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مهخص انبحث

المتتبع لمسيرة
ال شك في القوؿ؛ بأف من اولى ُمهاـ الفهم التي ينبغي أف يتسلح بها ُ
ِ
والمفكر اإلستراتيجي ىي رصد حركة التغيير.
السياسة الدولية ب ُمجملها والسيما األكاديمي ُ
نوع ِمن ُّ
التبدؿ .إذ يُعد التغيير ِسمة ُكل
بِح ُكم ما يمر بو العالم ِمن تغييرات تفضي إلى ٍ
العصور ،فلواله لما حدثت النتائج الكبيرة .ويعتمد التغيير في وجوده على مجموعة ِمن
والجغرافية ،واالقتصادية ،والتكنولوجية .وغيرىا التي تُعين مساره وعلتو
المتغيرات التاريخيةُ ،
ُ
والتي تُجسد ُمتغيرات القدرة على توظيف القوة بمستوياتها كافة .وىي التي توضح العالقة بين
مكانة التغيير في إستراتيجيات القوى ال ُكبرى .وإذا ما القينا نظرةٌ ِ
فاحصةٌ على التاريخ
السياسي للنِظاـ الدولي لوجدنا أف ُىناؾ ما يمكن ع ّده ثوابت تؤطر عملية التغيير في صعود
قوى دولية وفي الوقت ذاتو يعد عالمة ِمن عالمات أفوؿ وانحطاط قوى أخرى دب الوىن في
ِ
الشاملة وإبراز
قدراتها .على نح ٍو افرز قوى ُكبرى بات لها القدرة على توظيف معالم قوتها
إستراتيجيات دولية جديدة بِما يتناسب مع حقائق التغيير واستثماره وتوظيفو ،كاإلستراتيجية

الروسية واألوربية والصينية واليابانية.
ِ
وعند قراءة الفكر اإلستراتيجي األمريكي ِمن ُذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى يومنا
حيث األىداؼ والمصالح ،على
ىذا ،نجد أف ىذا الفكر تميز باإلدراؾ والرؤية الشمولية ِمن ُ
نح ٍو دفع الواليات المتحدة إلى تبني نهج التفكير اإلستراتيجي الشامل لتأمين دورىا ومكانتها
العالمية ،والسيما بعد أف أدركت حقائق التغيير التي أخذ يشه ُدىا النِظاـ العالمي وبروز قواه
البازغة بتكتُالتها اإلقليمية الجديدة وتآلفاتها اإلستراتيجية.
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ادلقذمـــــت

أخاؿ أحداً يُخالفني القوؿ؛ بأف من اولى ُمهاـ الفهم التي ينبغي أف يتسلح بها
ال ُ
ِ
والمفكر اإلستراتيجي ،ىي
المتتبع لمسيرة السياسة الدولية ب ُمجملها والسيما األكاديمي ُ
ُ
الرصدِ ،
فبو يستطيع أف يُعين مالمح تطور تلك المسيرة ونقاط ذروة الفعل فيها وانتكاساتو
ومستجداتو ،ويبدو يقيناً أف أوؿ انشغاالتو ستكوف رصد حركة
وحجم الفاعلين وساحات الفعل ُ
فمن ُذ أف بدأ الوعي بالعالم يتبلور قبل أكثر ِمن ٍ
التغييرِ .
قرف من الزماف ،بدأ الجميع يبحث عن
ظاىرة موضوعية ىي احتمالية التغيير ساعدىم في ذلك تبعثُر العالم في قارات ُمختلِفة التكوين
والتأليف وغير مترابِطة ولكنها مت ِ
فاعلة ولها تأثيرات م ِ
تبادلة .وقد يحتار المرء في وصف
ُ
ُ
ُ
المدخل األكثر تعبيراً عما جرى في العالم بعد تف ُكك االتحاد السوفيتي ،وقد يُعدؿ ِمن النتائج
التي يتوسل إليها لو ساير ما تم صياغتو أو البوح بو ِمن حقائق التغيير الدولية .وربما ينفر ِمن
ُممارسة تطلعو إزاء التدفق السريع لوقائع األداء اإلستراتيجي والسياسي لِ ُمجرد عدـ رؤيتو
للعائد الذي يتوقعو .بِح ُكم ما يمر بو العالم ِمن تغييرات تفضي إلى نو ٍع ِمن ُّ
التبدؿ .وتحظى
الدراسة بأىمية ِ
واسعة كونها تبحث موضوع مكانة التغيير في إستراتيجيات القوى ال ُكبرى .إذ
يُعد التغيير ِسمة ُكل العصور ،فلواله لم حدثت النتائج الكبيرة ،وبالتالي لم ي ُكن العالم ليشهد
ِ
تبادلية يقود التغيير إلى التطور
المذىل في أدوات حياتو المادية والفكرية .وعبر عملية ُ
التطور ُ
وبالعكس.
عليو؛ حمل لنا الموضوع عنواناً إلشكالية كبيرة ،اكتظت بالعديد ِمن التساؤالت وأثارت

