيير
اذب املنظ ان .)6
 .2الرتيليا للىوملة يلالسي ا ع دانبها االلتصادي يلاػي كػّ املظػاار الػد مىػوؿ عليهػا الواليػان املتوػوة ع تقيػ
ااوافها طا ي نة على الىاد  .)1يلد ف الراساو االك كيوف يلع كقػوكتهم الػررير االسػب دػورج طػوش يل لفػت
طيل كلنتوف رغبتهم ع اف القرف ابادي يلالىوريّ ينبغي اف يدوف نك كيا ً .)2
 .3السػػي رة علػػى املػوارد االساسػػية لل الػػة يلاملػواد اخلػػاـ االساسػػية ع الصػػناعة يلالػػنف للضػػغ علػػى املنافسػػا يلع
كقوكتهم االتاد االيلريب.
 .4ةايللة السي رة على االسواؽ الىامليةعإ م وير الصناعة االك كية يلمقومي اب اية اوطىاد املنافسا .)3
رابعاً  :المظهر الثقا ي والتانولوجي

ال ن اؿ نحواً الف القوؿ البتة ً نِف الواليان املتووة االك كيػة كازلػ متقػوـ يػع ديلؿ الىػاد ديلف اسػت ناو
ع امليػػواف التدنولػػودي فبين ػػا يللػػون ال ػػورة الكراعيػػة ع طػػطد الرافػػويّ يلالنيػػل لبػػل االؼ السػػنا يلكانػ طري انيػػا
الرار ػػوة ع لي ػػادة الى ػػاد الص ػػناعي ع الق ػػرف التاس ػػع عو ػػر يلالىو ػريّ فق ػػو يلل ػػون ال ػػورة التدنولودي ػػة ع الوالي ػػان

املتووة يلد مكؿ اذب الويللة مقف ع اعلى سلم االطتدار التدنولودي يلكان السػبالة ع د ػوؿ عصػر املىلوكاميػة
يلطنػػاو االلتصػػاد الركػػكي اسػػتىواداً للقػػرف ابػػادي يلالىوػريّ .حيػػث مىػػو الريػػادة التدنولوديػػة االك كيػػة الىاكػػل الػررير
( )2حنان دويدارف الواليات المتحدة األمرياية والمطسسات المالية الدوليةف مجلة السياسة الدوليةف العدد 127ف مركز األيرام للدراسات السياسية
وا ستراتيجيةف القايرة ف يناير /كانون الثاني  1999ف ص.111

( )3بووول ييرس و وجرايووام طومبسووون ف مووا العولمووة ل :االلتصوواد العووالمي وإماانووات الووتحاة فط 1ف ترجمووة ووالز عبوود الجبووار ف دراسووات عراليووة ف
بغو وودادف  2009ف ص 380وموووا بع ووديا .كو ووذلض انظ وور  :روجيوووه ق ووارودي فا س و و م فترجمو ووة وجي ووه اس ووعدف دار عطيو ووة للطباعو ووة والنر وور ف بيو ووروت

ف1997فص.140

كذلض انظر :مارت خور فالعولمة  :إعادة نظر لضايا خطيرة وخيارات إستراتيجية فط1فالرركة العالمية للاتاافلبنانف  2003ف ص 19ومابعديا.

( )1حا ظ علوان حمادي الدليمي ف مدخل إل علة السياسة ف دار الات للطباعة والوظائق ف بغداد ف  1999ف ص.175

( )2نق ً ع  :ائز صالز محمود ف الفار السياسي المعاصر  :نماذج مختارة ف ط 1ف دار العابد للطباعة والنرر ف الموصل ف  2008ف ص.22

( )3عبوود الحووي يحي و زلوووم ف حووروا البتوورول الصووليبية والقوورن األمرياووي الجديوود ف ط1ف المطسسووة العربيووة للدراسووات والنروور ف بيووروت ف 2005ف
ص 365وما بعديا.

يلراو عنادر التفوؽ االك كي اال ريف عسدرية كان اـ التصادية  )4يلندبح الت ور ع اذا امليواف يلسيلة اساسػية
ع منوي االلتصاد االكريدي يلمرسيعت عاملياً ك ػا سػاعو علػى نوػر ال قافػة يلاالفدػار االك كيػة ع الىػاد .يلعدػّ
اةاز اام اساليب االفادة نك كياً كّ اذب امليكة طااليت :
)5
 .1الرتيليا ملفهوـ الىوملة ال قافية ما يى  :مى يم منػ كػّ االمنػاط الػد ختػص نلػي البلػو يلدىلػت يو ػ ل الىػاد كلػت
يلمػػا نف الػػوعوة نك كيػػة فإسػػا هتػػوؼ نم نوػػر كىػػاي يللػػيم ال قافػػة يلنسػػلو ابيػػاة يلالسػػلوؾ االك كػػي علػػى يػػع ديلؿ
يلشىو الىاد .يلمذيليب ليم الوىو يلافداراا يل قافاهتا فالىوملة متارس سياسػة اال ػرتاؽ يلالتسػ يح يلالتغييػب يلمتكيػ
ا ويػػة .لػػذا فهػػر كػػا عدػػّ عػ اوب ع ليػػة مصػػوير األسػػلو يلال قافػػة األكريديػػة  )6الػػد موػ ل الدتػػب يلاملػػطن يلاملوسػػيقى
يلاألغا يلاألفطـ يلغ اا يلندبو شبدة املىلوكان الويللية االنرتن ) املسي ر عليها نك كياً كّ طا اطرز يلسػارل نقػل
ال قافة يلاالفدار يلالسي رة على الىقوؿ.

 .2الػػرتيليا للىويػػو كػػّ الق ػػيم السياس ػػية الػػد مىػػإ عػػّ فو ػػويف الن ػػونج اللي ػإا الرامسػػا ع ابدػػم يلمصػػوير الق ػػيم
االك كيػػة في ػػا يتىل ػ حبق ػػوؽ االنسػػاف يلالوعقراةيػػة يلنوػػر كػػا ي ل ػ عليػػت كبػػاد الىػػاد اب ػػر هبػػوؼ اد ػػاؿ افدػػار
يلكفاايم يل قافة الىوملة يلكدافوة اوراا يلتقي ا ي نة ال قافية كع ا ي نة الىسدرية االلتصادية .)1
يلللوقيقة نقوؿ ً نف كظاار القوة االك كية دت ىة طاطىاداػا الىسػدرية يلااللتصػادية يلالسياسػية يلال قافيػة دىلػ كػّ
الواليان املتووة متجػت ػو زيػادة كدػاكّ القػوة لػويها يلاضػىاؼ عواكػل القػوة لػويف كنافسػيها يللدػّ كػاف عليهػا نيضػاً
نف موادت التوويان الد مفرضها ك ل ملي املوادهة.
المبحث الثاني
تحديات النظام الدولي الجديد وبروز القوت الصاعدة  :الحا ر والمستقبل

( )1سرمد عبد الستار أموي ف نمووذج القيوادة األمريايوة للنظوام العوالمي الجديود :دراسوة تحليليوةف مجلوة دراسوات دوليوةف العودد 35ف مركوز الدراسوات
الدوليةف جامعة بغدادف كانون الثاني 2008ف ص.104

( )2كي بوث وتية ديون (محرران)ف عوالة متصادمة :ا رياا ومستقبل النظام العالميف ط1ف ترجمة ص ح عبد الحوقف مركوز ا موارات للدراسوات
والبحوث ا ستراتيجيةف أبو ببيف 2005ف ص 40وما بعديا .كذلض انظور :حوازم البوب ويف النظوام االلتصوادي الودولي المعاصور مو نهايوة الحورا
العالميووة الثانيووة إل و نهايووة الحوورا البوواردةف سلسوولة عووالة المعر ووة ( )257ف المجلووا الوووطني للثقا ووة والفنووون والداا ف الاوي و ف  2000ف ص

ص .209-208كذلض انظر  :خضر عطوان ف القوت العالمية والتوازنات ا لليمية ف ط1ف دار أسامة للنرر فعمان ف2010ف ص.111-109

( )3زبغنيووو بريجنسوواي ف الفو و  :اال ووطراا العووالمي عنوود مرووارق القوورن الحووادي والعروري ف مصوودر سووبق ذكووراف ص ص .192-172كووذلض
انظر  :ريترارد ييجوت ف العولمة واألللمة  :اتجايان جديدان ي السياسة العالمية ف ط1ف مركز ا مارات للدراسات والبحوث ا ستراتيجية ف أبوو

ببي ف  1998ف ص 12وما بعديا.

( )1

حس اي يحييف ظقا ة ا رياا والعولمةف دار الرطون الثقا ية العامةف بغداد ف 2004ف ص.35

ال شي ع القوؿً طػاف ال ػوح األك كػي ػو ا ي نػة الىامليػة يوادػت الىويػو كػّ التوػويان طىضػها دا لػي يلاال ػر
ػػاردي يلكػػا يىنينػػا ع اػػذب الوراسػػة كتاطىػػة التوػػويان اخلارديػػة حسػػب التصػػور االك كػػي يلاػػي مػػتلعص طانتوػػار
اسلوة الوكار الواكل يلاالراا الويل يليلدود لويف كنافسة ا على الكعاكة الويللية يلع كقوكتها االتاد االيلريب.

المطل األول  :انترار أسلحة الدمار الرامل
مىو الواليان املتوػوة اف النظػاـ الػويل اأويػو يوادػت تػويان انتوػار اسػلوة الػوكار الوػاكل كوسػا تػويان ػ ة
يلكب ػ ة يلم ػػو ل ع اة ػػار ا ػػذا التو ػػوي يلس ػػارل اوة ػػطؽ طىي ػػوة امل ػػويف يلنق ػػل مدنولودي ػػا الس ػػطح ام دان ػػب انتو ػػار
السطح النويلي حيث مودو حاليػاً نك ػر كػّ عوػريّ ديللػة متتلػي دػواريخ طالسػتية يلطيولوديػة يلاػذا الػرلم كرشػح ليصػل
ام ط ػػا ديللػػة  )2يلمسػػىى الواليػػان املتوػػوة ام ابفػػاظ علػػى لػػورهتا الىسػػدرية املتفولػػة ديلف كنػػافر لتصػػبح الويللػػة
الوحيػػوة القػػادرة علػػى ػػوض حػرطا ع اف يلاحػػو يلمػػاكا يلدػػود اك كػػي ع اي نق ػػة كػػّ الىػػاد يلالى ػػل علػػى كدافوػػة
انتوار اسلوة الوكار الواكل يليلسارل نقلها .)3
يللػػو نوػ الواليػػان املتوػػوة ع دػػاؿ فػػض يلنػػكع السػػطح النػويلي يلاسػػتعوك يلسػػارل عػػوة ػػذا الغػػرض كنهػػا
الضغ طاستعواـ الىقوطان االلتصادية ك ا اي ابػاؿ كػع ايػراف يلكوريػا الوػ الية يلمقػومي املسػاعوة لتفديػي االسػلوة
النويلية ك ا حو كع ريلسيا االتادية يلطىض هوريان االتػاد السػوفيد ع اعقػا اسيػارب نيل طالضػغ عػإ االسػتىانة
طاملنظ ػػان الويللي ػػة ك ػػل االك ػػم املتو ػػوة ك ػػا ح ػػو ك ػػع الى ػراؽ ايل ف ػػرض انظ ػػة رلاط ػػة يلمفت ػػيط ك ػػا ا ػػو اب ػػاؿ ك ػػع

نيراف .)4نكا الويلؿ النويلية اال ريف ك ل الصػا يلا نػو يلطاكسػتاف فقػو سػى الواليػان املتوػوة ال ضػاع كنوػاهتا النويليػة
للتفتيط يلةايللة التاعها للتعلي عنها يلاالستىانة طاالكم املتووة يليلكالة ال الة الذرية ذا الغرض.
يلرغػػم نف انتوػػار نسػػلوة الػػوكار الوػػاكل ػػر يهػػود اكػػّ الىػػاد كلػػت اال اف الواليػػان املتوػػوة مسوػ لنفسػػها يلع
اةار كامسي طابر الولارية ضػ ّ اسػرتاميجيتها للقػرف ابػوي يلالىوػريّ اف مىتػإ اكػتطؾ ايػة ديللػة ػذا السػطح عدػّ

()1كوووظر عبوواس الربيعوويف األمو القووومي األمرياووي والصووراال العربووي -ا سوورائيلي ووي التسووعينات  :دراسووة تحليليووة ف أطروحووة دكتوووراا (قيوور منرووورة)ف
معهد الدراسات السياسية وا ستراتيجية ف الجامعة المستنصرية ف بغداد ف 1999ف ص.128

Michael. Mandelbaum , lesson of the next Nuclear War, Foreign Affairs, Vol.74,No.2

( )3

)(2

,March-april1995,p.21.

مروان سالة العلي ف ماانة ا لليمية الجديدة ي ا ستراتيجية األمرياية الراملة :العرا أنموذجواًف رسوالة ماجسوتير (قيور منروورة)ف كليوة العلووم

السياسيةف جامعة النهري ف بغدادف 2010ف ص.161

اف يودل راً على كصابها يلكنو لنفسها اب طوّ ضرطان يللارية لتوك ملي االسلوة حبجػة اسػا لػو منتقػل
ام اأ اعان االرااطية يلطذلي مدوف راً يلشيداً على كصاك يلاكّ الواليان املتووة األك كية.
المطل الثاني  :انترار ا رياا والجريمة المنظمة

رغػػم نف التػػاريخ يسػػجل ع دػػفوامت ممارسػػان داطػ الواليػػان املتوػػوة علػػى القيػػاـ هبػػا ممػػا عدػػّ اف يػػو ل ع طنػػو
االراػػا الػػويل كػػّ لبيػػل ابػريل الػػد شػػنتها ضػػو الىويػػو كػػّ الػػويلؿ ك ػػل فيتنػػاـ يلكوريػا يلكارسػ فيهػػا اع ػػاؿ اطػػادة
اعية ضو الوىو ك ا كارس التو ل يلللب انظ ة ابدم ع الىويػو كػّ ديلؿ الىػاد يلطوػدل ػاص ديلؿ نك كػا
الطميني ػػة ك ػػا ارس ػػل لواهت ػػا للت ػػو ل ع شػ ػييلف لبن ػػاف يلاليون ػػاف يلال ػػويلكنيداف يلكوط ػػا يلا ػػاييد يلالدونغ ػػو يليوغس ػػطفيا
يلالصوكاؿ يلكا زال لواهتػا الغازيػة تتػل افغانسػتاف يلالىػراؽ اال اسػا يلضػ ّ اسػرتاميجيتها للهي نػت ةرحػ ع كىاأاهتػا
كػػّ ادػػل نظػػاـ ديل دويػػو ك لػػب ةارطػػة اوراػػا طاعتبػػارب نيللويػػة ضػ ّ ملػػي االسػرتاميجية يلانػػت احػػو اطػػرز التوػػويان
الد يوادهها الىاد املىادر .)1
يلندن نحػػوا 11ايلوؿ/سػػبت إ  2001الػػد مسػػبب ع اسيػػار كبػػا كركػػك التجػػارة الىامليػػة يلمػػوك دػػكو كػػّ كب ػ
يلزارة الػػوفاع االك كيػػة ام اف يصػػبح كوضػػوع االراػػا يلكوادهتػػت الوػػىار الػػذي انضػػون تتػػت كػػل اسػػاليب الضػػغ
يلالتػػو ل يلالرتايػػب يلدػػارن ةارطػػة االراػػا السػػبيل ام ا ي نػػة االكريديػػة ع القػػرف ابػػادي يلالىوػريّ  .)2نكػػا ا ػػوؼ

ابقيقي ذب ابر فهو التو ل ع الوييلف الوا لية للويلؿ اال ػريف يلضػ اف املصػاك االك كيػة يلاطىػاد القػويف ال اةػة
ملولػػع كتقػػوـ عسػػدرياً كػػاف نـ التصػػادياً نـ سياسػػياً يلم ويػػع ديلؿ اأنػػو يلطوػػدل ػػاص الػػويلؿ الىرطيػػة يلاالسػػطكية
يلدوالً نم السي رة على االلتصاد الىاملي يلاالنفراد طا ي نة .)3
لقػػو حايلل ػ الواليػػان املتوػػوة الرتكيػػك علػػى املن قػػة الىرطيػػة يلكػػا ةايلراػػا يلالسػػي ا الػػويلؿ اوسػػطكية ع كػػا مس ػ يت
ابر ضو اوراا يلحايلل اوحياو طػاف اوسػطـ اػو اخل ػر االسػاس يلالػواعم لطراػا ع الىػاد يلاف املن قػة الىرطيػة
يلطقيػػة الػػويلؿ االسػػطكية مىػػو حواضػػّ لطراػػا يللػػو لىػػب االعػػطـ االك كػػي املسػػي ر ديلراًكبػ اً ع مضػػعيم االحػػوا
يلا تطؽ التإيرا ن يلمقومي دورة كوواة للىر يللل سل ا .)4

( )1

جان لو مارية ف تقنيات ا رياا ف ترجمة يوسع محمد ف الماتبة الثقا ية ف بيروت ف  2004ف ص 43وما بعديا.