الجدؿ في محاولة إلثباتها أو وصوالً إلى نتيجةً تُغنيها ،ومنها :ما المقصود بالمكانة والقدرة
والتغيير؟ .ما ىي جدلية العالقة الترابطية بين مكانة التغيير واإلستراتيجيات الدولية ؟ .وكيف
نستدؿ على مكانة تلك العالقة ِعبر ُمحاكاة نموذج تطبيقي إلحدى القوى الكبرى؟ .وبذلك
تقوـ طبيعة الدراسة على فرضية مفادىا؛ أف التغيير يقود إلى صياغة االستراتيجيات الدولية.
والتغيير الذي يحدث في االستراتيجيات الدولية ىو ليس دائماً مؤشر سلبي .وإنما الكثير ِمن
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التغييرات أمست فرصاً لتلك اإلستراتيجيات الدولية لتبزغ وتُحقق ُمبتغاىا ،وتعيد صياغة
ىيكلية النظاـ الدولي ِ
ومن ضمن تلك اإلستراتيجيات اإلستراتيجية األمريكية الشاملة.
ولسعة الموضوع وشموليتو وتنوعو اعتمد الباحث مناىج عديدةِ ،منها(:المنهج
التاريخي)؛ الذي كاف ال بُد منو للوقوؼ على الخلفية والجذور التاريخية للتغيير
ِ
المقارنة
المقارف) في إجراء عملية ُ
وإلستراتيجيات القوى ال ُكبرى .كما تم االستعانة بػ (المنهج ُ
بين المكانة والتغيير والقوة والقدرة .كما تم اعتماد(المنهج الوصفي التحليلي) في إطار وصف
التغيير ومكانتو في االستراتيجيات الدولية .وانطالقاً من إشكالية الدراسة وفرضيتها ،تم تقسيم
الدراسة فضالً عن الم ِ
ىيكلية ِ
قدمة والخاتِمة واالستنتاجات ،إلى ثالثة مباحث رئيسة؛ تناوؿ
ُ
األوؿ ِمنها إطار نظري تعرض إلى مفاىيم المكانة والتغيير والقوة والقدرة .أما المبحث الثاني
فتطرؽ إلى جدلية العالقة الترابطية بين مكانة التغيير واإلستراتيجيات الدولية وتناوؿ ُمتغيرات

التغيير .بينما بحث المبحث الثالث في موضوع التغيير في اإلستراتيجية األمريكية كأنموذجاً
تطبيقياً.
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ادلبحث األول

ادلكاوت وانتغَري وانقذرة  .إطار وظرً
الشك في القوؿ؛ إِ َّف ِمن ُمستلزمات الفهم السليم واإلدراؾ الرشيد للمسائل والقضايا

للمصطلحات والمفاىيم وعلى
المطروحة على بساط البحث والدرس والنظر ،التحديد الدقيق ُ

للمفردات ويقف على الدالالت
وفق منهج التحليل اللغوي الذي يرصد السياؽ اللفظي ُ
والمعاني التي تنطوي عليها أو ترمز إليها .وإذا ما حاولنا إيجاد تحليل عملياتي للتفكير
ِ
المفردات التي نستخدمها في
اإلستراتيجي وإلستراتيجيات القوى ال ُكبرى لنجد أف الكثير من ُ
ومنظرو
أدائنا البحثي موجودة في ىذا النطاؽ ،في إطار ُمصطلح "التغيير" .واختلف ُمفكرو ُ
العلوـ السياسية في إعطاء موقف ُمحدد لمفهوـ المكانة والتغيير والقوة والقدرة .بيد أف
باإلمكاف الوقوؼ على بعض ِمن تعريفاتهم في ضوء المطالب اآلتية:
ادلطهب األول  :يف معىن ادلكاوت :

تظهر بين الغينة واألخرى كتابات في الفكر السياسي تُشير إلى المكانة التي يُمثلها
شخص ُمعين أو دولة ُمعينة أو مجموعة ِمن الدوؿ أو إقليم ُمعين في إطار التفاعُالت التي
تجري على المستويين الدولي واإلقليمي ِمما يظهر األىمية البالغة لمكانة ىذه الدولة أو
اإلقليم في السياسة الدولية.

والمكانة ُمصطلح ورد ذكره في القرآف الكريم ،إذ قاؿ اهلل سبحانو وتعالى{:إِنَّا َّ
مكنَّا لَوُ
َرض وءاتيناه ِمن ُك ِّل ٍ
شيء َسبَباً}( .)1ومعنى َّ
(مكنا) أي َّ
أف اهلل يسر أسباب الملك
في األ ِ َ ُ
والسلطاف والفتح والعمراف وأعطى اإلنساف ُكل ما يحتاج إليو للوصوؿ إلى غرضو من أسباب
العلم والقدرة والتصرؼ والقوة( .)2والمكانة (لغةً) تعني المنزلة ِعند الملك وجمعها مكانات

ومنزلة ورفعة الشأف ،مثالً يقاؿ "فُالف لو مكانة عند قومو"( .)3والمكانة ِمن الناحية االجتماعية
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تعني مواقع األفراد أو األدوار أو الجماعات االجتماعية على سبيل المثاؿ :المنازؿ العُليا أو
ال ُدنيا بالنسبة إلى االتحادات االجتماعية( ،)4وىذا يعني َّ
أف المكانة ىي مصدر ِمن مصادر

السلطة والقوة وتعطي ميزة ُمضافة لشاغلها تمنحو قدرة التأثير على اآلخرين لتحقيق
األىداؼ( .)5والمكانة في السياسة الدولية ،كما يُعرفها الدكتور (محمد السيد سليم) ،بأنها:
المتعلقة بمركز الوحدة الدولية في النسق الدولي وعالقاتها بالوحدات األخرى
"األىداؼ ُ
ٍ
بصفة عامة"( .)6ويُعرؼ (إسماعيل صبري مقلد) "سياسة المكانة"،
وأوضاع النسق الدولي
المجتمع الدولي وإضفاء نوع ِمن الهيبة
بأنها" :السياسة التي تهدؼ إلى تعزيز مكانة الدولة في ُ
عليها ِمما يُسهل تحقيق أىدافها ِسواء تمثلت تِلك األىداؼ في الحفاظ على الوضع الدولي
القائم أو في التسلط االمبريالي"(.)7
وإزاء ما تقدـ ،يمكننا تحديد مفهوـ المكانة ،بكونها :المنزلة أو الهيبة التي تضفيها
عناصر القوة لدولة ما وبما يمنحها قدرة التأثير في الدوؿ األخرى ويحفزىا لتحقيق أىدافها
ِسواء أكانت أىداؼ مشروعة أو ليست مشروعة ويكسبها خصائص ُمتميزة.
ادلطهب انثاوٌ :يف معىن انتغَري