( )2

مروان سالة العليف رؤية معاصرة ي دراسوة بوايرة ا ريواا الودوليف وي :محموود سوالة السوامرائي (وآخورون)ف الاتواا السونوي 2007ف كليوة

( )1بريان قليون :العرا وعالة ما بعد  11سبتمبرف دار الفارف دمرقف  2005ف ص 39وما بعديا.
العلوم السياسيةف جامعة الموصلف 2007ف ص .215-212كذلض انظر :

Charles Aikupcnon , The End of American Ear: us Foreign policy and the coprolite's of the
twenty first century, New York, 2002, p.366-368.

( )3يفجيني بريماكوقف العالة بعد  11سبتمبر وقزو العرا ف ط1ف تعري عبد اي حس ف ماتبة العبياانف الرياضف 2004ف ص.54-52

كػػّ انػػا كانػ ااػػواؼ ابػػر االك كيػػة ضػػو االراػػا مرتكػػك ع مػػوك الىػػر يلاملسػػل ا يلمصػػفية حركػػان املقايلكػػة
الىرطيػة يلاالسػػطكية ع الػػويلؿ الىرطيػػة يلع هوريػػان اسػػيا الوس ػ ى يلتجػػيم القػػوة النويليػػة الباكسػػتانية يلالسػػىي لتصػػفية
القضية الفلس ينية لصاك ابليف اوسراريلي .)5
يللػػو مت مصػػنيف الىػػاد ضػ ّ ةػػوريّ احػػومها اةلػ عليػػت الػررير االك كػػي السػػاط دػػورج يليلكرطػػوش) مودػػيف ةػػور
اخلػ يلاػػو الػػذي مقػػودب الواليػػان املتوػػوة يلالػػور اال ػػر اةلػ عليػػت مسػ ية ةػػور الوػػر يلاػػو يتسػػع ليوػ ل اي ديللػػة كػػّ
ديلؿ الىاد المستجيب لل الب االك كية يلع كقوكتها الػويلؿ الىرطيػة يلاالسػطكية ا ػوؼ االيلؿ للوػر االك كيػة علػى
االراا ) .)1

المطل الثالث  :بروز القوت الدولية الصاعدة  :االتحاد األوربي أنموذجاً
رغػػم انفػراد الواليػػان املتوػػوة طق ػػة النظػػاـ الىػػاملي طىػػو ابػػر البػػاردة يلاسيػػار االتػػاد السػػوفيد نال نف اػػذا النظػػاـ
شػهو تػوالن ايدليػة ع ل تػت مت ػل موػايلالن لػػويف ديلليػة مسػىى ام اف مرمقػي ام كسػتويف القػويف الىظ ػى يلطالػػذان
االتاد االيلريب ملنافسة الواليان املتووة ع مفرداا الىاملي ع النظاـ اأويو.
يلعيل الىويو كّ الباح ا ام اعتبار اف ساية ابر الباردة ندن نم فهػور كراكػك التصػادية يلسياسػية ع نيلرطػا يلاسػيا
كاالتػػاد االيلريب يلالياطػػاف يلالصػػا يلادػػبو امله ػػة االساسػػية للواليػػان املتوػػوة اػػي كنػػع فهػػور ال ػػا كنافسػػة
يلا ذن اذب القويف مرمقي الحتطؿ كدانػة ديلليػة متدافػ كػع ةبيىػة اكداناهتػا يلن ػذن مػيدي نديلاراً ديلليػة فاعلػة علػى
يلفػ رايػػة اساسػها التىوديػػة ع كراكػػك القػويف الوةنيػػة ع كراكػك القػػويف الىامليػػة يلمػا ال يفقػػواا ديلراػا ع الرتميػػب يلدػػياغة
ايدلية النظاـ الويل اأويو .)2
يلمثة رني يو ام اف طريلز اػذب القػويف الصػاعوة الدػإيف يلالسػي ا االتػاد األيلريب دىلهػا م اطػة الىػويل الػررير يلكػّ
ا ػػر التوػػويان للواليػػان املتوػػوة لدػػّ اػػذا ال يى ػ اف الواليػػان املتوػػوة يللف ػ ازاو اػػذب القػػويف ديلف اف تػػرؾ
ساكناً فالقويف املذكورة كان متورؾ و كدانة نك ر م اً يلالواليان املتووة متورؾ نيضاً و ابو كّ مفػالم لػواام
املتناكية .)3

( )1محمد محمود الصباغ ف الجهود الدولية والترريعية لماا حة ا رياا وحرا العالة الجديد ف ط1ف دار الر وان ف سوريا ف 2005ف ص.25
( )2تيفان ياليزف التفرد األمريايف ط1ف ترجمة عمر األيوبيف دار الاتاا العربيف بيروتف 2005ف ص 34وما بعديا.

( )1نعوووم ترومسووايف لهيمنووة أم البقووا  :لسووعي األمرياووي إل و السوويطرة عل و العووالةف رجمووة سووامي الاعاوويف دار الاتوواا العربوويف بيووروتف 2004

فص.19

( )2ق.ي.كرلوقف إمبراطورية كل األرض أو خفايا "النظام العالمي الجديد"ف ترجمة منتج يوناف دار ع

الدي ف سورياف 2007ف ص 440وما

بعديا .كذلض انظر :مروان سالة العليف ماانة ا لليمية الجديدة ي ا ستراتيجية األمرياية الراملةف مصدر سبق ذكراف ص.79

يللو حذر زطيغنيو طرةنسدي) كستوار األكّ األك كي نطػاف رراسػة دي ػي كػارمر  )1981-1976كػّ نف عاملػاً
دويواً كتػذكراً كػّ نكريدػا يلكىاديػاً ػا سػيظهر كػع طوايػة القػرف الواحػو يلالىوػريّ يلاف مدتػل اػذب القػويف سيوػدل ػراً
دويػػواً علػػى نكريدػػا كػػا د مىػػكز مػػو طهتا الفاعلػػة ع الىػػاد يلمىػػاا ضػػىفها الػػوا لي يلحػػذر كػػّ ليػػاـ ع ػػطؽ ايلريب
ينػػافر الوالي ػػان املتوػػوة يلاد ػػذا فػػاف ا ػػذب القػػويف د مى ػػو مقتص ػػر علػػى مل ػػي الػػد متتل ػػي كى ػاً الق ػػورما االلتص ػػادية
يلالىسػػدرية فوسػػب يلامنػػا كػػذلي ملػػي الػػد دػػارن مت تػػع طقػػوران دػػناعية يلمدنولوديػػة رفيىػػة يليلاعػػوة  )4فهػػذب القػػويف
ادػػبو موػػرتؾ طقواسػػم كوػػرتكة لواكهػػا الن ػػو االلتصػػادي يلالصػػناعي يلالتدنولػػودي املتصػػاعو رغػػم مباينػػت يلكػػّ القػػويف
املرشػػوة للىػػب ديلر القػػويف الىظ ػػى كسػػتقبطً ع نةػػار نظػػاـ ديل دويػػو يلاالتػػاد األيلريب اطػػرز املرشػػوا لػػذلي يلريلسػػيا
يلالياطاف يلالصا.
يللىل السياؿ انا كا اػو املسػتويف الػذي يلدػل اليػت ايلرطػا ايل االتػاد األيلريب حبيػث متصػاعو الػوعوة طػا البػاح ا
يلالسياسيا االك كيا للوذر كنت كستقبطً ؟ يلال فىطً عدّ نف مودل نيلرطا املوحوة ل باً كنافساً؟.
ع سياؿ ةرح على اوط فوريّ يلزيػر ارديػة فرنسػا االسػب ) ليػل لػت اػل مسػت يع ايلرطػا اف ملىػب ديلر الق ػب الػذي
عدػػّ اف ل ػ عامل ػاً كتىػػود األل ػػا ؟ ندػػا نف نيلرطػػا ستصػػبح ل ب ػاً ع عػػاد كتىػػود االل ػػا يللػػوة عظ ػػى طودػػود
امليسس ػػان املناس ػػبة  .)1يلنل ػػي ك ػػا دف ػػع الػ ػررير الريلس ػػي دع ػػرتي كي ػػوفيف) للق ػػوؿ  :نِف عص ػػر ا ي ن ػػة االلتص ػػادية

األكريدية لو يلم يلال طو كّ انوسة نظاـ التصادي عاملي كتىود األل ا .)2
نال نف اذب املس لة ال عدّ التنبي هبا ديلف دراسة الىطلان االيلرطية االكريديػة يلالتىػرؼ علػى يلدهػان النظػر املعتلفػة
حوؿ كستقبل القويف الصاعوة يلعلى املقوكان الد موعم ديلر كل لوة ع املنافسة يلاملىولان لويف القوما:

أوالً  :مستقبل القوت الصاعدة ي و الع لات االوربية األميركية

ننا كان الواليان املتووة لو ع ل علػى ايػة يلدعػم ايلرطػا ع كرحلػة ابػر البػاردة فػ ف انتهػاو اػذب ابػر اسػى

اخل ػػر الػػذي كػػاف يػػوفع اكريدػػا لطات ػػاـ طايلرطػػا فاكريدػػا د مىػػو ختفػػي رغبتهػػا ع ا ي نػػة علػػى الىػػاد يلطض ػ نت ايلرطػػا
لض اف مكع ها للنظاـ الىاملي اأويو.
( )3زبغنيو بريجنسايف االختيار :الس يطرة عل العالة أم ليادة العالةف ترجمة عمر األيوبيف دار الاتاا العربيف بيروتف 2004ف ص.84

( )1نق ً ع  :مصطف محمد را يف القوت األوربية الفاعلة ي القرن الحادي والعرري  ..رؤية مستقبليةف رسوالة ماجسوتير (قيور منروورة) ف كليوة
العلوم السياسية ف جامعة النهري ف بغداد ف  2007ف ص ص.170-169

( )2نقو ً عو  :يايوول طرووطوش ف األمو الوووطني وعناصوور لوووة الدولووة ووي بوول النظووام العووالمي الجديوود ف دار الانوودي ف األردن ف  2009ف ص-68
.70

لقو حايلل الويلؿ االيلرطية الفاعلة يلالسي ا املانيا يلفرنسا كنذ الىويلاف على الىػراؽ عػاـ  1991نف يدػوف ػا نػوع
كػػّ االسػػتقطلية عػػّ الواليػػان املتوػػوة يلالسػػي ا طىػػوكا التنىػ اف اال ػ ة مى ػػل علػػى اف ال يدػػوف اليلرطػػا املوحػػوة اي
م ػ ع النظػػاـ اأويػػو ممػػا ةػػرح مسػػااالن حػػوؿ كسػػتقبل القػػويف االيلرطيػػة الفاعلػػة يلكسػػتقبل عطلاهتػػا كػػع الواليػػان
املتو ػػوة الواعي ػػة ام النظ ػػاـ ال ػػويل اأوي ػػو فايلرط ػػا طامػ ػ مو ػػدل كص ػػور للػ ػ كبػ ػ لطس ػرتاميجيا االك كي ػػا طين ػػا
ادبو اك ر الويلؿ األيلرطية حذرة كّ الواليان املتووة يلا ذن الىويو كّ الويلؿ االيلرطيػة مػرفض يلمتوػويف األكركػة
نيل عوملة األكركة) كفرنسا يلاملانيا يلمرفض كقولة اف القرف ابػادي يلالىوػريّ سػيدوف نكريديػاً الف اػذا يىػ كصػادرة
ح األيلرطيا طت وير االتاد األيلريب .)3
يلحذر اخلب االسرتاميجي الفرنسي دانييػل يلعػي) ع كتاطػت كػّ يريػو لتػل فرنسػا يلاالتػاد األيلريب؟ كػّ نلػي عنػوكا
يلدػػف ا ي نػػة االك كيػػة طػػاالحتطؿ الغاشػػم يلحػػذر كػػّ اف منػػاـ ايلرطػػا ت ػ حػػذاو التػػل اأويػػو يلايلضػػح اف الص ػراع
االكريدػي االيلريب سػػيدوف دػراعاً ممتػػواً ع القػرف ابػػادي يلالىوػريّ يلاف اكريدػا اباملػػة طػاف مظػػل القػوة الوحيػػوة ع الىػػاد
اهتػػا الوحويليػػة يلاػػذا الوػػىور حفػػكب السػػلوؾ السياسػػي االكريدػػي طىػػو اف
سػػتقف اليلرطػػا املوحػػوة طاملردػػاد يلمىرلػػل
ادبو الواليان املتووة اكإاةورية كونية مقود النظاـ اأويو يلسى اللاكة الق ب الواحػو يلشػىرن ايلرطػا طػ ف ديلراػا
ادبح ااكوياً .)4

لذلي ع لػ نيلرطػا علػى نف مرمقػي طػويل ا يلاتاداػا نم كسػتويف ةىلهػا منػافر الواليػان املتوػوة يلحققػ كداسػب
كبػ ة كنهػػا سػػىيها ام تقيػ الوحػػوة االيلرطيػػة ع االلػػل علػػى املسػػتويف االلتصػػادي بػػو كػػا يلرغػػم عػػوـ الرضػػا االكريدػػي
عػّ اػذب الوحػوة اال اف الواليػػان املتوػوة ال مسػت يع اال اف مػػوع ها فهػي رغػم لوهتػا الىامليػػة اال اسػا تتػاج ع اػػذا

القرف شريداً مست يع الى ل كىت كقوة عاملية يلمىو ايلرطا افضػل كرشػح غػ اف اػذا الوػريي ةػب اف ال يدػوف كسػتقطً
عنهػػا  )1فابادػػة األكريديػػة أليلرطػػا كب ػ ة ك ػػل حادػػة ايلرطػػا للػػوعم االك كػػي يلمىػػو ايلرطػػا حليف ػاً مار ي ػاً عتلػػي لػػوران
سياسية يلالتصادية ملسانوة الويلر االكريدي الىاملي املهي ّ يلابفاظ على املصػاك االكريديػة ع ايلرطػا يلةي هػا يلكوادهػت
اةر كورتكة يلابصوؿ علػى الػوعم اللودسػد االيلريب ع اي ع ػل عسػدري اكريدػي ديلف اف متو ػل اكريدػا املعػاةر
لوحواا ك ا اف الوعم االكريدي ضريلري لتوسيع االتاد االيلريب لض اف يلحوة ايلرطا كاكلة ع تلف اأوانب .)2