قد ال نعدو الحقيقة عندما نقوؿ؛ َّ
إف ِمن أولى مهاـ الفهم التي ينبغي أف يتسلح بها
المتتبع لمسيرة السياسة الدولية والمفكر اإلستراتيجي ،ىي الرصد ،وفي م ِ
قدمتها رصد حركة
ُ
ُ
التغييرِ .
فمن ُذ أف بدأ الوعي بالعالم قبل أكثر ِمن قرف ،بدأ الجميع يبحث عن ظاىرة موضوعية

ىي احتمالية التغيير .فالتغيير ُمرتبط دائماً بزمن يُحدد فروضو( .)8وقد اخذ الجميع ،ساسة
ومفكرين ،يشاىدوف حركة التغيير في تب ُدؿ ىيكلية النظاـ الدولي .فبعد أف كانت أوربا تُمثل
ُ
مركز الثقل في ىذا النظاـ ِمن ُذ ُمعاىدة ويستفاليا عاـ  .1648تعددت أطراؼ النظاـ الدولي
ِمن ُذ الحرب العالمية الثانية حتى عاـ  1989وامتد ليشمل العالم كلوُ على الرغم ِمن سيادة
نِظاـ الثُنائية القطبية (األمريكية -السوفيتية) آنذاؾ .بيد أف تف ُكك االتحاد السوفيتي
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عاـ 1991وخروجو عن مسرح األحداث اإلقليمية والدولية عاـ ،1991جعل الواليات
المتحدة تبزغ كقطب وحيد على الساحة الدولية(.)9

حولو وبدلو بآخر ،وجعلو غير ما كاف
والتغيير لُغةً ُمشتق من الفعل "غيّر" الشيء بمعنى ّ

عليو في السابق .واصطالحاً ىو وسيلة وىدؼ وعملية شمولية تتصف باالستمرارية والدواـ
المستقبلية ومحتواىا السياسي واالقتصادي واالجتماعي
وتتسم بإبعادىا التاريخية وتوجهاتها ُ
ِ
ِ
ومتغيرات ماثلة
والحضاري والفكري .وىو ال يحدث من فراغ بل أنو يتم عبر ُمعطيات آنية ُ
وسابقة .فعندما نقوؿ بأف ُىناؾ ثمة تغيير على ُمجتمع ما ،فهذا يعني أف ثمة حالة ُمستمرة
وغير ُمنقطعة من االختالؼ المتواتر( .)11وىذا يقودنا إلى استنتاج مفاده أف التغيير

( )Changeىو أوسع من التغيُر( )Changeabilityالذي يستخدـ عندما تتم ُمقارنة
الحالة في ُمدة زمنية ُمحددة بِ ُمدة سابقة لها .أي أف التغيير يدؿ على استمرارية وقوع الفعل.
فيما يدؿ التغير على انتهاء وقوع الفعل التغيري  .أي أف األخير يدؿ على أمر ال يمكن
التالعب بو نظراً لحتمية وقوعو .فالتغير مسالة غير إرادية في الحدوث عكس التغيير الذي ىو

فيسير التغيّر .وبذلك تشابو مع
مسالة إرادية الحدوث .أي أف التغيير ىو سلوؾ واعي للتأثير ّ

التب ُدؿ واالنتقاؿ واقترب من معنى التحوؿ ( )Conversionأي التغير من حاؿ إلى حاؿ.
واقترب بعالقة مع التجديد ( )Renewalواإلصالح ( )Reformوالتطور
تبادلي( .)11وإزاء ذلك اختلف الدارسوف
( )Innovationوالتي تستخدـ على نح ٍو ُ
والباحثوف في فحوى التغييرِ ،
فمنهم من عدهُ مفهوماً مركباً ،ينطوي على أبعاد شمولية تتعلق
ومنهم من افرد للبعد السياسي مكانة قيادية علياِ .
بكل جوانب الحياةِ .
ومنهم من نظر إليو من
ُ
زوايا أخرى ،منها زاوية اإلصالح والسيما السياسي منو .ومنهم من نظر لو ِمن زاوية التحديث
أو التجديد أو التحوؿ والسيما الديمقراطي منو وىكذا دواليك(.)12
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والتغيير كما عرفو بعضهم ىو ِ
"عبارة عن رؤية ظاىرية للظاىرة تُحدد فيها مظاىر
االختالؼ والتشابو عن الحالة السابقة .وإذا ما قُمنا بعملية مقاصة بين ظواىر االختالؼ

وظواىر التشابو ،نستطيع أف نقوؿ أف ُىناؾ تغيير .فالمقاصة ىي التي تحدد مستوى وحدة
التغيير"( .)13وآخروف عرفوه بأنو "مخرج عملية تغيير مستمرة ِ
ناجمة عن تفاعُل ُمتغيرات
ُ
عديدة ،تختلف في درجة تأثير ُكل منها في ضوء ما ىو عرضي أو جوىري منها ،فبينما يتوقف
األوؿ عند حدود ُمعينة ألنو نتاج عن ُمتغير سبقو وقاد إليو ،فاف الثاني يرتقي إلى مستوى
ٍ
سلسلة ِمن النتائج والتداعيات العرضية"( .)14ونظر
الحدث التاريخي ،ويقود ىو نفسو إلى

آخروف إلى التغيير اإلستراتيجي بع ّده عملية م ِ
وتكامل
تكاملة وجذرية لكافة الوظائف والوسائل.
ُ
ُ

أىداؼ الدولة مع حاجات إفرادىا والقائمين على عملية التفكير اإلستراتيجي" .وعليو يتناوؿ

أىمها" :االنتفاع األفضل من الموارد البشرية ،وإعادة تصميم
التغيير اإلستراتيجي أموراً عديدةُ ،

األنظمة واإلجراءات التي تجعل القرارات اقرب إلى مصادر المعلومات ،واستيعاب المؤشرات

المحيطة"(.)15
االقتصادية والسياسية وخلق التوافق الهادؼ مع عناصر البيئة ُ
ِ
ومرادفات عديدة تحمل ذات المدلوؿ،
أي نفهم مما سبق ،أف التغيير لو توصيفات ُ
فمنهم من يراه أنو تطوير ومنهم من يراه أنو تحويل أو تطوير أو تجديد .حتى أصبحت ىذه
ُمرادفات لوصف التغيير.
ادلطهب انثانث  :يف معىن انقوة وانقذرة