( )1

نزار إسماعيل الحياليف أوربا وأمرياا  :ر وية التنوا ا علو الهيمنوة ف سلسولة دراسوات إسوتراتيجيةف مركوز الدراسوات الدوليوة ف جامعوة بغوداد ف

2000ف ص.2
( )1
( )2

نق ً ع  :المصدر نفسه ف ص.1
مالووض عووونيف السياسووة الخارجي ووة واألمنيووة المرووتركة :أ ووا التااموول األورب وي الجديوودف مجلووة السياسووة الدوليووةف العوودد 142ف مركووز األيوورام

للدراسات السياسية وا ستراتيجيةف القايرةف أكتوبر 2000ف ص.91

( )3عبد القادر محمد همي ف مدخل إل دراسة ا ستراتيجية ف ط 1ف دار الرلية للطباعة والنرر ف بغداد ف  2005ف ص.277

نِف ةايللػػة مودػػيف الىطلػػان األيلرطيػػة األكريديػػة كنػػذ طوايػػة النظػػاـ الػػويل احػػادي الق بيػػة مظهػػر نف الىويػػو كػػّ
الويلؿ االيلرطية لو الرن يلانعن طوريلط يلكت لبان ا ي نة االكريدية السػبا عػوة يلطاملقاطػل فػاف الواليػان املتوػوة
مسوػ أليلرطػػا طػػإحراز مقػػوـ ع طىػػض املػػاالن ختػػص االتػػاد االيلريب لدنهػػا كيػػكن طػػا ديلؿ ايلرطػػا ع عطلاهتػػا فهػػي
مستغل طري انيا) لدي ملىب ديلراً كسانواً ا ع ايلرطا حيث د مىو لإي انيػا طىػو ابػر الىامليػة ال انيػة ة وحػان ع
ا ي نػػة ايل ة وحػػان لياديػػة نيلرطيػػة نيل ديلليػػة فضػطً عػػّ نف التوػػالف السياسػػي يلاالسػرتاميجي طػػا الػػويللتا حػػاؿ ديلف
طريلز اي طؼ طينهم يلايضا اناؾ حلف النامو) الذي عسي طاةراؼ يلكركك القارة االيلرطية.
نكػػا املانيػػا) فهػػي رغػػم م لىهػػا ام ممارسػػة ديلرعػػاملي فاسػػا مسػػىى نيض ػاً نم االحتفػػاظ يللػػو ام حػػا طالتىػػايلف االك ػ
الىسدري كع الواليان املتووة كّ طؿ النامو فالىطلان كتينة طا الويللتا يلنكريدياً عػ اون املانيػا حليفػاً عسػدرياً
يلالتصػػادياً نطػػاف ابػػر البػػاردة يلحػ طىػػواا  )3نال نف اػػذا ال يىػ عػػوـ يلدػػود طفػػان طينه ػػا ع املػػاالن السياسػػية
يلااللتصادية يلاالكنية فاملانيػا ال مػكاؿ مسػىى ام زيػادة ديلراػا السياسػي الىػاملي كػّ ػطؿ سػىيها للوصػوؿ علػى كقىػو
دارم ع دلر االكّ ع اةار الوعوة الدطح االكم املتووة .)4
يليللف ػ فرنسػػا) الويللػػة األيلرطيػػة املػػي رة كولف ػاً كت ي ػكاً فهػػي منػػادي مبػػون االسػػتقطؿ عػػّ الواليػػان املتوػػوة يلمػػرفض
طوػػدل مػػورةي اخلضػػوع طوػػدل شػػبت كاكػػل للق ػػب االيلحػػو يلكػػذلي طالنسػػبة الملانيػػا يللدػػّ طتوػػود الػػل كػػّ فرنسػػا

يلادػذا ادػبح التودػػت االكريدػي طىػػو ابػر البػػاردة كودهػا ضػو ايلرطػػا كدػل الف اػػذب القػويف الصػػاعوة يلالسػي ا املانيػػا
يلفرنسػػا كػػّ ش ػ سا اف مضػػر طالسػػي رة االكريديػػة علػػى القػػارة االيلرطيػػة طداكلهػػا يلعلػػى الىػػاد الحق ػاً ح ػ ادػػبح دػػل
االات ػػاـ االكريدػػي ينصػػب علػػى عػػوـ دىػػل ايلرطػػا موػػدل يللػػومجرد فدػػرة ةت لػػة كنافس ػاً للواليػػان املتوػػوة ع ليادهتػػا

الىاملية .)5
ك ػػا كانػ انػػاؾ كسػػاع نيلرطيػػة لطسػػتقطؿ عػػّ السػػي رة االكريديػػة يلانوػػاو لػػوة عسػػدرية كوحػػوة كسػػتقلة عػػّ حلػػف
النػػامو غػ اف الواليػػان املتوػػوة مصػػون ػػذا التودػػت يلاعلنػ اسػػا لػػّ مسػ ح طػػذلي اال انا كػػاف ضػ ّ النػػامو كقيػػوة
طذلي اية نكعة استقطلية نيلرطية يلاذا كّ ش نت اف ال متووؿ ايلرطػا ام لػوة كسػتقلة يليبقػى حلػف النػامو الىنصػر الػررير

( )1نو ووابة عبو وود الواحو وود الجاسو ووورف ألمانيو ووا الموح و وودة والقو وورن القو ووادمف نرو وورة دراسو ووات أوربي و ووة ف العو وودد 34فمركو ووز الدراسو ووات الدوليو ووة فجامع و ووة
بغدادف1999فص.2

( )2امجوود زيو العابوودي العبيووديف الوحوودة األلمانيووة وانعااسوواتها علو الوووط العربوويف رسووالة ماجسووتير (قيوور منرووورة) ف معهوود الدراسووات السياسووية
وا ستراتيجيةف الجامعة المستنصرية ف بغداد ف 2002ف ص.87

( )1

ينووري كيسوونجرف يوول تحتوواج أمرياووا إلو سياسووة خارجيووة ل نحووو دبلوماسووية للقوورن الحووادي والعروري ف ط2ف ترجمووة عموور األيوووبيف دار الاتوواا

العربيف بيروت ف 2002ف ص.72

للهوية االيلرطية يلال يرتؾ املاؿ اليلرطا لتوقي اوية كستقلة عّ الواليان املتوػوة يلابػييلؿ ديلف فهػور ايػة لػويف كػإيف ع
ايلرطا مدوف كنافساً كستقبلياً نيلرطياً يلعاملياً .)1

يلرغػػم نف الىطلػػان األكريديػػة األيلرطيػػة اػػي عطلػػان ش ػراكة س ػرتاميجيية حقيقيػػة اال اف الرايػػة التوليليػػة ال مغفػػل
كواكل لو مصادفها كستقبطً نن اناؾ كودلة االستقطلية يلالوحوة االيلرطيػة الػد مرفضػها نكريدػا سػراً يلعلناً...طاوضػافة
نم ا ػػتطؼ الػػرايف طػػا ال ػػرفا ففػػي الول ػ الػػذي ينػػادي االتػػاد االيلريب طىػػاد كتىػػود االل ػػا يلمغليػػب الوسػػارل
ػ يلاا ػػواؼ
الوطلوكاسػػية علػػى الىس ػػدرية ع حػػل اي ن ػكاع ديل اال اف الوالي ػػان املتوػػوة ع ل ػ يلك ػػامكاؿ يلف ػ
ةودة مت ػل طػاالنفراد طقيػادة النظػاـ الػويل يلموديهػت مػا يتفػ كػع كصػابها يلالركػوف ام القػوة الىسػدرية يلاػذا كػا ايلدػو
ش ػػر اً ط ػػا اأ ػػانبا االيلريب يلاالكريد ػػي .يلعد ػػّ حص ػػر اخلي ػػاران ال ػػد عد ػػّ اف متبىه ػػا الىطل ػػان االكريدي ػػة االيلرطي ػػة
طااليت : )2
الخيووار األول  :اسػػت رار طقػػاو الىطلػػان االكريديػػة االيلرطيػػة ع كسػػاراا كرتايلحػػة طػػا التبىيػػة للواليػػان املتوػػوة يلالوػراكة

نحياناً يلاذا كا مفضلت طري انيا.

الخيووار الثوواني  :مغي ػ الىطلػػان االكريديػػة االيلرطيػػة ا ػريلج االتػػاد االيلريب كػػّ حالػػة التبىيػػة يليكيػػو كػػّ لومػػت لتدػػوف لػػت
الدل ة املي رة على املستويف الويل

يلاذا كا مسىى فرنسا لتوقيقت.

الخيار الثالث  :االست رار يلالتغي كىاً ً مى البقػاو ع الىطلػة كػع مغػ ان لصػاك االتػاد االيلريب ػو االحسػّ يلاػذا

كا مريوب املانيا.
يل طدػػة القػػوؿ يلانا كػػا اردنػػا يلدػػف شػػدل الىطلػػة طػػا اػػذب القػػويف االيلرطيػػة الصػػاعوة املت لػػة ط ػ االتاد االيلريب)
يلعطلتهػػا طالنظػػاـ الػػويل اأويػػو ايل طالواليػػان املتوػػوة كسػػتقبطً يلاسػػتناداً ملاضػػي يلحاضػػر اػػذب الىطلػػة يلاملرمدػكان الػػد
مسػػتنو اليهػػا اػػذب القػػويف يلاسػػتناداً ل بيىػػة يلف ػريلؼ عػػاد القػػرف ابػػادي يلالىو ػريّ يلاسػػتناداً لىنادػػر لػػوة كػػل ةػػرؼ فػػاف
است رار الوراكة االسرتاميجية او الذي سيوصل كستقبطً طا ال رفا فاالتاد االيلريب لو ارمقى ملسػتويف كتلػة ديلليػة

يلاضػػوة ػػا ااػػواؼ كتىػػودة يلطىيػػوة املػػويف علػػى كافػػة الصػػىو لدػػّ كسػػتويف عطلاهتػػا كػػع اكريدػػا ال مػكاؿ مفػػرض عليهػػا
القبوؿ طالتوديت االكريدي للوراكة االسرتاميجية الد جت ىها كع ايلرطا املوحوة.
لدّ كّ غػ املسػتبىو نةطلػاً نف يتكايػو التنػافر طػا القػوما ع املسػتقبل يلكػّ طػريلز االتػاد االيلريب كقػوة دػاعوة
عدّ اف مودل توياً كباشراً للواليان املتووة الف ديلؿ االتاد االيلريب سوؼ مى ل دااػوة علػى م بيػ يلدوداػا ع
النظاـ الىاملي اأويو يلاف يدوف ا ديلر طارز فيت .يلستتودت و زيادة االنفاؽ الىسػدري االيلريب املوػرتؾ للتعفيػف كػّ

( )2المصدر نفسه .كذلض انظور  :عبود الواحود الناصورف النظوام العوالمي الجديد..الخصوائص والمروا ت الهياليوة ف دار حطوي ف الربواطف1996ف

ص.56
( )1

حس نا عة ف االتحاد األوربي والدروس المستفادة عربياًف مركز دراسات الوحدة العربيةف بيروت ف 2004ف ص ص.146-145

االعت ادي ػػة عل ػػى الق ػ ػوان االكريدي ػػة ك ػػا حص ػػل ع حػ ػريل البلق ػػاف يلا ػػي اعت ادي ػػة عد ػػّ اف مفض ػػي ام من ػػازالن
سياسية .)3
ظانياً  :تباي الرؤت حول مستقبل النظام الدولي :

متبػػايّ الػػرايف ع ع ليػػة اسػػتقراو املسػػتقبل يلي ػػرح السياسػػيوف يلالبػػاح وف مسػػايلالن حػػوؿ كسػػتقبل النظػػاـ الػػويل
يلاكدانيػة طقػاو الواليػان املتوػوة علػى ل ػة ا ػرـ الػويل ايل كػا انا كانػ القػويف الصػاعوة يلاالتػاد االيلريب تويػواً متلػي
فردة لل نافسة على املواركة ايل الكعاكة للنظاـ الويل  .يلالدل موضيح االفدار امل ريلحة ع اذا املاؿ عدػّ اسػتىراض
اراو التياران االك كية املعتلفة يلاالراو االيلرطية ع املقاطل.
 )1الطروحات األميركية حول الدور المستقبلي للواليات المتحدة ي ليادة النظام الدولي :

ال طػػاس كػػّ التوضػػيح كسػػبقاً نف اريراو األك كيػػة يلاف ا تلفػ ع الظػػاار اال اسػػا ملتقػػي عنػػو نق ػػة اساسػػية يلاػػي اف

على الواليان االك كية اف تافل على زعاكتها الىاملية يللدّ اال تطؼ انصب على الوسارل يلاالساليب.

االتجوواا األول  :لقػػو فهػػر ع ك لػػع التسػػىينان ميػػار ينػػادي طػػالىودة يللػػو كيلتػاً نم الىكلػػة السياسػػية يلاالات ػػاـ طالوػييلف
الوا لية يلاالطتىاد عّ كواكل الىاد يلا ي نة الىاملية الد اضرن طااللتصاد االك كػي ك ػ اً .يلاف ندػرار الواليػان املتوػوة

على سياسة ا ي نة سوؼ ييدي ام مرادىها ام كرمبة كتونية ع النظػاـ الػويل  .)1يلاف املسػتقبل سػيدوف لصػاك القػويف
الصػػاعوة يلالسػػي ا االتػػاد االيلريب .يليػػريف انصػػار اػػذا التيػػار الػػذي يودػػف طػػاالنىكا اف ايلرطػػا مىػػيط كنػػذ فػػرتة مغي ػ اً
دذرياً كّ طؿ ع لية التوحيو يلمتجت و مرسػيخ حػاالن االنػوكاج علػى الصػىيويّ االلتصػادي يلالسياسػي ممػا ةىلهػا
متتلي كقوكان التا يلاملنافسة على الكعاكة ايل املواركة ع ل عاد كتىود االل ا كع الواليان املتووة .يلاػذا يىػ
اف علػى الواليػان املتوػػوة اف مسػتىو ديػواً لل وادهػػة املقبلػة ان طلػا كػػّ الػوا ل ام اخلػارج يللػػير الىدػر ك ػا حػػو
ع الساط  .يليريف زطيغنيو طرةنسػدي كستوػار األكػّ القػوكي ع عهػو الػررير دي ػي كػارمر) ع كتاطػت الفردػة ال انيػة اف
الوالي ػػان املتو ػػوة يلاف نض ػػاع فرد ػاً س ػػاطقة لتد ػػوف لار ػػوة للى ػػاد ف ػػاف اكاكه ػػا فرد ػػة اني ػػة للقي ػػادة كن لق ػاً ك ػػّ ك ػػوف

كنافسػػيها د يسػػت يىوا ةػواؿ عقػػويّ طىػػو انتهػػاو ابػػر البػػاردة كػػّ الت اػػل للقيػػاـ طػػذلي الػػويلر كستوػػهواً طتلدػػي ادػػاز

( )1
( )1

جورج لرم ف عالة القط الواحد واتجاياته ف مصدر سبق ذكرا ف ص.13

منعة صاحي العمارف نحو عالة متعدد األلطاا :التالفات ا ستراتيجية بي القوت الدولية الابرت وأظريا ي بنا ييالية النظوام الدوليفسلسولة

دراسات إستراتيجية ف العدد 16ف مركز الدراسات الدوليةف جامعة بغودادف 2001ف ص 16وموا بعوديا .كوذلض انظور :ولوية وولفوورثف اسوتقرار عوالة
القط الواحدف ط1ف مركز ا مارات للدراسات والبحوث ا ستراتيجيةف أبو ببيف 2001ف ص 8وما بعديا.