الشك في القوؿ؛ َّ
إف القوة تعد محور وجوىر السياسة الدولية وفق رؤية أصحاب

المدرسة الواقعية ،وبالرغم من تأييد ذلك من عدمو لدى الباحثين وحسب نظرتهم ومدارسهم،
فاف االختالؼ في تحديد المفهوـ ظل قائماً وإزاء ذلك انقسم الباحثوف إلى اتجاىين في
تحديد مفهوـ القوة وعالقتو بالتأثير السياسي الدولي:
المفكر اإلستراتيجي
االتجاه األوؿ  :تقليدي يفهم القوة على أنها اإلكراه المادي فقد عرفها ُ

األمريكي(جوزيف س .ناي) بأنها؛ "قدرة أحد األطراؼ إلجبار الطرؼ اآلخر بفعل بعض
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الشيء"( .)16أي بمعنى آخر قدرة الدولة على فرض إرادتها على اآلخرين ِعبر الوسائل
المستخدمة في التأثير على اآلخرين .وإذا
االقتصادية أو العسكرية .أي ىي الوسيلة المادية ُ
ترتبت عليها الطاعة فإنما ذلك يتم بداللة الخوؼ بسبب العنف الذي تقترف بو.
المعاصر والذي يدرؾ القوة بمعنى التأثير النفسي أي بمثابة
أما االتجاه الثاني :فهو االتجاه ُ
محصلة عالقة التفاعل بين طرفين أو أكثر والتي تتميز بقدرة أحد طرفيها على دفع اآلخر نحو
بفعل معين ،فقد عرؼ الفرنسي (ريموف اروف) القوة بأنها ِ
"مقدرة الوحدة السياسية على
القياـ ٍ ُ
فرض إرادتها على الوحدات األخرى"( .)17أي أف القوة يُراد بِها ُىنا القدرة على التأثير في
ٍ
بشكل ِمن أشكاؿ الجزاء(.)18
سلوؾ اآلخرين بالتلويح لهم
ِمما تقدـ يبدو أف القوة ىي مجموعة القدرات المادية والمعنوية التي تكوف بحوزة
الدولة والتي تستطيع عن طريقها أف تؤثر على سلوؾ الوحدات الدولية األخرى ،والقوة بِ ُكل
مقوماتها ال تفصح عن مكنونها وال تكشف عن نفسها إال عن طريق ما تقترف بو ِمن تأثير

فاعل.

أسس ثالثة()19؛ الفعل ،وردة
وعند تحليل السياسة الدولية باإلمكاف تصنيف القوة إلى ُ
الفعل ،والقدرة التي يُراد بِها بإيجاز استثمار القوة وتوظيفها ،والقوة ُىنا بمعناه الشامل "القوة
السياسية واالقتصادية والعسكرية والتكنولوجية...الخ" .أي ىي عبارة عن إمكانية وجهد .أي

أف دولة ما لديها إمكانية لكن عليها بذؿ جهد لبلورة تلك اإلمكانية .وقد ذىب (روماتو
كواددين) إلى أف القدرة "ىي ُكل نشاط يتم عبره التعبير عن القوة الحيوية للفرد أو لجماعة
ِمن الناس" ثُم يخلص إلى القوؿ ليس باستطاعتنا الكالـ عن قدرة بمعنى دقيق للكلمة إال إذا

توفر عنصرافِ :من جهة الطاقة الحقيقية القادرة على إحداث تغيير في واقع األشياء وعلى
التح ُكم في أحوالها وعالقاتها المتبادلةِ ،
ومن ِجهة أدى الوعي أو اإلرادة التي تطرح أىدافاً
ُ
ثابِتة أو اإلمكانية على تحريك القوة التي تميل إلى ىذه األىداؼ(.)21وعليو ،فاف القوة ىي
القدرة على إخضاع اآلخرين والحد ِمن حرياتهم أي قدرة طرؼ (أ) على تغيير سلوؾ طرؼ
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بحيث يتحكم بالنتائج وبالتالي يُغير مكسبو .ودعا بعض ال ُكتاب إلى استبداؿ القوة
(ب)
ُ
المترجمة إلى فعل ما.
بالقدرة .والحجة في ذلك أف القدرة تعني الطاقة ُ

ادلبحث انثاوٌ

جذنَت انعالقت انرتابطَت

بني مكاوت انتغَري واإلصرتاتَجَاث انذونَت
المهاـ
الشك إف قراءة العالقة بين ُمعطى التغيير واإلستراتيجيات الدولية ،من أصعب ُ
الموصوفة للباحثين .ومرد ذلك يكمن في أف تلك العالقة تسير وفق رؤى مرصودة بين
وممارسة) وأخر غير حيادي ىو (التغيير).
مفهومين احدىم حيادي (اإلستراتيجية الدولية كفكر ُ

بيد أف تلك الصعوبة غالباً ما تتوارى عند تواتر الحاحية التغيير عندما يحملها التفكير
(*)
كمعطى باإلستراتيجية الدولية ،كونهما يقوماف على تواتر
اإلستراتيجي .وتلتقي "إدارة التغيير" ُ
الفكرة الصانِعة للفعل أو الحدث .فلكي يفصح التغيير عن ذاتو ال بُد من وجود طرائق أو ما
المضاد وىي عبارة
اسماىا بعضهم بػ "كشافات التغيير" فل ُكل دولة قوانين أو نواميس التأثير ُ
عن محطات ُمجتمعية تحصل فيها التغيرات التي اسماىا بعضهم بػ ػ ػ "المجسات" ،التي ىي
عبارة عن المقومات ِ
الشاملة للدولة ،التي تستلزـ بِناء الحلوؿ لها لتكوف فواعل تأثير ُمضادة.
فقدرة الدولة عندما تنضج وفق المنفعة الحدية فإننا نستدؿ على التغيير .فالتفكير
اإلستراتيجي ىو وحده المسؤوؿ عن أي ُّ
تبدؿ أولي يحصل في األبنية واألنساؽ سواء كاف
()21
المعمق لحقيقة االرتباط بين إدارة
ذلك جوىرياً (نوعياً) أـ شكلياً (إجرائياً)  .وفي تحليلنا ُ
المعطيين ال تنكشف إال ِعبر قِراءة
التغيير واالستراتيجيات الدولية ،نجد أف معالم االرتباط بين ُ
الهواجس ليس لدى القائمين عليهما بل لدى العاملين المؤلفين لقوة التغيير ،تِلك الهواجس