الوحوة االيلرطية يلختلػف ريلسػيا يلك ػرة التنالضػان ع الويللػة الصػينية .يلحسػب طرةنسػدي فػاف الوالػع يلاملن ػ اليتفػ كػع
ةريلحان الق ب الواحو ايل نظاـ الق با ايل االل ا املتىودة يلاف الواليان املتووة مبقى القوة الىظ ى الدونية .)2
يلكانػ انػػاؾ دعػوان ان لقػ كػػّ دا ػػل الواليػػان املتوػػوة مػػوعو ام الوالىيػػة يلعػػوـ االسػػتغراؽ ع االحػػطـ الواسػػىة
طا ي نة على عاد فيت الد ػ كػّ امل انىػة مل ػل نلػي الػويلر يلاف االغػراو الػذي شػدلت غيػا املنػافر السػوفيد ينبغػي اف
ةىػػل الواليػػان املتوػػوة اك ػػر اات اك ػاً طو ػييلسا الوا ليػػة طىػػو اف فل ػ لىقػػود متػػارس ديلر ردػػل االنقػػان يلاس د ػ ع
الوػييلف اخلارديػػة علػػى حسػػا الػػوا ل الػػذي طػػان يىػػا الد ػ كػػّ كػواةّ اخللػػل .يلحسػػب ادػػوا اػػذا الػراي فػػاف
األكػػّ األكريدػػي د يىػػو كهػػوداً عسػػدرياً ك ػػا نف الػػويلؿ الدػػإيف كنفػػردة ايل دت ىػػة ليسػ لػػادرة يللفػػرتة لادكػػة علػػى اف
مدوف البويل للتهويو السوفيد ايل راغبة ع نلي ف ىظ ها ينت ي ام كىسدر يلاحو  .)3يلامل لو نف مدرس الواليػان
املتوػػوة دهوداػػا يلاكوا ػػا بػػل كوػػدطهتا الوا ليػػة ابػػادة علينػػا نف نصػػلح دا لنػػا لبػػل اف قػ الكعاكػػة ع اخلػػارج .)4
يلي ػػريف املن ػػاديلف هب ػػذا االجت ػػاب نف نف ػػاؽ املس ػػتقبل ينب ػػم طبق ػػاو الوالي ػػان املتو ػػوة عل ػػى ل ػػة النظ ػػاـ ال ػػويل طفى ػػل مفوله ػػا
االلتصػػادي يلالىسػػدري يلاف علػػى الواليػػان املتوػػوة كػػّ ادػػل نلػػي اف مدػػوف اك ػػر اات اكػػا طتػػوعيم التصػػاداا ليدػػوف
باػ ػطً لل واده ػػة يلاملنافس ػػة التوك ػػة ك ػػع اك ػػر ك ػػّ ده ػػة يلع نل ػػي يق ػػوؿ الباح ػػث االك ك ػػي ليس ػػرت ػ ػريل) ع ك ل ػػع
التسػػىينان كػػّ القػػرف املنصػػرـ :نف الص ػراعان االلتصػػادية ع الول ػ اباضػػر ادػػبو اك ػػر حػػوة يلع القػػرف ابػػادي
يلالىوػريّ سػػتدوف كػػذلي طسػػبب ا تفػػاو الىويلالسػػوفيد الىسػػدري  )1يلان لػ ػريل ع رايػػت كػػّ اف غيػػا اخل ػػر كوػػف
نقػػاط الضػػىف ع االلتصػػاد االكريدػػي يلنقػػاط القػػوة عنػػو املنافسػػا الت لػػا ممػػا ةىػػل الواليػػان املتوػػوة نكػػاـ شػػدل
دويو كّ الصراع لواكت املنافسة االلتصادية مما يهود الويلر الىاملي االكريدي ع النظاـ الويل .)2

االتجاا الثاني  :يلع لت ننصػار كػا يسػ ى طامل اليػة الىامليػة يلاػم يػريلف اف لػويف الواليػان املتوػوة فردػة رارىػة خللػ عصػر

عاملي دويو يلاف اك كا اي الويللة الوحيوة القادرة على استعواـ القوة الىسدرية يلليادة الىاد.
نف التغي ػ ان ع البيئ ػػة الويللي ػػة ك ػػا يراا ػػا انص ػػار االجت ػػاب امل ػػا م ػػي ر ع اك ػػّ الوالي ػػان املتو ػػوة يلاف انصػ ػرافها ع ػػّ
املوػػاركة ع املػػاؿ الػػويل يلتويامػػت ل ػػو يدلفهػػا مثن ػاً غالي ػاً يلل ػػو مظهػػر ع املسػػتقبل ديللػػة ػػا نفػػون يلسػػي رة ديلليػػة ك ػػرة
( )1

زبيغنيو بريج نسايف الفرصة الثانية  :ظ ظة رؤسا وأزمة القووت العظمو األميركيوة ف ط 1ف ترجموة عمور األيووبي ف دار الاتواا العربوي ف بيوروت ف

( )2

مظفر نذير الطال ف الواليات المتحدة األمرياية والنظام الدولي الجديد  :الوالع والتولع ف مصدر سبق ذكرا ف ص.83

( )1

ليستر ظروف المتناطحونف ط2ف ترجمة محمد ريد ف مركز ا مارات للدراسات والبحوث ا ستراتيجيةف أبو ببي ف 1996ف ص.207

2007ف ص.302

( )3نق و ً ع و  :ريترووارد نياسووون ف الفرصووة السووانحة ف ط 1فترجمووة محموود زكريووا إسووماعيلف ماتبووة بيسووان للنروور والتوزيووع ف بيووروت ف  1992ف
ص.23
( )2

المصدر نفسه.

ن ػػريف  )3يلاف السػػاحة الويلليػػة كليئػػة طاسػػبا الص ػراع الػػويل ح ػ ع غيػػا اخل ػػر السػػوفيد يلاف كػػامبقى كػػّ اسػػلوة
لػػويف ال ػػرفا عدػػّ اف يقػػود ام ح ػر موك يػػة ..يلعليػػت فػػاف الواليػػان املتوػػوة ك البػػة م ارسػػة ديلر ليػػادي ع النظػػاـ

السياسي الويل  )4يليرد ندوا اذا االجتاب علػى ػالفيهم طػالقوؿ اف الصػىوطان الػد متػر هبػا الواليػان املتوػوة اػي
دػػىوطان عػػاطرة مسػػت يع جتايلزاػػا طسػػهولة ممػػا عدنهػػا كػػّ اسػػتئناؼ ديلراػػا االلتصػػادي املهػػي ّ ك ػػا انػػت لػػّ يػػي ر علػػى
لورهتا على االست رار ع ديلراا القيادي ع الىاد .)5
فػ حومػػت
لقػػو يلدػػو اػػذا التيػػار دػػويف يلاضػػواً لػػويف الػررير دػػورج طػػوش ع ك لػػع مسػػىينان القػػرف املنصػػرـ
اطػػاف رراسػػة لفػػت طيػػل كلنتػػوف الػػذي رنيف نف األيللويػػة ينبغػػي نف مدػػوف لتنوػػي االلتصػػاد االك كػػي طين ػػا اجته ػ ادارة
ال ػررير دػػورج يليلكػػر طػػوش ام الت ػػرؼ ع مبػ امل اليػػة الىامليػػة ممػػا لاداػػا ام كغػػاكران عسػػدرية كػػاف االلتصػػاد االك كػػي
احو ضوايااا .يلرغم اال تطؼ الظااري طا ةريلحان االنىػكاليا يلامل ػاليا اال اس ػا عػإا طػوردان كتفايلمػة عػّ ابلػم

االكريدي طالسي رة الىاملية.
 )2الطروحات والرؤت األوربية لمستقبل النظام الدولي :

فهرن ع األيلساط األيلرطية الىويو كّ ال ريلحان حوؿ شدل النظاـ الػويل اأويػو طىػو اسيػار املنظوكػة االشػرتاكية
الد كان مقل ايلرطا اك ر كّ غ اا طل اف اال تطالن االكنيػة الػد د ػ عػّ اسيػار ملػي املنظوكػة كانػ اك ػر مػ اً
على نيلرطا كّ غ اا كّ كنػاة الىػاد نِال نف انػاؾ رايتػاف ايلرطيتػاف كانتػا االك ػر يلضػوحاً ع اػذا املػاؿ طوػاف كسػتقبل

نيلرطا :

االتجواا األول  :يللادمػت فرنسػا يلاملانيػا ع التسػىينان يلك لػع القػرف ابػادي يلالىوػريّ يلاػو يػوعو ام ايلرطػا نان اويػة
كت يػػكة عػػإ تقيػ الوحػػوة طػػا ديل ػػا يلشػػىوهبا يلاػػو نكػػر يت لػػب نةػػاد سياسػػة دفاعيػػة ادػػة لػػو متىػػارض كسػػتقبطً كػػع
سياسػػان النػػامو الػػذي يػػيةر التوػػالف الىسػػدري طػػا ايلرطػػا يلالواليػػان املتوػػوة  )1ك ػػا يت لػػب االكػػر موسػػيع االتػػاد
االيلريب شػػرلاً الحتػواو املوػػدطن السياسػػية يلااللتصػػادية الػػد مسػػبب هبػػا اسيػػار امل وعػػة االشػرتاكية يلمفددهػػا يلدػػوالً

( )3

ريترارد نياسون ف الفرصة السانحة ف مصدر سبق ذكرا ف ص.23

( )4

نقو ً عو  :مظفوور نووذير طالو ف "رؤيووة ووي تطووور النظووام الوودولي وتووأظيرا علو الوووط العربووي" ف مجلووة أم المعووار ف العوودد  3ف مركووز أم المعووار

( )1

را ي ر وان العبد ايف ا ألبعاد السياسية للتطورات ي النظام الدوليف سلسلة ندوات عقدتها الجامعة األردنية ف عمان ف 1994ف ص.64

للبحوث والمعلومات ف بغداد ف 1992ف ص.83

( )1نزار حمدون ف مستقبل النظوام الودولي (العورا والو وع الوراي ) ف وي  :باسول البسوتاني (محورراً) ف النظوام الودولي الجديود  ..أرا وموالوعف دار
الرطون الثقا ية العامةف بغداد ف 1992ف ص.147

مقوية امل وعة االيلرطية يلاالفادة كّ كى يان اأغرافية السياسية يلمىكيك النواةان الىسدرية يلااللتصػادية لتدػويّ ل ػب
كوحو ةوري اليلرطا لادر على كنافسة الواليان املتووة على زعاكة الىاد .)2
االتجوواا الثوواني  :يلاػػو الػػذي لادمػػت طري انيػػا يليػػريف اف ايلرطػػا مغػػاكر عنػػوكا مبتىػػو عػػّ الواليػػان املتوػػوة يلاف فدػػرة الاكػػة

كيػػاف ايلريب كوحػػو سػػتقود ام دػراعان طػػا ديل ػػا يلاف االنػػوكاج غػ ممدػػّ طػػا شػػىو القػػارة طين ػػا يقتصػػر االتػػاد
على التنسي طا الويلؿ .)3
يلع الوال ػػع ف ػػاف الصػ ػراع ط ػػا االجت ػػااا ل ػػاد ام اف مسػ ػ طري اني ػػا ع رك ػػب الوالي ػػان املتو ػػوة ع اغل ػػب كغاكراهت ػػا

الىسػػدرية يلااللتصػػادية علػػى حسػػا االتػػاد االيلريب يلد مسػػت ع فرنسػػا يلاملانيػػا ال بػػان علػػى كوالفه ػػا ممػػا اضػػىف
املولف االيلريب ع املوادهة يلاملنافسة يلكدّ الواليان املتووة كػّ البقػاو ل بػاً يلاحػواً كهي نػاً .نكػا طقيػة ديلؿ ايلرطػا فقػو
مذطػػذط كوالفهػػا طػػا اأػػانبا طين ػػا يللف ػ ديلؿ شػػرؽ ايلرطػػا يليلس ػ ها ام دانػػب الواليػػان املتوػػوة اك ػطً ع ابصػػوؿ
على املساعوان الىسدرية يلااللتصادية.

المبحث الثالث
النظام الدولي الجديد واحتماالت المستقبل ي و المتغير االميركي -االوربيف واظرا عل المنطقة العربية
ال دػػرـ ع القػػوؿ نِف دراسػػة الىطلػػان الويلليػػة لػػو مظهػػر نوع ػاً كػػّ التنػػالض طػػا االاػػواؼ يلالوسػػارل ان منصػػرؼ

السياسة اخلاردية لبىض ديلؿ االتاد االيلريب و لضايا ةورية كّ ك ل :)4
 .1نف نيلرطػػا مسػػىى نم جتػػايلز نقػػاط الضػػىف الػػد مىػػا كنهػػا كي ػػا مبػػويل كيانػاً كػػي راً يلفػػاعطً ديلليػاً كػػّ ػػطؿ مىكيػػك
التىايلف يلالتنسي في ا طينها يل ادة كع االةراؼ املي رة ع الساحة الويللية.
 .2اف الػػوعي طامهيػػة االيلرطػػة) كقاطػػل الوةنيػػة مدػػاد مدػػوف كػػّ االكػػور املسػػلم هبػػا لػػويف الفػػاعلا ع االتػػاد االيلريب
يلطالتػػا فػػاف ا ػتطؼ يلدهػػان النظػػر ازاو لضػػايا دواريػػة يلحساسػػة العنػػع التنسػػي يلالتوػػايلر حو ػػا ايل حػػوؿ
القضايا املعتلف عليها.
 .3اف الت وػػور االيلريب د حيصػػل ع الىويػػو كػػّ القضػػايا يلكنهػػا الىسػػدرية حبيػػث عدػػّ اف موػػدل
التجرطة االيلرطية ع التداكل يلالتوحو.