التي إذا ما أخذت مأخذىا في العقوؿ والواقع فإنها ستؤسس مظاىر لُعبة تشغيلية بين قوى
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التغيير ومرجعيات التفكير اإلستراتيجي .وال بُد لصانع القرار أف يدرؾ قوى التغيير التي ىي
عبارة عن معادلة ((عدد القوى المرشحة للتغيير  +سرعة التغيير على كمية التغيير))ِ .
ومن ُىنا
ُ
ُ
ينبغي على صانع القرار أف يدرؾ التغيير وحركتو ويخلق التوافق بين التغيير الذي يسعى لو
وإمكانات دولتو لكي يضبط التغيير كحاجة وعلى وفق ُمعادلة حركة التغيير(( :طبيعة التغيير +

وىنا تبرز أىمية المعلومات لماذا؟ ألف اغلب التغييرات
حركة قوة التغيير على المعلومات)) ُ
ِ
المخابرات .وما يوضح جدلية العالقة بين
التي حدثت في العالم كانت مرصودة من جانب ُ
مكانة التغيير في استراتيجيات القوى الكبرى ،ىو ُمتغيرات القدرة التي بإمكاننا إيجازىا وعلى

وفق المطالب اآلتية.
ُ

ادلطهب األول :ادلتغري انتارخيٌ

لو بحثنا في بطوف التاريخ وتعرفنا حوؿ كيفية عيش اإلنساف لوجدنا أنو عاش بقوتو
ِ
ومعجزتو القرآف الكريم ،ولم
الجسدية أو قوة الظروؼ التي تُدار من حولو .وجاء اإلسالـ ُ
يستخدـ كلِمة قوة ،لكن ُىناؾ إشارات ِ
واضحة للقدرة .لنصل بذلك إلى قناعة مفادىا أف
األُمم بنتاجاتها الحضارية كافة ارتهنت بقوتين :مادية وفكرية .وفي ىذا التاريخ ال يوجد قوة
مادية دوف أف تُنظم بِقوة فكرية( .)22في ضوء ما سبق ،يبدو أف القوة كمنظومة لها مكانة
مركزية في التاريخ ،والف التاريخ ىو جذر السياسة واف السياسة ىي روح التاريخ .فبدأت

السياسة وكأنها توظيف للقوة لتحقيق أىداؼ ُمعينة .فال توجد إمبراطورية انتشرت في التاريخ
دوف أف تكوف لها قوة مادية وفكرية .أي أف حتى التاريخ وإمبراطورياتو تشكلت بموجب القوة.

المتفاعلة ،دفعاً وتأثيراً ،وبلورة
جزء من فطنة عارمة تتالقح فيها القوى ُ
فالتغيير و"إدارة التغيير" ً

لإلرادة وربما صانعةً لها ،لتؤسس فيما بعد عتبة بناء للمواقف الالحقة ،شرط أف يتوافر الجميع

على درجة كبيرة من الميل للتغيير والتي تحمل معها سر تاريخية التغيير وتميزه .بيد أف الحقيقة
تبقى محصورة في أف التغيير ال يسير على وتيرة ِ
واحدة .وىنا تتدخل عوامل كثيرة في ضبطو
المستمرة التي لم تكن كذلك لوال مكانة
في إطار ما يُسميو (ابن خلدوف) بحتمية العمراف ُ
190

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املجلد السادس – العدد الثاني 7102/

التفكير اإلستراتيجي التاريخية الكامنة في عقوؿ صناع القرار( .)23فالتغيير عملية شمولية .ال
ِ
ومتغيرات ماثِلة وسابقةِ ،مما يتطلب فهماً
يحدث من فراغ ،بل أنو يتم عبر ُمعطيات آنية ُ
وللمتغيرات االجتماعية واالقتصادية التي تتم
وتحليالُ لخلفياتو التاريخية ولشروطو االبتدائية ُ
ِمن ِخاللو( .)24فكل التغييرات التي تحدث في العالم بِحاجة إلى ثالثة أمور ":استيعاب،
المتغيرات
ترويض ،وتكيُف" .واألمور الثالثة يقوـ بها الفكر .أي على صانع القرار استيعاب ُ
التي تدور ِمن حولو ،ثُم القياـ بترويضها ،ثُم التكيف معها .وإذا كانت لو القدرة على القياـ
بذلك فانو سينجح في إيجاد حالة التغيير وأف لم ينجح ُربما يُصاب بالتيو والفشل .وبذلك
ِ
المستمرة
المتابعة ُ
المفكر اإلستراتيجي القدرة على ُ
فاف من موجبات األمور أف يكوف لدى ُ
للتغيير أو التغييرات التي تحدث في عناصر البيئة المحلية واإلقليمية والدولية ،وبالتالي عليو
أف يعمل على خلق تفاعُل ديناميكي بين مساري عملية التفكير ثُم التخطيط وىذه التغييرات.
ِ
ومما سبق يبدو؛ أف النسق التاريخي يبقى ذا اثر متواصل في إدارتنا لعنواف التغيير
واإلستراتيجية الدولية ..فالدولة عندما تتباىى بوجودىا فهذا يعني أنها اتسعت مع وجودىا

وأصبح لها القدرة على التغيير .بيد أنو البد أف يكوف لها القدرة على إدارة ىذا التغيير وتوظيفو
للمتغيرات جد
على النحو الذي يخدمها ،لذا نجد أف استجابة األمريكاف للتحديات أو ُ
حساس ،على عكس استجابة العرب ألنهم يسكنوف التاريخ دوف توظيفو.
ُ

ادلطهب انثاوٌ :ادلتغري اجلغرايف  -اجلَوبونَتَكٌ

المتغير الجيوبوليتيكي التي تفسر طبيعة
للمتغير الجغرافي على ُ
سنركز في دراستنا ُ
العالقة بين البيئة الطبيعية والبيئة السياسية .إذ تعد الجغرافية ِمن أكثر العوامل الطبيعية ديمومة

في بناء القوة القومية وفي اعتبارات السياسة الدولية بل أصبحت تستعمل أساساً لخوض
الحروب( ،)25إذ تُعد الجغرافية من أكثر العوامل الطبيعية ديمومة في بناء القوة القومية وفي
اعتبارات السياسة الدولية ،إذ تشمل العوامل الجغرافية مجموعة من العوامل الفرعية أىمها:
الموقع الجغرافي والمساحة والتضاريس ،وتؤثر ىذه العناصر على السياسة الخارجية للدولة
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ِ
ومن ثُم تحديد مستوى القوى أو المكانة على نح ٍو ُمباشر أو غير ُمباشر( .)26وذلك ِعبر
تأثيرىا على عناصر قوة الدولة التي تؤثر بدورىا على مركز الدولة ومكانتها الدولية وتنفيذ
المتاحة للدولة في صياغة تلك السياسة .وذىب بعض
سياستها الخارجية ومدى الخيارات ُ
الجغرافيين وعلى رأسهم األلماني (فردريك راتزؿ) مؤسس علم "الجيوبوليتيك" إلى القوؿ:
ُ

"بأف الجغرافية ىي الحقيقة األساسية التي تحدد سياسة الدوؿ"( .)27وقاؿ (نابليوف بونابرت)
بداية القرف التاسع عشرَّ :
"إف سياسة الدوؿ تكمن في جغرافيتها"( ،)28وعلى ذات المنواؿ
ذىب االيطالي (موسليني) للقوؿ" :ما كانت السياسة الخارجية أمراً ُمبتكراً ولكنها خاضعة
لمجموعة من العوامل الجغرافية واالقتصادية"( .)29وىذه المقوالت تدلل على أىمية العامل
الجغرافي في العالقات الدولية.
فلو استقرأنا عالقة الماء أو الموقع البحري بالموقع الجغرافي وأثره على مستوى
ٍ
بشكل بالغ في قوة الدولة واإلقليم .فالدوؿ
والمحيطات تؤثر
المكانة ،الكتشفنا بأف البحار ُ

البحرية تحظى بمكانة ُمتميزة ُمقارنةً بنظيراتها القارية ،فال توجد دولة ذات مكانة عُظمى حالياً
إال والشخصية البحرية ىي الطابع الطاغي عليها( .)31لكن ال بُد أف يكوف للدولة القدرة على
توظيف قوتها الجغرافية لتحقيق تلك المكانة واإلفصاح عن قدرتها في إطار توظيف ُمتغيرات

البيئة ،وإذا ما حدث ىذا فأنها ستخلق حالة التغيير لصالحها .فقوة الدولة ومكانتها تتحدد
كما يرى ضابط البحرية األمريكي(الفرد ماىاف) "بدرجة سيطرتها على البحار وكلما زادت

سيطرة الدولة على البحار زادت قوتها العامة"( .)31فبريطانيا مثالً كانت تتمتع بموقع بحري
ُمتميز ِمما جعلها تحتل مكانة القوى البحرية العُظمى في القرف التاسع عشر وحتى منتصف
القرف العشرين .وىذا ما ينطبق أيضاً على سعة مساحة الدولة ،إذ ال بد للدولة أف تكوف ِ
قادرة
ُ
على توظيف تِلك السعة كي تتمكن ِمن استثمار فرص نشر المواقع االقتصادية الحيوية
والسيما الصناعية على امتداد إقليمها ِمما يُساعد على تحقيق أىداؼ إستراتيجية إيجابية
لصالح الدولة وتتيح فرص الدفاع بالعمق والظفر بالنصر النهائي تطبيقاً لمبدأ بيع األرض وشراء
الزمن ،الذي اعتمدتو روسيا في حربها مع ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وحققت النصر
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()32
المفكر األمريكي (روبرت غيلبن) للقوؿ بأف االرتفاع الكبير في كفاءة
فيها  .وىذا ما دفع ُ

المواصالت واالتصاالت تأثيرات عميقة على ُممارسة القوة العسكرية ،وطبيعة التنظيم
السياسي واالقتصادي ،وتخفض االبتكارات التكنولوجية في المواصالت واالتصاالت
التكاليف وبالتالي تزيد المنافع المتوقعة ِمن إِدخاؿ تغييرات على النِظاـ الدولي( .)33ورغم إننا

نعيش في عصر الصواريخ العابرة للقارات فاف الموقع الجغرافي ال يزاؿ عامالُ ُمهماً في
المتميزة التي تتمتع بها بعض األقاليم والسيما
العالقات الدولية .وألىمية ىذا العامل والمكانة ُ

إقليم الشرؽ األوسط( )34الذي يعد امتداد لمنطقة أوراسيا (أوربا واسيا) ،قامت اميركا
باالىتماـ بو محا ِولة وضع إستراتيجية جغرافية ُمتكاملة وشاملة وطويلة األمد لو لطالما أصبح
المسرح المركزي للعالم من ُمنطلق أف ما حدث لتوزيع القوة على قارة اوراسيا سوؼ يكوف لو
أىمية حاسمة على مكانة الواليات المتحدة وسيادتها على النظاـ الدولي(.)35
ُ

ادلطهب انثانث :ادلتغري االقتصادً

في مراحل تاريخية سابقة كانت عوامل الحجم والسكاف والموارد تعد عوامل رئيسة في
تحديد قوة الدوؿ ،وتستمد منها العوامل األخرى وجودىاِ ،
ومنها العامل العسكري الذي كاف