ػرا عل ػػى

( )2مهند علي عمرانف اظر القوة والقدرة وحرية العمل ي ا ستراتيجية الراملة للدولة دراسة حالة ألمانيا االتحادية ف رسالة ماجستير (قير منروورة)
ف كلية العلوم السياسيةف جامعة النهري ف بغداد ف 2003فص.322

( )3نق ً ع  :نزار حمدونف مستقبل النظام الدولي (العرا والو ع الراي ) ف مصدر سبق ذكرا ف ص ص.148-147

( )1بووول كنوودي ف االسووتعداد للقوورن الحووادي والعرووري ف ط 1ف ترجمووة قووازي مسووعود ف دار الروورو ف عمووان ف  1993ف ص .323كووذلض انظوور :
خليل مخيع لفتةف أوربا بي المحورية والتااملف نررة دراسات أوربيةف العدد 136ف مركز الدراسات الدوليةف جامعة بغدادف 2004ف ص.14

يلم ػ الىطلػػان االك كيػػة كػػع االتػػاد االيلريب مسػػااالن ك ػ ة ع فػػل يلالػػع يلة وحػػان كػػل كنه ػػا يلطين ػػا يسػػىى
االتاد االيلريب لطرمقاو نم كصػاؼ ل ػب فاعػل ع كوادهػة التوسػع االك كػي ع املػاالن كافػة فػاف الواليػان املتوػوة
جتو كّ كصلوتها عوـ فسح املاؿ مل ل نلي االحت اؿ يلع فل التنافر يلالصراع طا اأانبا فاف اػذا املبوػث كػّ
الوراسػة يسػػىى لطداطػػة علػػى مسػااالن كن قيػػة متىلػ مػػا عدػّ اف يفػػرزب التنػػافر كسػػتقبطً يلاػل سػػتدوف ايلرطػػا املوحػػوة
نػػواً يلكدافئ ػاً للواليػػان املتوػػوة يلنيػػّ مد ػػّ نقػػاط الضػػىف االكريديػػة الػػد عدػػّ لطتػػاد االيلريب النفػػان كػػّ ط ػػا
يلكيف موادت الواليان املتووة ال وحان االيلرطية يلطالتا كا ا ر نلي على املن قة الىرطية؟.
المطل األول  :المتغير األوربي واحتماالت المستقبل

ال عدّ دراسة الويلر االيلريب يلفاعليتت مىكؿ عػّ املوػهو الػويل الىػاـ يلالتوازنػان يلالتفػاعطن القار ػة فيػت فابػويث
عػػّ نظػػاـ ديل دويػػو يلاف كػػاف الػػواعي اليػػت الواليػػان املتو ػػوة يت لػػب القػػاو نظ ػػرة شػػاكلة كتفوصػػة عل ػػى كد ػػاكّ
الفاعليػػة فيػػت يلكيػػف يتىاكػػل كىهػػا ال رفػػاف االيلريب يلاالك كػػي يلكيػػف ينظػػر كػػل كنه ػػا ام املسػػتقبل يلام كولىػػت ع النظػػاـ
الويل عإ ع لية منبي مستقريو املستقبل يلمضع اخل يلاالسرتاميجيان للودوؿ ام االاواؼ املتو اة.
أوالً  :النظام الدولي والمتغير االوربي

نف النظػػر نم االتػػاد األيلريب يلديلرب املسػػتقبلي ك نػػافر للػػويلر االك كػػي علػػى القيػػادة الىامليػػة ايل الودػػوؿ ام ل بيػػة
ناريػػة ك ػػا كػػاف االكػػر اطػػاف ابػػر البػػاردة يلاسػػتىارة االتػػاد االيلريب لػػويلر امل وعػػة االشػرتاكية ايل االتػػاد السػػوفيد يللػػو
نظريػاً يت لػػب النظػػر ع كىولػػان الػػويلر يلاكدانامػػت يلكػػّ انػػا فػػاف انػػاؾ كػػّ يػػريف اف االتػػاد االيلريب اضػػىف كػػّ اف حيػػل
ةػػل االتػػاد السػػوفيد يلاف عػػط الفػراغ الػػذي حػػو طغياطػػت عػػّ السػػاحة الويلليػػة يلكػػّ غػ املػػردح اف حيقػ اػػذا االتػػاد
ػػطؿ الىق ػػويّ املقبل ػػا الوح ػػوة السياس ػػية ال ػػد متدن ػػت ك ػػّ كنافس ػػة الوالي ػػان املتو ػػوة عل ػػى الص ػػىو كاف ػػة .يليستو ػػهو
ادوا اذا الراي طاحوا الىقويّ اال ريّ ف نػذ عػاـ  1990يللىػ الد ػ كػّ االحػوا الػد ا بتػ عػوـ لػورة
االتاد االيلريب على الى ل طاستقطلية عّ الواليان املتووة .)1
ك ػػا نف اسػػت رار اخلطفػػان طػػا ديلؿ االتػػاد علػػى الد ػ كػػّ القضػػايا ةىلهػػا مػػتدلم طػػاك ر كػػّ دػػون ع كوادهػػة
الصون االك كي الواحو .يلعدّ ملعيص اطرز الودان يلاملىولان اكاـ ديلر ايلريب فاعل طااليت :
 .1نف االت ػػاد األيلريب ك ػػّ ط ػػا ي ػػع الق ػػويف الويللي ػػة امليال ػػة لتد ػػوف ل بػ ػاً ديلليػ ػاً ال يو ػػدل كيانػ ػاً كوح ػػواً يلمو ػػدل
اال تطفػػان السياسػػية طػػا ديللػػت عاكػػل ضػػىف ع تركػػت املسػػتقبلي رغػػم يلدػػود منسػػي طػػا ملػػي الػػويلؿ .فالتبػػايّ ع
السياسان اخلاردية لويلؿ االتػاد يلفي ػا طينهػا يللضػية السػيادة الوةنيػة مت ػل اطػرز الىقبػان اكػاـ االتػاد للودػوؿ ام طنػاو

( )1زبيغنيو بريجنسايف االختيار  :السيطرة عل العالة أم ليادة العالة ف مصدر سق ذكرا ف ص.12

ايلرطػػا كوحػوة  .)2يلرغػػم نف كىااػػوة كاسػػرت

 )مػػوعو نم طنػػاو سياسػػة ارديػػة كوحػػوة لػػويلؿ االتػػاد اال اف كتاطىػػة

السياسان اخلاردية لتلي الويلؿ مظهر على حرص كل ديللة على الت سي اياراهتا املستقلة.
كّ اػذا املن لػ فػاف ايلرطػا مفتقػر ام سياسػة ارديػة لار ػة علػى تركػان كسػتقلة مىػإ عػّ يلحػوهتا ممػا يفقػواا
ال قػػل امل لػػو لػػوعم الق ػرار السياسػػي املوحػػو يلاػػو اكػػر انىدػػر ح ػ علػػى الو ػييلف املص ػ ية املتىلقػػة موػػدطن
مىرض ا ديلؿ ايلرطية يلالسػي ا ملػي املتىلقػة طاخللػل االكػ الػذي اعقػب اسيػار املنظوكػة االشػرتاكية يلع كقػوكتها
األزكة اليوغوسطفية يلكا اعقبها كّ ازكان ع البوسنة يلكوسوفو حيث يلدون ديلؿ ايلرطا نفسػها عػادكة عػّ اةػاد
حل طىيواً عّ الويلر االك كي يلعّ حلف با األةلسي .)1
 .2رغػػم نف االتػػاد األيلريب عتلػػي الد ػ كػػّ كقوكػػان القػػوة االلتصػػادية اال اف فاعليػػة االتػػاد ع الت ػ علػػى
االلتصاد الىاملي ةويلدة لياساً طاوكدانان األك كية ك ػا انػت ال عتلػي حػ اريف طنيػة دفاعيػة لويػة يلكسػتقلة عػّ
الواليان املتووة .)2

( )2

بول كنديف االستعداد للقرن الحادي والعرري ف مصدر سبق ذكرا ف ص.374

( ) مع معايدة ماستريخ تعدت ارة توحيد إل إلرار سياسات وأشاال جديدة م التعاون أوربة المجال االلتصادي لترمل الجانبي االجتمواعي والسياسوي.
وموع أن المعايوودة ترتاوز أساسواً علو اتفاليووات الجماعووات األوربيوة القائمووة انهوا عوودل كثيوراً مو أحاووام يوذا االتفاليووات وكوذلض مو برنوام «العموول الموحوود»
إ ا ة لتحقيق األيداق التالية:
تمثل معايدة ماستريخ مرحلة جديودة متقدموة وي مسويرة توحيود أوربوة التصوادياً وسياسوياً .قود توصول المجلوا األوربوي الوذي التوأم وي ماسوتريخ يوومي 9
و 10مو كوانون األول  1991إلو اتفوا حووول مروروال معايودة االتحواد األوربوي .ولحظو يوذا المعايودة متابعوة تنفيوذ القورارات المتخوذة سوابقاً وإ وا ة عنوووان

جديد إل اتفالية السو حول السياسة االلتصادية والنقدية ينص عل تبني سياسة التصادية مرتركة لائمة عل التعاون الوظيق للسياسات االلتصوادية بوي الودول
األعضووا  .وم و ظووة توسوويع سوولطات المجلووا األوربووي لتروومل إل ورار توصوويات تحديوود التوجهووات الابوورت للسياسووات االلتصووادية ووي الوودول األعضووا باألقلبيووة

الخاصة .و«م أجل مان التنسيق الاامل للسياسات االلتصادية والتقارا المستمر بي الودول األعضوا يرالو المجلوا األوربوي التطوور= =االلتصوادي وي

كل م الدول األعضا و ي االتحاد بقصد متابعة مسيرة التقارا االلتصادي واالجتماعي بي الودول األعضوا واتخواذ ا جورا ات ال زموة لتصوحيز الو وع قيور

الم ئة عند الضرورة و ي الول المناس ».

تحول الجماعة األوربية بعد معايدة ماستريخ م مجرد سو مرتركة إل مرروال وحدة التصاديةف بل إل مروروال أوربوة موحودة التصوادياً وسياسوياً .ولحظو

أحاام المعايدة آلية اتخاذ القرارات بما يو ر سرعة تحقيق االتحاد األوربوي بسوو موحودة وعملوة موحودة وسياسوات خارجيوة ود اعيوة موحودة .بعود ماسوتريخ

تتو ووز وبسوورعة م مووز أوربووة الموحوودة .وياووذا تحول و الجماعووة األوربيووة م و سووو التصووادية مرووتركة إل و اتحوواد أوربووي التصووادي وسياسووي ووي طووور التاوووي

المتسارال .انظر  :الموسوعة العربية . arab-enc
( )1

صو ح سووالة زرنولووة ف توسوويع عضوووية االتحوواد األوربووي  :الوالووع والتولعووات ف مجلووة السياسووة الدوليووة ف العوودد  148ف مركووز األيوورام للدراسووات

( )1

خالود عبود العظووية ف حودود التحووالع وأبعواد االنقسووام وي الع لووات األوربيوة األمريايووة ف مجلوة السياسووة الدوليوة ف العوودد  142ف مركوز األيوورام

السياسية وا ستراتيجية ف القايرة ف أكتوبر/ترري االول2000ف ص.82

للدراسات السياسية وا ستراتيجية ف القايرة ف أكتوبر/ترري االول2002ف ص.123

 .3حادػة ديلؿ االتػػاد لطمفػػاؽ علػػى دسػػتور كوحػػو كػػّ ادػل اف مدػػوف انػػاؾ دػػيغة رمسيػػة للوحػػوة فػػاف سػػىي
ايلرطػا لتصػبح ل بػاً ديلليػاً فػاعطً يت لػب اكػتطؾ امليسسػان املناسػبة يلعػوـ االمفػاؽ علػى دسػتور االتػاد حػ االف
يىو كّ الىوار امله ة اكاـ اداو نلي الويلر .)3
 .4كىاناة الىويو كّ ديلؿ االتاد كّ كودطن يلازكان دا لية مضىف االتاد ك ا اف التوسػع شػرلاً لػاد نم
د ػػوؿ ديلؿ ايلرطػػا الوػػرلية الػػد كان ػ نان يػػوـ متبػػع املىسػػدر االش ػرتاكي كػػع كوػػدطهتا االلتصػػادية يلالسياسػػية
يلحادتها للتديف كع ديلؿ االتاد األ ريف.
 .5طقاو كطكح الق بية ال نارية فرغم االلرار طانفراد الواليان املتووة طالسي رة الىاملية طىو انتهػاو ابػر البػاردة
اال نف انػػاؾ ممانى ػػة يلاض ػػوة ػػذا ال ػػويلر يلةايلل ػػة د ػػادة كػػّ الىوي ػػو ك ػػّ ال ػػويلؿ الدػػإيف للود ػػوؿ ام ة ػػور كتى ػػود
األل ا .)4
لقػػو ندػػبح كػػّ الض ػريلري اف متوػػرؾ الىطلػػان االك كيػػة االيلرطيػػة فالوضػػع حاليػاً يت ػػل طودػػود رغبػػة ايلرطيػػة الداو
ديلر عػػاملي اك ػػر فاعليػػة طين ػػا اأانػػب االكريدػػي يضػػع املىولػػان اكػػاـ كػػل كنافسػػيت .لػػذا فػػاف مودػػت ال ػررير االك كػػي
ابػا طػػاراؾ ايلطاكػػا) لت ػا املعػػايلؼ االيلرطيػػة يلاعطنػػت انػت يسػػىى ام شػراكة حقيقيػػة ع القػرار السياسػػي الػػو رمػػا
ختفف كّ حوة الصراع طا اأانبا.
ظانياً  :المتغير األوربي  :المقومات

طالرغم مما مقوـ كّ عواكل عدػّ اف مىيػ الػويلر االيلريب ع الاكػة نظػاـ ديل دويػو مدػوف فيػت عنصػراً فػاعطً يلكػي راً
ف ػػاف االت ػػاد االيلريب يلديلل ػػت عتل ػػي ك ػػّ املقوك ػػان يلنق ػػاط الق ػػوة ك ػػا عد ػػّ اف يىي ػػو التػ ػوازف ام الىطل ػػة ك ػػع الق ػػب

االك كػػي حيػػث مى ػػل ديلؿ االتػػاد دت ىػػة لرتسػػيخ يلدوداػػا الػػويل يلض ػ اف كصػػابها ابيويػػة يلاف املسػػتقبل راػػّ
طتوفيف ديلؿ ايلرطا ذب املقوكان ما عدنها كّ الى ل حبرية اك ر يلفاعلية الويف..يلكّ نلي:
 .1المقومووات الجغرا يووة والبر ورية  :عتػػو االتػػاد االيلريب علػػى رلىػػة دغرافيػػة مبلػػل ػػو  4.324.782كيلػػوكرت
كرطػػع يلاػػي مكيػػو علػػى كسػػاحة الواليػػان املتوػػوة يلموػػت ل علػػى كػوارد يل ػريلان مقػػرت كػػّ حيػػث الدػػم يلالنػػوع كػػّ
املػوارد االك كيػػة يلمتجػايلز ك يطهتػػا الياطانيػػة يلالصػينية طوػػدل كبػ  .طين ػػا يبلػػل عػود سػػداف ديلؿ االتػاد طويللػػت السػػبع
يلالىو ػريّ 499.021.651كلي ػػوف نس ػ ة حسػػب مق ػػويران عػػاـ  )2008يلعتػػازيلف مسػػتويف مىل ػػيم يلم ػػوريب

( )2جورج ظروت همي ف الدستور األوربي :الفرص والقيود ف مجلة السياسة الدولية ف العدد 157ف مركز األيرام للدراسات السياسوية وا سوتراتيجية
ف القايرة ف أكتوبر /ترري األول 2004ف ص.181

( )3

نسان الغري ف مأز ا مبراطورية األمرياية ف ط 1ف مركز دراسات الوحدة العربية ف بيروت ف  2008ف ص 253وما بعديا.

عػػاليا مبلػػل نسػػبة املتىل ػػا ع ديلؿ االتػػاد ػػو  )%97.60ممػػا دىلػػت يتفػػوؽ سػػدانياً علػػى الواليػػان املتوػػوة
يليودل ا اكإ لوة سدانية ع الىاد طىو الصا .)1
 .2المقوم ووات االلتص ووادية  :يىػػو االت ػػاد االيلريب كنافس ػاً التص ػػادياً ةػػت طً للوالي ػػان املتو ػػوة نظ ػراً ل كدان ػػان

االلتصػػادية الضػػع ة املتاحػػة ع ديللػػت يلالػػد ميالػػت ليدػػوف لػػوة التصػػادية عظ ػػى ع النظػػاـ الػػويل اأويػػو حيػػث
حيتد ػػر  %20ك ػػّ التج ػػارة الىاملي ػػة كقارن ػػة ك ػػع 16.8للوالي ػػان املتو ػػوة يل %9.6للياط ػػاف يل 53.6لبقي ػػة ديلؿ
الىاد .)2
نكػػا كػػّ حيػػث االنتػػاج فػػاف انتػػاج ديلؿ االتػػاد االيلريب يىػػادؿ االنتػػاج االك كػػي طػػل اف املانيػػا لوحػػواا ا ػػذن
متفػػوؽ علػػى الواليػػان املتوػػوة يلاف سػػبىة كػػّ عوػػر ديلؿ متقػػوـ التجػػارة الىامليػػة اػػي ديلؿ ايلرطيػػة .يلانػػاؾ ارطػػع ديلؿ
ايلرطية كب ة اي فرنسا يلاملانيا يلطري انيا يلاي اليػا مت ػل نصػف عػود عضػاو د وعػة ال انيػة للػويلؿ الصػناعية الدػإيف.

األرطىة اري ريلف ام الواليان املتووة يلكنوا يلريلسيا يلالياطاف) .)3
نف ل ػػوة االلتص ػػادان ع ديلؿ االت ػػاد االيلريب ل ػػادن ام طى ػػض االدػ ػراوان يلالقػ ػراران امله ػػة ك ػػّ اد ػػل زي ػػادة
فاعليته ػػا يلك ػػّ نل ػػي موحي ػػو ع لته ػػا فق ػػو اد ػػبح الي ػػوريل الى ل ػػة املوح ػػوة الغل ػػب ديلؿ االت ػػاد االيلريب كن ػػذ ع ػػاـ
 1999طين ػػا اعت ػػو ع لػػة رمسيػػة ع يػػع ديلؿ االتػػاد ع عػػاـ  2002يلع ػ اون اػػذب اخل ػػوة ض ػريلرية للتداكػػل
االلتصػػادي .يلطالفىػػل فقػػو ادػػبح اليػػوريل ينػػافر الػػويلالر ع االس ػواؽ الويلليػػة يلاعت ومػػت طىػػض الػػويلؿ كػػّ ػػارج
االتاد االيلريب ع مىاكطهتا التجارية  )1يلكاف ن راا نيراف .)

 .3المقومات العسوارية  :يت تػع االتػاد االيلريب طاكدانػان عسػدرية كبػ ة يلمتتػاز دػناعامت الىسػدرية طت وراػا ع
امليواف التدنولودي يلللقوان الىسدرية لويلؿ االتاد جتهيكان عسدرية كت يكة يلمتتلي ا نتاف كّ ديللت مهػا فرنسػا
يلطري اني ػػا الس ػػطح النػ ػويلي ك ػػا ي ػػايت طى ػػو الوالي ػػان املتو ػػوة ع حج ػػم االنف ػػاؽ عل ػػى التس ػػلح .يلمود ػػف الق ػػوة

( )1

م ويايبيديا الموسوعة الحرة ف عبر شباة المعلومات الدولية (االنترن ) عل المولع :

( )1

يدت ميوتلااف النظوام العوالمي الجديود والوالوع العربويف مجلوة الروطون العربيوة ف العودد  89ف األمانوة العاموة لجامعوة الودول العربيوة ف القوايرة ف

ar.wikipedia.org

آذار /مارس 1997ف ص . 40كذلض انظر  :عمرو شربيني ف االنعااسات الماليوة ل تحواد االلتصوادي والنقودي األوربوي ف مجلوة السياسوة الدوليوة ف
العدد  134ف مركز األيرام للدراسات السياسية وا ستراتيجية ف القايرة ف  1998ف ص.257

( )2احمد الرشيدي (وآخرون) ف األمة المتحودة  :ورورات ا صو ح بعود نصوع لورن ف ط 1ف مركوز دراسوات الوحودة العربيوة ف بيوروت ف  1996ف

ص .35كذلض انظر  :ليستر ظروف المتناطحون ف مصدر سبق ذكرا ف ص.99
( )1

عموورو شووربيني ف االنعااسووات الماليووة ل تحوواد االلتصووادي والنقوودي األوربووي ف مجلووة السياسووة الدوليووةف العوودد  134ف مركووز األيوورام للدراسووات

السياسية وا ستراتيجية ف القايرة ف  1998ف ص.257

( )لررت إيران استخدام اليورو ي بيع نفطها بدالً م الدوالر ي شهر أيلول م عام .2009

الىسدرية االيلرطية طاسا كه ة ان مضم ديوش االتاد اك ر كػّ  300الػف عنصػر كػوعوكا طنوػو  20الػف ةػاررة
يل 950نلػ ػػف سػ ػػفينة يلغوادػ ػػة يلاالالؼ الػ ػػوطاطان يلالقواعػ ػػو الإيػ ػػة يلالبوريػ ػػة يلاأويػ ػػة  .)2يلننا كػ ػػا الرتن ػ ػ اػ ػػذب
االكدانػان طسياسػة اكنيػػة كوػرتكة يلالتوػػرر كػّ التبىيػػة لل ظلػة االكنيػة االك كيػػة في دنهػا اف مدػػوف كنافسػاً سياسػػياً
يلعسػػدرياً عدنػػت نف يقلػػب ك ػوازيّ القػػويف ع النظػػاـ الػػويل  .يلع يلالػػع االكػػر فػػاف انػػاؾ ة وح ػاً نيلرطي ػاً ولاكػػة لػػوة
دفاعيػػة كوػػرتكة طىيػػواً عػػّ النػػامو يلعػػّ السػػي رة االك كيػػة يوادػػت مىارضػػة اك كيػػة يلاضػػوة يلانا كػػاتوؿ ال ػػوح
االيلريب ام يلالع فسيدوف عاكطً كه اً كّ عواكل التغي ع النظاـ الويل .

 .4المقوم ووات السياس ووية  :س ػػى ال ػػويلؿ االيلرطي ػػة يلك ػػامكاؿ ام تقيػ ػ التداك ػػل السياس ػػي يلالود ػػوؿ ام الوح ػػوة
السياسػػية كػػّ ادػػل تقيػ اسػػتقطليتها االلتصػػادية يلالىسػػدرية يلاالكنيػػة يلالػػتعلص كػػّ مبىيتهػػا للواليػػان املتوػػوة ع
ملي املاالن يلدوالً نم نداو ديلر نك ر فاعلية ع النظاـ الويل .

يلض ػ ّ اػػذا االةػػار يػػايت املسػػىى االيلريب لتوقي ػ الوح ػوة االلتصػػادية مػػا يػػوعم الػػويلر السياسػػي لل ج وعػػة.
ك امسىى الويلؿ االيلرطية لكيادة نواةاهتا ع املنظ ػان الويلليػة حيػث تتػل الػويلؿ االيلرطيػة  15كقىػواً كػّ ندػل
 19كقىواً ع حلف با االةلسي اكإ كنظ ة اكنيػة عامليػة يلع دلػر االكػّ موػغل ا نتػاف كػّ الػويلؿ االيلرطيػة
مه ػػا طري اني ػػا يلفرنس ػػا كقى ػػويّ دار ػػا ك ػػّ اة ػػل املقاع ػػو اخل س ػػة دار ػػة الىض ػػوية .ك ػػا ينو ػ االيلرطي ػػوف ع طقي ػػة
املنظ ان يلالتج ىان الويللية املنضوية ت كظلة االكم املتووة يلغ اا.
.5المقومووات التانولوجيووة :طىػػو نف ندػػبو ال ػػورة التدنولوديػػة يل ػػورة املىلوكػػان يلكػػا مقوكػػت كػػّ كى يػػان مت ػػل
عنص ػراً كه ػاً ك ػػّ عناد ػػر القػػوة ع املت ػػع ال ػػويل  .ع ل ػ ديلؿ االت ػػاد االيلريب علػػى التىاك ػػل ًوي ػػة ك ػػع ت ػػويان
التدنولوديا يلدارن نواً يلكنافساً للواليان املتووة حيث حقق ةفرة نوعية ع اذا املاؿ .)3
مما مقوـ عدّ التودل ام اف االتاد االيلريب لو دح ام حو كب ع تييػو كوػدطمت الوا ليػة لصػاك امل وعػة
االتادية يلانا كاف التىايلف االك كي يلالتنسي ع الىويو كّ املػاالن يظهػر الىطلػان طػا اأػانبا ع حالػة موافػ
يلجتػػانر اال اف يلالػػع االكػػر اف املنافسػػة موػػغل اأػػانبا يلمػػايت الػػوعوة االيلرطيػػة لل وػػاركة ع التىاكػػل كػػع القضػػايا
الويلليػػة يلرفػػض فدػػرة التبىيػػة الػػد حايلل ػ االداران االك كيػػة املتىالبػػة م بيتهػػا لتنسػػجم كػػع ةػػايلالن ادارة ال ػررير
االك كي طاراؾ ايلطاكا ل رح لضية الوراكة يلالتىايلف الويل عػاكطً ضػريلرياً السرتضػاو ابليػف االيلريب يلعػوـ موػجيع

( )2

يلي كوردن ف أوربا وبنا لوة عساريةف ترجمة سميرة إبرايية عبد الرحم ف نرورة لضوايا دوليوةف العودد  45ف مركوز الدراسوات الدوليوةف جامعوة

بغداد ف 2001ف ص.45

( )1الف تو لرف حضارة الموجوة الثالثوةف ط1ف ترجموة عصوام الروي ف الودار الجماييريوة للنرور والتوزيوعف ليبيوا ف  1990ف ص 33وموا بعوديا .كوذلض
انظر  :عبد المنعة سعيد ف الجماعة األوربية وتجربة التاامل والوحدة ف مركز دراسات الوحدة العربيةف بيروت ف 1986ف ص.15

مودهامػػت لططتىػػاد عػػّ الواليػػان املتوػػوة.طين ا يػػريف فيهػػا اأانػػب االيلريب اعرتاف ػاً نكريدي ػاً يلاف كػػاف كت ػ راً طض ػريلرة
التىايلف االيلريب-االك كي ملوادهة املودطن الويللية املىادرة.
المطل الثاني  :مستقبل النظام الدولي ي و المتغير االميركي

استنون الواليان املتووة يلالمكاؿ على القػوة مفهوكهػا الواسػع يلع لػ علػى موفيػف تلػف لػوراهتا يليلسػارلها
يلاديلاهتػػا لتىكيػػك اي نتهػػا امل لقػػة علػػى النظػػاـ الػػويل يلابػييلؿ ديلف طػريلز لػػوة منافسػػها علػػى الكعاكػػة لػػذا فقػػو اختػػذن
كّ لوهتا الىسدرية يلسيلة للسي رة يلكّ حلف النامو داالً للسي رة على ايلرطا يلع ل على موسػيع عضػوية ابلػف
ليوػ ل ديلؿ شػػرؽ يليلسػ ايلرطػػا الػػد كانػ ضػ ّ املىسػػدر السػػوفيد في ػػا سػػب ) طفىػػل اكتػػواد نفوناػػا ام ملػػي
الويلؿ مما يردح كّ كفتها طاملنافسة كع الق ب االيلريب.
نف الواليان املتووة يلاي مرااّ على ا ي نة كستقبطً فإسا يلك ػا يػريف الد ػ كػّ البػاح ا لػو اراقػ نفسػها
ط ػػاك ر مم ػػا عدنه ػػا احت ال ػػت يلزد ػ طنفس ػػها ع الد ػ ػ ك ػػّ الس ػػاحان يلاملو ػػدطن الويللي ػػة مم ػػا اديف ام اس ػػتفكاز
االعػػواو يلاالدػػولاو علػػى حػػو س ػواو يلكػػنهم ابليػػف االيلريب يلادػػبو االرمباةػػان االك كيػػة موػػدل عئب ػاً كب ػ اً
يلطامػ الواليػػان املتوػػوة اشػػبت طاسػػبانيا يلطري انيػػا الػػويللتا االسػػتى اريتا السػػاطقتا ع ايلا ػػر اياكه ػػا) طفىػػل كػػا
اةل عليت الباحث االك كي طوؿ كنيوي طػ التوسع اوكإاةوري املفرط .)1
يللو دط كظاار اخللل يلالواّ ع الىويو كّ كفادل الويللة االك كية يلعلى اك ر كّ كستويف يلكااليت:
 .1عل المستوت العساري  :لقو نديف غريلر القوة طالواليان املتوػوة ام اسػتهطؾ اديلاهتػا الىسػدرية يللواهتػا ع
ح ػريل لاسػػية يلكدلفػػة كػػاف اطرزاػػا طىػػو انتهػػاو ابػػر البػػاردة ع ليػػد غ ػكيل افغانسػػتاف  2001يلالى ػراؽ2003

يلكػػازاؿ التػػورط الىسػػدري ع السػػاحتا لار ػػا يلي ػ الد ػ كػػّ املوػػدطن يلالتوػػويان يلاملقايلكػػة يلاالنتقػػادان .يلد
يىػػو التػػو ل الىسػػدري االك كػػي كقبػوالً حػ كػػّ لبػػل الػػوا ل االك كػػي الػػذي كػػاف ع السػػاط يػػوعم حدوكتػػت ع
كغاكراهتا الىسدرية.
 .2عل المستوت االلتصادي  :مظهر الىويو كػّ امليشػران اف الواليػان املتوػوة لػّ مسػت ر ةػويطً ع نداو ديلر
الويللة املهي نة على االلتصاد الىاملي يلكّ ملي امليشران :)2
ن -فهور لويف التصادية كنافسة للواليان املتووة يلع كقوكتها االتاد االيلريب يلالياطاف يلالصا.
 -مصاعو حجم املويونية االك كية يرافقت عجك كب ع امليكانية يلع كيكاف املوفوعان يلمراكم الويّ

( )1بول كندي ف ليام وانهيار القوت العظم ف ترجمة مالض البديري ف الدار الجماييرية للنرر والتوزيع وا ع نف ليبيا ف 1993ف ص.726
( )2

لسووتر ظوورو ف مسووتقبل الرأسوومالية ف ترجمووة السوويد عطووا ف الهي ووة المصوورية العامووة للاتوواا ف القووايرة ف  2005ف ص .191-189كووذلض انظوور :

ديفيد يار ي ف االمبريالية الجديدة ف ط 1ف ترجمة وليد شحادة ف دار الحوار الثقا ي ف بيروت ف  2004ف ص .55-49كذلض انظر  :سوميز عبود
الفتاح ف انهيار ا مبراطورية السو يتية  :نظام عالمي جديد أحادي القط ف ط1ف دار الررو ف عمان ف  1996فص ص.219-218

ال ػػوا لي يلاخل ػػاردي .ك ػػا نف س ػػىي الوالي ػػان املتو ػػوة لض ػ اف مفوله ػػا يت ل ػػب نفق ػان طااظ ػػة يلك ػػع يلد ػػود
كنافسة
التصادية حادة فاف على االدارة االك كية اف ما ذ الوالع طنظر االعتبار.
 .3علو المسوتوت االجتمواعي  :يوػهو املت ػع األك كػي ع الولػ الػرااّ ازكػان ادت اعيػة انقػة طفىػل ازديػاد

حػػاالن الفقػػر يلمركػػك ال ػريلة ع ايػػوي القلػػة رافقػػت مصػػاعو نسػػب اأرعػػة يلندكػػاف املعػػوران ممػػا لػػاد طػػويلرب ام ازكػػة
اوية ع املت ع عإ عنها منو ارلاـ اأرعة كّ  %6ام  %15سنوياً يلمبلل درارم القتل ع الواليػان املتوػوة ػو
مخسة اضىاؼ كااي عليت ع ايلرطا يلدرارم الىنف ام عورة نضىاؼ .)1

 .4عل المستوت السياسي :داو مركيك الراساو االك كيا طىو انتهاو ابر الباردة على املناداة طنظاـ

ديل دويو يلكا رافقت كّ كفاايم الوعقراةيػة يلحقػوؽ االنسػاف يلكدافوػة االراػا يلالقضػاو علػى اسػلوة الػوكار