يُمثل أساسيات التأثير .وىذا لعب دوره آنذاؾ في صياغة التفكير اإلستراتيجي لدى العديد
من الدوؿ( .)36في ضوء قدرتها على استخداـ القوة البشرية والعسكرية في أدائها
االستراتيجي ،بيد أف انتهاء الحرب الباردة وما أفرزتو البيئة العالمية ِمن ُمتغيرات جعل العامل
المتحكمة في ُمجمل التفاعُالت الدولية
االقتصادي والتقدـ التكنولوجي تقفز لتكوف العوامل ُ
وبلورة تفكير إستراتيجي يقوـ على أساس ىذا التغيير الحاصل .وىذا يرتبط بمدى قدرتها على
المجتمع الدولي
توظيف قوتها االقتصادية والتكنولوجية ،لكي يكوف تأثيرىا كبير على فواعل ُ
وتخلق حالة ِمن التغيير ستؤوؿ لصالحها بشرط أف يكوف لها القدرة على إدارة ىذا التغيير .وال
والمحرؾ األكبر في
يختلف اثناف في القوؿ؛ بأف لالقتصاد اثر وتأثير كبير في سياسة الشعوب ُ

إستراتيجيتها ،وىذا شكل دافعاً للقوى الفاعلة في النظاـ الدولي على استخدامو كآلية للتأثير
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والتغيير .ويكاد الرأي يتفق على أف المتغير االقتصادي بِما حملو ِمن مفردات غدت ِ
واحدة
ُ ُ
ُ
ِ
المتغيرات بروزاً وتأثيراً وفاعلية ال يمكن تجاىلها في تغيير ذلك النظاـ ،والسيما في
من أكثر ُ

ظل بروز ال ُكتل االقتصادية اإلقليمية العمالقة في العالم( .)37والتصاعُد المذىل الذي شهده
عامل القوة االقتصادية في األىمية والذي قاد إلى ترجيح كفة الجغرافية االقتصادية على كفة
الجغرافية السياسية( .)38إذ أف الموارد الموجودة في الدولة أو اإلقليم ومدى نفوذ الدولة عليها
تُمثل ِ
واحدة ِمن أىم أسباب قوتها وتحديد مستوى مكانتها في النظاـ الدولي( .)39وىذا يعود

إلى العالقة الوطيدة بين تعاظُم القدرة االقتصادية واإلنتاجية والمكانة والمركز الذي تشغلها
الدولة في ذلك النظاـ في وقت محددِ .
ومن ُىنا أضحى فعل كل دولة يتوقف على قدر قوة
ُ
جسدىا االقتصادي وسالمتو( .)41فاالقتصاد بات المحرؾ لِ ُكل شيء بِما في ذلك

السياسة(.)41

فالدولة التي تتمتع بتفوؽ اقتصادي تستطيع تحقيق التغير المطلوب والتمتُع بمركز
دولي مرموؽ في النِظاـ الدولي .بيد أننا ال يمكن اعتبار الدولة قوية بمجرد امتالؾ الموارد
المتقدمة .وأحياناً تملك
االقتصادية والطبيعية ،عندما ال تمتلك التكنولوجيا الالزمة والصناعة ُ
الدولة صناعة ُمتقدمة وتقنية حديثة لكنها تفتقر إلى الموارد الطبيعية وتعتمد بذلك على
األسواؽ الخارجية ِمما قد يفرض قيود خارجية على سياستها الخارجية وىذا قد يمثل ضعفاً في

مكانة الدولة وقوتها في النظاـ الدولي وبالتالي يج ِر التغيير بغير صالحها .ومن الموارد ما يُعد
أساسياً وجوىرياً لقوة الدولة وصناعتها؛ الفحم واليورانيوـ ،وأىم من ىذا النفط؛ الذي يُعد أىم
مقوـ ِمن مقومات بناء قوة مكانة الدوؿ واألقاليم وتحديد مستواىا بع ّده سلعة سياسية-
إستراتيجية ال غنى عنها في زمن السلم والحرب وبدونو سيضعف االقتصاد ولن تكوف القوة

المحاربة( .)42وعلى الدولة المالكة للموارد أف تمتلك أيضاً السيطرة
العسكرية قادرة على ُ
السياسية على إقليمها وإال فاف الفائدة ستكوف معدومة ِمن تلك الموارد.
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للمتغير االقتصادي على ِحساب
وأعطى الباحث األمريكي (بوؿ كندي) أىمية كبيرة ُ
المتغير العسكري إذ يقوؿَّ :
"إف القوة العسكرية ال تعد مصدر المكانة الدولية ألف القوة
ُ
()43
المفكر
مقولة
في
ا
أيض
نجده
ما
وىذا
.
تتحدد بمعيار أىم ىو العامل االقتصادي"
ً
ُ
األمريكي (فرانسيس فوكوياما) "إِ َّف المعيار أو المقياس الذي يتم اعتماده اليوـ لقياس القوى

العظمى في العالم ىو االقتصاد .وأف ُمستقبل العالم سيكوف لصالح القضايا
االقتصادية .)44("..وفي مقولة الرئيس األمريكي األسبق (ريتشارد نيكسوف) "إف قوى االقتصاد

المحرؾ نحو التغيير واالزدىار وليس الدمار والحرب الذي تخلقو القوة العسكرية"(.)45
ىي ُ
وعلى صعيد ذات صلة ذىب وزير الدفاع األمريكي األسبق (روبرت مكنمار) للقوؿ" :إف
األمن يعني التنمية واألمن والتنمية يعنياف التغيير .في ظل حماية مضمونة .)46(".وبذلك قد ال
نعدو الحقيقة عندما نقوؿ؛ بأف قوى االقتصاد ِمن أىم قوى التغير التي يقوـ عليها تغيير النظاـ