الوػاكل ان طلػاً كػّ الرغبػػة ع مرسػػيخ القيػادة االك كيػػة للىػاد لدػػّ اػػذب االفدػار يلاف نػػادن هبػا الواليػػان املتوػػوة
الغ ػراض سياس ػػية ك ػػاف ػػا نيض ػاً انىداس ػػان س ػػلبية ع اخل ػػارج عن ػػوكا ل ػػادن السياس ػػان االك كي ػػة ام م ػػو طن
عسػػدرية يلانتهاك ػػان فاض ػػوة بق ػػوؽ االنس ػػاف يلكب ػػاد الوعقراةيػػة يلدا لي ػاً عن ػػوكا نغ ػػرن ابرك ػػان املت رف ػػة ع

الوا ل يلللل كّ فرص انوكاج املهادريّ يلطام ال قافة السياسية ع املت ع األك كي جتنح نم الت رؼ.
يلكّ امليشران الواضوة على اال فاؽ االك كي اف الفوػل االسػرتاميجي الػذي انتهػ اليػت الىويػو كػّ املغػاكران
االك كية اعقبت زلكاؿ التصادي طون ع عاـ  2008طازكة دا لية اكريدية اكتو ما ب ليو ل الىاد ط سرب .)2
نف اسػػت رار الواليػػان املتوػػوة ع سياسػػة ا ي نػػة يلاف موادػػل لىقػػويّ كػػّ الػػككّ اال انػػت لػػير كػػّ امل دػػّ اسػػت رارب

ةويطً يلوسبا ع اوة فلير كػّ املن قػي اف يسػت ر الىػاد ع دارػرة نفػون ديللػة يلاحػوة حيػث عتػاز الىػاد طتنػوع قافامػت
يلحضارامت يلسياسامت يلالتصادامت يلكّ الصىوطة مداف على ديللة يلاحوة كه ا طلػل شػاسا ضػب ت يلالػتودم فيػت لفػرتة غػ
ةويلدة .يلالطو للىاد كّ البوث عّ موازنان دويوة.
المطل الثالث  :النظام الدولي الجديد واظرا عل المنطقة العربية

( )1

رانسيا وكوياماف التصدال العظية :الفطورة ا نسوانية وإعوادة تروايل النظوام االجتمواعيف ط1ف ترجموة عوزة حسوي كيوةف بيو الحاموةف بغودادف

 2004ف ص 62وما بعديا .كذلض انظر :ادوارد ليتوا ف انهيار الحاة األمرياي :األزمة االلتصادية ي مجتمع متديورف ط1ف تعريو ليلو قوانةف
الدار الجماييرية للنرر والتوزيع وا ع نف ليبياف 1995ف ص .219كذلض انظر :منعة صاحي العمارف أمرياا والتفرد المطل ف أورا إسوتراتيجيةف

العدد 2ف مركز الدراسات الدوليةف جامعة بغدادف حزيران 1999ف ص ص.4-3

( )1

شواير إسوماعيل الرواير ف أولويوات السياسووة الخارجيوة األمريايوة بعود أحوداث  11أيلووول  2001ف منروورات الهي وة العاموة السوورية للاتوواا ف

دمرقف  2009ف ص 197وما بعديا.

مىػػو املن قػػة الىرطيػػة كػػّ اك ػػر املنػػاة م ػ راً مػػا حيػػو ع املوػػهو الػػويل طىػػو ابػػر الب ػاردة رغػػم اسػػا كان ػ ايضػػا
احػػويف سػػاحان الص ػراع طػػا الق بػػا ع املرحلػػة السػػاطقة يلكان ػ حػػر اخللػػيا ال انيػػة يلالىػػويلاف علػػى الى ػراؽ ع عػػاـ
 1991املػػو ل لطعػػطف االك كػػي عػػّ النظػػاـ الػػويل اأويػػو حبجػػة ايػػة الوػػرعية الويلليػػة ك ػػا نسػػا كانػ املن لػ
لػػو وؿ الق ػوان االك كيػػة يلل ػوان الػػويلؿ الػػد تالف ػ كىهػػا ع ملػػي ابػػر ام املن قػػة كلهػػا يلطوػػدل ػػاص كن قػػة
اخللػػيا الىػػريب  )3طىػػو نف يلدػػون اودارة األك كيػػة كتنفس ػاً عػػإ اخللػػل الػػذي ادػػا البيئػػة الويلليػػة ا ػػر اسيػػار االتػػاد
السوفيد يللتوقي اسرتاميجية الودوؿ ام اخلليا الذي موفر سواحلت ال ريلة يلالنفون الىاملي.
ةػػرح كفهػػوـ النظػػاـ الػػويل اأويػػو يلاملن قػػة الىرطيػػة تفػػل طاالزكػػان املستىصػػية ك ػػل القضػػية الفلس ػ ينية يليلدػػود ديلؿ
عرطيػػة كازالػ ختضػػع لطحػػتطؿ اخلػػاردي ك ػػل اريرتيػػا حصػػل علػػى اسػػتقط ا ع عػػاـ  )1993يلااليلضػػاع املتازكػػة ع
لبناف طين ا د ل القوان الىرالية ام الدوي مما اضاؼ ازكة دويوة ام كا مىانيت املن قة يضاؼ ام نلػي التعلػف
يلالفقر يلالفجوة التدنولودية طينها يلطا الىاد املتقوـ.
لقو كان اطرز كظاار اخللل ع املن قة الىرطية الد مرافق كع كا يس ى النظاـ الويل اأويو:
 .1الىويلاف على نحويف ديللػت الوريػة ع عػاـ  1991يلاػي الىػراؽ ا ضػاعها بصػار لػاس اكتػو ل ط ػة عوػر
عاكاً  )1احتطلت ع عػاـ  2003جتػايلزاً لدػل األعػراؼ يلالقػوانا يلرغػم ممانىػة الد ػ كػّ ديلؿ الىػاد يلع كقػوكتها

الػػويلؿ الرريسػػة ع االتػػاد االيلريب اال اف الواليػػان املتوػػوة مػػوع ها الىويػػو كػػّ الػػويلؿ يلكػػّ طينهػػا نيض ػاً ديلؿ نيلرطيػػة
لاك طالغكيل الىسدري يلاالحتطؿ.
يلانػػا الطػػو كػػّ م بي ػ حقيقػػة اف كولػػف ديلؿ االتػػاد االيلريب كػػّ االس ػرتاميجية االكريديػػة ع الى ػراؽ د يدػػّ كوحػػواً

يلنمنا عدّ يلضىت ض ّ فئان ط :)2

األول و  :ع كقػػوكتها طري انيػػا الػػد شػػارك ع املغػػاكرة االكريديػػة خت ي ػاً يلمنفيػػذاً يلكان ػ لواهتػػا ا ػػر املنسػػوبا كػػّ
الىراؽ .يلاي مىو نفسها حليفاً اسرتاميجياً للواليان املتووة.

الثانيووة  :يلاػػي الػػويلؿ الػػد اشػػرتك ع ع ليػػة غ ػكيل الى ػراؽ يلكػػّ ع القػػوة كتىػػودة اأنسػػيان اال اسػػا انسػػوب كػػّ
االرػػتطؼ السػػبا عػػوة ع كقػػوكتها التغي ػ ان السياسػػية يلدػػيو حدوكػػان نان مودهػػان تلفػػة مىػػارض املو ػريلع
االك كي ع الىراؽ ك ا اي اباؿ كع اسبانيا.

( )1

حميد حمد السعدون ف و وية النظام العالمي الجديد وأظارا عل النظام ا لليمي العربي ف مصدر سبق ذكرا ف ص.171-166

( )1

ستار جبار الجابري (وآخرون) ف ا ستراتيجية األمرياية ي العرا وتداعياتها م منظور داخلي وإلليميف سلسلة كت مركز العورا للدراسوات

( )2جيع سيمونزف استهداق العرا :العقوبات والغارات ي السياسة األمريايةف ط1فمركز دراسات الوحدة العربيةف بيروتف 2003فص.656
العدد25فدار الصنوبر للطباعة ف دمرقف  2008ف ص.23

الثالث ووة  :يلا ػػي ال ػػويلؿ ال ػػد ل ػػادن املىارض ػػة الويللي ػػة يلااليلرطي ػػة ض ػػو املع ػػان االكريدي ػػة ع الىػ ػراؽ يلعارض ػ الغػ ػكيل
يلكامرمب عليت يلامهها فرنسا يلاملانيا .يللو امسػم كولػف اػذب الػويلؿ طػالد كػّ التغيػ حيػث انتقلػ املانيػا كػّ املىارضػة

ام ماييػػو التودهػػان االكريديػػة ع الى ػراؽ طىػػو يلدػػوؿ ندػػيط ك كػػل) للودػػم فيهػػا يلالوػػي نامػػت حػػو ع فرنسػػا طىػػو
يلدوؿ نيقوال ساركوزي) للرراسة الفرنسية.
يلكػػّ كسػػل ان القػػوؿً نِف يلراو كوالػػف ديلؿ االتػػاد االيلريب كػػّ اوسػػرتاميجية األكريديػػة مقػػف املصػػاك االلتصػػادية
طالوردة االيلم يلالرغبة ع االفادة كّ الىقود النف ية يلاكواؿ نعادة نع ار الىراؽ طىو االحتطؿ.
لق ػػو س ػػى ديلؿ االت ػػاد االيلريب الف يد ػػوف ػػا ديلر ع الوػ ػ ف الىرال ػػي طى ػػو االح ػػتطؿ اال اف كو ػػدلتا رريس ػػتا
اعرتضػػتا ةري ػ املوػػاركة األيلرطيػػة نيل ػػا نف ادتيػػاح الى ػراؽ مسػػبب ع انوػػقاؽ كب ػ دا ػػل االتػػاد حػػا ايػػون طىػػض
ديللت ابر الد لادهتا الواليان املتووة ضو الىراؽ طين ا اال ريف عّ تفظان لوية حياؿ لانونية االدتياح ممػا يىػ
اف اختان لرار الح للتو ل كّ ادل اعادة طناو امليسسان ع الىراؽ يلكا ام نلػي يت لػب اسػتوقالان ايلرطيػة دا ليػة
دػػىبة .اكػػا املوػػدلة ال انيػػة فت ل ػ طػػالفراغ االكػ الػػذي حػػو ع اغلػػب كنػػاة الى ػراؽ ممػػا اديف ام ػػورة ارسػػاؿ
كػػوففا ايل عػػاكلا لل وػػاركة ع ع ليػػة اعػػادة طنػػاو الى ػراؽ طىػػو ابػػر ممػػا كػػاف يت لػػب النػػاع الوػػىو االيلرطيػػة طػػاف
املازفة يلاملوارد الد مصرؼ ع الىراؽ اي لصاك نيلرطا .)3
نف الىطلػػان األك كيػػة  -األيلرطيػػة نك ػػر مراط ػاً كػػّ حيػػث املصػػاك يلاالاػػواؼ االسػرتاميجية الػػد يى ػػل ال رفػػاف علػػى
تقيقها يلاف اال تطفان يلالتنالضان الد مظهر طا ابا يلاال ػر نتيجػة لتىػارض املصػاك ال ملغػي النتيجػة الػد مظهػر
نف اأػػانبا اعتػػادا التودػػل نم دػػيغة كوػػرتكة ملىاأػػة املوػػدطن طينه ػػا يلض ػ اف عػػوـ املسػػاس طتلػػي املصػػاك .يلادػػذا
فػػاف املسػػالة الىراليػػة طقػػور كػػا كان ػ سػػبباً ع ع ليػػة اسػػتق ا دويػػوة ع القػػارة االك كيػػة ام دانػػب ايل طالضػػو كػػّ
املولػػف االك كػػي فاسػػا كان ػ فردػػة للجػػانبا العػػادة النظػػر ع طىػػض االسػػر الػػد لاك ػ عليهػػا الىطلػػان االك كيػػة-
االيلرطية يلالتاكيو على بان االسرتاميجية الد ميةر الىطلان طا الويلؿ امل لة على ضفد االةلسي.
 .2نعادة ةرح كوريلع الورؽ االيلس الدب طىو التىويل ةرح اذا املوريلع ع كنتصػف مثانينػان القػرف املاضػي كػّ
لبل الدياف الصػهيو كّ ادػل م بيػع الىطلػان كػع الػويلؿ الىرطيػة يلع ك لػع التسػىينان اعيػو ةػرح املوػريلع يلعقػون
ارطػػع ك ػيمتران شػػرؽ ايلس ػ ية ع الرطػػاط يلالقػػاارة يلع ػػاف يلل ػػر) يلع نةػػار املو ػريلع الوػػرؽ ايلس ػ ي ع ػػون الواليػػان

( )1

توني دودجف محاولة إعادة ترايل الدولة العرالية..أي دور ألوربا لف ي  :ايغوو دالودر (وآخورون) ف يو ل األزموات  :ا سوتراتيجية األميركيوة –

األوربية حيال الرر األوسط الابيرف ترجمة حسان البستانيف الدار العربية للعلوم ناشرون ف بيروت ف 2006ف ص.151

املتو ػػوة ام الت ػػو ل ع ش ػييلف ديلؿ املن ق ػػة ت ػ نريى ػػة اي ػػة حق ػػوؽ اونس ػػاف يلنو ػػر الوعقراةي ػػة اال اس ػػا دوهبػ ػ
م انىة شويوة طىو اف ا فق ع مقومي الن ونج الذي طورن طت عنو احتط ا للىراؽ ع عاـ .)1 2003
فبػػالرغم كػػّ كػػل االات ػػاـ يلالػػايلالن الػػد لػػاـ هبػػا ال رفػػاف االك كػػي يلااليلريب لصػػياغة نظػػرة كوػػرتكة حيػػاؿ املن قػػة
الىرطيػػة يلكػػا ةايلراػػا ايل كادػ لح علػػى مسػ يتت ط ػ الوػػرؽ األيلسػ ) نال نسػػا ن فقػ ع الودػػوؿ ام حلػػوؿ ملوػػدطن
املن قػػة يلطسػػبب امهيػػة املن قػػة لدػػط اأػػانبا اةلق ػ د وعػػة ال ػػا الػػد مضػػم الػػويلؿ الصػػناعية االك ػػر مقػػوكا ع
عضويتها الواليػان املتوػوة يلطري انيػا يلفرنسػا يلاملانيػا يلاي اليػا) يلاملفوضػية االيلرطيػة كػامسي مبػادرة الوػرؽ االيلسػ الدبػ
يلبػػا افريقيػػا ع حكيراف/يونيػػو كػػّ عػػاـ  2004هبػػوؼ مىكيػػك التوػػوؿ السياسػػي يلااللتصػػادي ع املن قػػة .يللدػػّ اػػذا
املوريلع على كافيت كّ ة وح فانت يت لب يللتاً ةويطً طفىل ك رة كامىنيت املن قة كّ ا تطالالن يلنزكان .)2
يليلالػع األكػر انػػت رغػم اات ػاـ اأػػانبا االكريدػي يلااليلريب من قػة الوػػرؽ االيلسػ اال اس ػا د ينجوػػا ع دػياغة نظػػرة
كورتكة حياؿ املن قة يليبقى كوضػوع التوػوؿ فيهػا علػى امهيتػت كوػريلعاً ةويػل االكػو .يلرغػم اف مىػايلف اأػانبا للودػوؿ
ام ا ػػوؼ يت لػػب كوالػػف كت اسػػدة كػػّ لبػػل الو ػريدا االكريدػػي يلااليلريب فلػػير كػػّ املتولػػع تقي ػ التوػػوؿ الػػذي
يسىياف اليت كاد متم كىاأة االزكان االك ر استىجاالً يل ورة يلع كقوكتها الوضع ع الىراؽ يلالقضية الفلس ينية .)3
 .3نعادة النظر ع لضػية الصػراع الىػريب – الصػهيو يلرغػم اف الواليػان املتوػوة كانػ طاسػت رار مػوعم اسػراريل اال
اف الىر كانوا حيصلوف على طىض الوعم كػّ االتػاد السػوفيد يلامل وعػة االشػرتاكية ع امل البػة حبقػولهم ع فلسػ ا
يلطاسيار املنظوكة االشػرتاكية فقػو الىػر نلػي ابليػف فودػون الواليػان املتوػوة الفردػة سػا ة لطنفػراد طػادارة االزكػة
ما يض ّ كصاك ابليف الصهيو .
يللدّ مواطي األيلضاع الويللية يلمىقواا دىل كّ املسىى االكريدي لطنفراد حبل لضية الصراع الىػريب -االسػراريلي
طىيوا عّ االةراؼ اال ريف يل ادة االتاد االيلريب نكراً غ ممدّ .يلرغم نلي فقو سى الواليان املتوػوة طىػو نتهػاو
( )1سعيد ال ونودي ف الرور األوسوط الابيور  :موطامرة أمريايوة ود العورا ف ط 1ف الودار العربيوة للنرور والتوزيوع ف بيوروت ف  2005فص.15-5
كذلض انظر  :يوسع المراشدة ف العولمة وأظريا عل العالة العربي (مرروال الرر األوسط الابيور) ف ط 1ف دار الانودي للنرور والتوزيوع ف األردن

ف  2008ف ص.229-220

( )2جينفير ويندسور ف ترجيع الديمقراطية وماا حة ا رياا ف ترجمة شاير عبيدف المجلا الوطني للثقا ة والفنوون والداا ف الاويو ف 2004

ف ص .112-78كوذلض انظور :نعوية األشووه وموازن الحسوينيف مروروال الروور األوسوط الابيور أعلو مراحوول التبعيوةف ط1ف دار الرورو ف عمووان ف
2005ف ص 9وما بعديا.

Joseph S. Nye , U.S Power and Strategy after Iraq , Foreign Affairs, Vol.82 , No.4,

)(1

Jule-August 2003, p.50-53

كووذلض انظوور  :احموود طحووان ف حتميووة التغييوور ووي الروور األوسووط الابيوور (العوورا -سوووريا-السووعودية-مصوور-إيوران) ف ط 1فدار المعر ووة للطباعووة
والنرر والتوزيع ف بيروت ف  2006ف ص.44-31

ابر الباردة ام استغطؿ اي نتها يلسي رهتا على النظاـ الىاملي اأويو لرتدػيح كفػة املولػف االسػراريلي ع اػذا الصػراع
يلمسويتت ما يدفل اية اكّ اسراريل يلمكيك ديلراا ع املن قة .)1
يلرغػػم نف ال ػػرفا األكريدػػي يلاأليلريب يييػػواف ليػػاـ اس ػراريل اال اف اس ػػا تلفػػاف ع املولػػف كػػّ القضػػية الفلس ػ ينية
يلطين ػػا مقػػف الواليػػان املتوػػوة دار ػاً نم دانػػب نسػراريل فػػاف لطتػػاد االيلريب كوالػػف كىتولػػة جتػػاب اػػذب القضػػية .يليلالػػع
األكر نف مىػايلف االتػاد االيلريب يلالواليػان املتوػوة ةىػل كنه ػا اك ػر مػ اً نال نف االتػاد األيلريب عتلػي سياسػان اك ػر
مقػوكاً في ػػا يتىلػ موضػػوعان املسػتوةنان يلالقػػوس الوػػرلية ممػا يى يػػت اردويػة ع املفايلضػػان كوسػي سياسػػي كقبػػوؿ

كّ اأانبا .ك ا عدنت لىب ديلر كفيو كّ طؿ حث الواليان املتووة على مب كولف اك ر موازناً .)2
نِف املن قة الىرطية ما موت ل عليت كّ كناة مومر يلنفػون يلكصػاك للجػانبا كانػ دار ػاً كن قػة منػافر علػى النفػون
يلانا د يدّ اأانب االيلريب يست يع الفوز ع اذب املنافسػة فانػت ع االلػل ع ػل كىػادالً ديػواً للتعفيػف كػّ غلػواو الػويلر
االكريدي يلعنح ديلؿ املن قة ياراً يلاف كاف ةويلداً.

الخاتمة
طىو عقود كّ مواف عاملي على نظاـ الق بية ال نارية داو اسيار الويللة السػوفيتية يلاملىسػدر الػذي مقػودب لي ػنح الواليػان
املتوػػوة الػػد كانػ مقػػود املىسػػدر املقاطػػل شػػىوراً طاالنتصػػار يلطودػػود فردػػة سػػا ة للهي نػػة علػػى القػرار الػػويل فػػوع الىػػاد
الػػذي طػػان يفتقػػو التػوازف ام حػػو كبػ ام كػػامسي ط ػ النظػػاـ الػػويل اأويػػو كػػّ ادػػل كػػلو الفػراغ الػػذي لفػػت انسػػوا
االتاد السوفيد كّ كوالع النفون يلالذي طوا م بيقت ع لياً طوػّ عػويلاف يلاسػع لادمػت الواليػان املتوػوة ضػو الىػراؽ ع كػانوف
ال ا /ينػػاير  1991اعتقػػو السياسػػيوف األكريديػػوف نسػػم علػػى نيلؿ ال ريػ املفضػػي ام السػػي رة علػػى كقػػوران الىػػاد ع القػػرف
ابادي يلالىوريّ.
يلالرتن الوعوة األك كية لنظاـ ديل دويػو كػع ةػايلالن الع ػاو كطكػح ةػودة ػذا النظػاـ مػتلعص طالػوعوة ام االنتقػاؿ
ام التصػػاديان السػػوؽ يلا ي نػػة االك كيػػة علػػى املنظ ػػان الويلليػػة يلع كقػػوكتها االكػػم املتوػػوة .يلالتاكيػػو علػػى ديلر الواليػػان
املتوػػوة لارػػوا لل جت ػػع الػػويل عػػإ انفراداػػا طىنادػػر القػػوة يلالنفػػون يلان لق ػ كػػّ نلػػي للتػػو ل ع الوػييلف الوا ليػػة للػػويلؿ
( )1ترووارلز كوبترووان ف الواليووات المتحوودة األمريايووة وأوربووا ووي الروور األوسووط وخارجووه شووركا أم متنا سووون ل ف ط 1ف مركووز ا مووارات للدراسووات
والبحوث ا ستراتيجية ف أبو ببي ف  2008ف ص 5وما بعديا .كذلض انظور  :سومير الظوايرف التنوا ا األمرياوي الفرنسوي وي الووط العربويف مجلوة

دراسات دولية ف العدد 34ف مركز الدراسات الدولية ف جامعة بغداد ف ترري األول/أكتوبر 2007ف ص.69

( )2عل ووي الح وواج ف سياس ووات دول االتح وواد األورب ووي ووي المنطق ووة العربي ووة بع وود الح وورا الب وواردة ف ط 1ف مرك ووز دراس ووات الوح وودة العربي ووة ف بي ووروت ف

ص 2005ص 35ومووا بعووديا .كووذلض انظوور  :يزيوود صووايإ ف إعووادة عمليووة الس و م ا سوورائيلية الفلسووطينية إل و مسووارياف ووي  :ايغووو دالوودر ف ي و ل
األزماتف مصدر سبق ذكراف ص ص.88-87

يلالو ػػىو ت ػ ش ػػىاران حق ػػوؽ االنس ػػاف يل اي ػػة االللي ػػان يلالوعقراةي ػػة يلنرار ػػع ا ػػريف يلاس ػػتعواـ الق ػػوة الىس ػػدرية ديلف
ضواط يلغ اا مما ينسجم كع ال وحان االك كية لتدويّ اكإاةورية كونية.
يللدػّ رغػم انفػراد الواليػان املتوػوة طق ػػة النظػاـ الىػػاملي طىػو ابػر البػػاردة اال اف اػذا النظػاـ شػػهو تػوالن ايدليػػة ع
ل تػت مت ػػل موػايلالن لػػويف ديلليػػة مسػىى ام اف مرمقػػي ام كسػػتويف القػويف الىظ ػػى يلطالػػذان االتػاد االيلريب ملنافسػػة الواليػػان
املتووة ع مفرداا الىاملي ع النظاـ اأويو.
يلندن ساية ابر الباردة نم فهور كراكك التصادية يلسياسية ع نيلرطا يلاسيا كاالتاد األيلريب يلالياطاف يلالصػا يلادػبو
امله ة االساسية للواليان املتووة اي كنع فهػور ال ػا كنافسػة يلا ػذن اػذب القػويف مرمقػي الحػتطؿ كدانػة ديلليػة متدافػ
كػػع ةبيىػػة اكداناهتػػا يلن ػػذن مػػيدي نديلاراً ديلليػػة فاعلػػة علػػى يلفػ رايػػة اساسػػها التىوديػػة ع كراكػػك القػػويف الوةنيػػة ع كراكػػك
القويف الىاملية يلما ال يفقواا ديلراا ع الرتميب يلدياغة ايدلية النظاـ الويل اأويو.
يلطين ا يريف البىض نف طريلز اذب القويف الصػاعوة الدػإيف يلالسػي ا االتػاد األيلريب دىلهػا م اطػة الىػويل الػررير يلكػّ ا ػر
التوويان للواليان املتووة فاف الواليان املتووة كان متورؾ ايضا و ابو كّ مفػالم لوااػا املتناكيػة .ك ػا كانػ انػاؾ
كسػػاع ايلرطيػػة لطسػػتقطؿ عػػّ السػػي رة االكريديػػة يلانوػػاو لػػوة عسػػدرية كوحػػوة كسػػتقلة عػػّ حلػػف النػػامو غ ػ اف الواليػػان
املتووة مصون ذا التودت يلاعلن اسا لّ مس ح طذلي اال انا كاف ض ّ النامو كقيوة طذلي اية نكعة استقطلية ايلرطية.
يلطاملقاطػػل فانػػت رغػػم نف الىطلػػان األكريديػػة األيلرطيػػة عرف ػ في ػػا سػػب طدوسػػا عطلػػان شػراكة نس ػرتاميجية حقيقيػػة اال اف
الرايػػة التوليليػػة ال مغفػػل كوػػاكل لػػو مصػػادفها كسػػتقبطً نن انػػاؾ كوػػدلة االسػػتقطلية يلالوحػػوة االيلرطيػػة الػػد مرفضػػها الواليػػان
املتووة سراً يلعلناً ...فضػطً عػّ ا ػتطؼ الػرايف املسػتقبلية طػا ال ػرفا يلطين ػا ينػادي االتػاد األيلريب طىػاد كتىػود االل ػا
ػ يلااػػواؼ ةػػودة
يلمغليػػب الوسػػارل الوطلوكاسػػية علػػى الىسػػدرية ع حػػل اي ن ػكاع ديل ع ل ػ الواليػػان املتوػػوة يلفػ
مت ػػل طػػاالنفراد طقيػػادة النظػػاـ الػػويل يلموديهػػت مػػا يتف ػ كػػع كصػػابها يلالركػػوف ام القػػوة الىسػػدرية يلاػػذا كػػا ايلدػػو شػػر اً طػػا
اأانبا االيلريب يلاالكريدي.
يلم ػ الىطلػػان األك كيػػة كػػع االتػػاد االيلريب مسػػااالن ك ػ ة ع فػػل يلالػػع يلة وحػػان كػػل كنه ػػا يلطين ػػا يسػػىى االتػػاد
االيلريب لطرمق ػػاو نم كص ػػاؼ ل ػػب فاع ػػل ع كواده ػػة التوس ػػع االك ك ػػي ع امل ػػاالن كاف ػػة ف ػػاف الوالي ػػان املتو ػػوة جت ػػو ك ػػّ
كصلوتها عوـ فسح املاؿ مل ل نلي االحت اؿ يلع فل التنافر يلالصراع طا اأانبا.
يلمىو املن قة الىرطية كّ اك ػر املنػاة مػ راً مػا حيػو ع املوػهو الػويل سػواو كػاف نلػي ػطؿ ابػر البػاردة اـ طىػواا
يلكان حر اخلليا ال انية يلالىويلاف على الىراؽ ع عاـ  1991املػو ل لطعػطف االك كػي عػّ النظػاـ الػويل اأويػو حبجػة
اية الورعية الويللية ك ا نسا كان املن ل لػو وؿ القػوان االك كيػة يللػوان الػويلؿ الػد تالفػ كىهػا ع ملػي ابػر ام
املن قػػة كلهػػا يلطوػػدل ػػاص كن قػػة اخللػػيا الىػػريب طىػػو اف يلدػػون االدارة االك كيػػة كتنفسػػا عػػإ اخللػػل الػػذي ادػػا البيئػػة
الويللية ا ر اسيار االتاد السوفيد يللتوقي اسرتاميجية الودوؿ ام اخلليا الذي موفر سواحلت ال ريلة يلالنفون .

نف الىطلان األك كية  -األيلرطية نك ر مراط اً كّ حيث املصاك يلاالاواؼ االسرتاميجية الػد يى ػل ال رفػاف علػى تقيقهػا
يلاف اال تطفان يلالتنالضان الد مظهر طا ابا يلاال ر نتيجة لتىارض املصاك الملغي النتيجػة الػ مظهػر اف اأػانبا اعتػادا
التودل ام ديغة كورتكة ملىاأة املودطن طينه ا يلض اف عوـ املساس طتلي املصاك.
يلع الى ػػوـ دعونػػا نقػػوؿ ننا كػػا نردنػػا يلدػػف شػػدل الىطلػػة طػػا القػػويف االيلرطيػػة الصػػاعوة املت لػػة طػ ػ االتػػاد األيلريب)
يلعطلتهػػا طالنظػػاـ الػػويل اأويػػو ايل طالواليػػان املتوػػوة كسػػتقبطً اسػػتناداً ملاضػػي يلحاضػػر اػػذب الىطلػػة يلاملرمدػكان الػػد مسػػتنو
اليهػػا اػػذب القػػويف يلاسػػتنادا ل بيىػػة يلفػريلؼ عػػاد القػػرف ابػػادي يلالىوػريّ يلاسػػتناداً لىنادػػر لػػوة كػػل ةػػرؼ فػػاف املسػػتقبل يفيػػو
طاست رار الوراكة االسرتاميجية طا ال رفا فاالتاد االيلريب لو ارمقى ملستويف كتلة ديللية يلاضػوة ػا ااػواؼ كتىػودة يلطىيػوة
املويف على كافػة الصػىو لدػّ كسػتويف عطلاهتػا كػع الواليػان املتوػوة ال مػكاؿ مفػرض عليهػا القبػوؿ طالتوديػت االكريدػي لتلػي
الوراكة.
ك ا انت كّ غ املستبىو نةطلاً نف يتكايو التنافر طا القوما ع املستقبل يلكّ طريلز االتاد االيلريب كقوة داعوة عدػّ
اف مودل توياً كباشراً للواليان املتووة الف ديلؿ االتاد االيلريب سوؼ مى ل دااوة على م بي يلدوداا ع النظاـ الىاملي
اأويو يلاف يدوف ا ديلر طارز فيت .يلستتودت و زيادة االنفاؽ الىسدري االيلريب املورتؾ يلمقليل التو ل االكريدي ع شييلسا
طين ا ال يبويل ع املستقبل املنظور كا يفيو طويلر لل انىة الىرطية ع تويو اجتااان التنافر على املصاك يلالنفون ع املن قة.