المتبادؿ التي ىي أساساً ظاىرة اقتصادية .وألجل
الدولي ،والسيما في ظل ظاىرة االعتماد ُ
ذلك كاف من الطبيعي أف يؤدي التغير في ىيكلية النظاـ االقتصادي الدولي ،وكذلك إعادة
سياسات اإلصالح والتكييف الهيكلي إلى تغيرات على المستوى السياسي الدولي طالما ظلت
القوى االقتصادية ِمن أفضل آليات التغير الدولي .ليحتل بذلك التغيير االقتصادي مرتبة ىامة
المفردة التي بدا التغيير يُصنع ِمن
في سلم األولويات اإلستراتيجية لدى القوى ال ُكبرى ،ليكوف ُ

اجلها بعد أف تنامت أىميتو في األجندة اإلستراتيجية العالمية وكاف لو دوره في انهيار العديد
ِمن القوى الدولية( .)47وعلى اثر ذلك التغيير برز تفكير إستراتيجي لدى الدوؿ والسيما
القوى االقتصادية ال ُكبرى ،ذو نزعة شديدة نحو التح ُكم بالقرار االقتصادي اإلستراتيجي في
العالم ،بِح ُكم إدراؾ أف من يمتلك ذلك القرار بإمكانو التح ُكم في القرارات اإلستراتيجية

فالمتغيرات االقتصادية التي أخذت تُهيمن على العالقات الدولية شكلت وال تزؿ
الدوليةُ .
دافعاً اقتصادياً للعديد ِمن الدوؿ في ُمختلف األقاليم لصياغة استراتيجيات دولية جديدة تقوـ
()48

على زيادة قدرتها في توظيف قوتها االقتصادية
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ِ
المحافظة على
تجسدت (باالتحاد األوربي ،واالبيك ،والنافتا) رغبةً من ىذه الدوؿ في ُ
مكانتها اإلقليمية والدولية واستثمار التغيير(.)49
بيد أنو ال يصح االفتراض في العموـ أف الدوؿ الفقيرة في مصادرىا الطبيعية جميعاً ىي

دوؿ ضئيلة التأثير أو عدميتو أو ذات مكانة دنيا( ،)51فبعض الدوؿ المستوردة للمصادر
تقدمها العلمي والتكنولوجي بتأثير سياسي دولي ومكانة متميزة تفوؽ
الطبيعية تتمتع بسبب ُ
ِ
المنتِجة لتلك المصادر كالياباف.
تأثير عدد من الدوؿ ُ
ُ

ادلطهب انرابع  :ادلتغري انعضكرً

ال ِمراءَّ ،
إف التغيير بالوسائل الخشنة يُعد ِمن أقسى أنواع التغيير وأصعبها بالنسبة
بالمتغير العسكري
للدوؿ التي تتعرض للتغيير في الساحة الدولية .وبأبسط تعريف ،يُراد ُ

مجموع اإلمكانات والموارد العسكرية المادية وغير المادية المتوفرة للدولة في وقت ما ،مثل
حجم ونوع التسلح ،واإلنفاؽ العسكري ،واالنتشار العسكري الذي حققتو الدولة والعقيدة

المبتغاة( ،)51التي تستطيع الدولة حشدىا للمعركة ،ومقوماتها العامل الجغرافي
العسكرية ُ
واالقتصادي والتكنولوجي .واستعماؿ القوة العسكرية كاف وال يزؿ وسيبقى يحتل مكانة بارزة
ِ
(ِ )52
الم ِهمة ِمن أجل البقاء ولهذا
في العالقات الدولية  .بحكم أف تلك القوة تُعد من العوامل ُ
أعطيت لها المكانة ال ُكبرى في آليات التغيير في النظاـ الدولي(ِ ،)53
للعبها دوراً ىاماً في
تحديد مستوى المكانة فيو .وعليو فاف طبيعة السياسة الدولية التي تركز على سياسة القوة
ِ
المتغير العسكري ِمن كسب في
تدفع بالدوؿ للسعي كي تصبح دوؿ نووية لما يُحققو ُ
العالقات الدولية( .)54ولقد ركز أصحاب المدرسة الواقعية في العالقات الدولية على استخداـ
القوة الخشنة في التغيير (القوة العسكرية) بوصفها أساس إعادة ترتيب ىيكلية القوى الدولية

وأساس أي دولة في عالقاتها الدولية إذا ما أرادت بلوغ مصلحتها وأىدافها( ،)55ومن بين أىم
تلك األىداؼ بلوغ المكانة الدولية العظمى في النظاـ الدولي ،كما وتميل الدولة القوية إلى
تكثيف عالقاتها الدولية سعياً لتعزيز مستوى مكانتها وتحقيق أىدافها باستخداـ إمكانياتها عن
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المتغير العسكري يلعب دوراً كبيراً في ترجيح كفة الدولة في
طريق ردع اآلخرين .كما أف ُ
المفاوضات الدولية .فالدولة التي تمتلك قوة عسكرية كبيرة ،تجعلها تدخل المفاوضات من
موقع قوة ِ
ومن ثُم فرض اإلرادة على الطرؼ األخر(.)56

وعلى ىذا األساس وجدنا الباحث األمريكي (تيري ديبل) ينوه بأف "القوة العسكرية ىي
الوحيدة التي تستطيع أف تنتزع القرار بخصوص مسألة ِمن مسائل السياسة الخارجية من يد

الخصم وتضعو بيد ُمستخدـ ىذه القوة ذلك ألنها األداة الوحيدة القادرة على العمل ليس ِمن
باب النفوذ والتأثير فحسب وإنما ِمن ِخالؿ استخداـ القوة ِ
الغاشمة"( .)57وفي السياؽ ذاتو

المفكر اإلستراتيجي األمريكي (كينث والتز) إلى؛ "إف القوة العسكرية في العالقات
أشار ُ
الدولية ال تعد بمثابة الخيار األخير بل الخيار األوؿ والدائم"(.)58
وعليو فإف المكانة ترتبط وتقترف بالقوة ،والسيما أف القوة تنضج ِمن ِخالؿ الحيوية
االقتصادية والنفوذ السياسي والقوة العسكرية وبما أف القوة قيمة نسبية ،فاف الدوؿ تجري

تقييماً على وضع قوتها الذاتية بمقارنتو مع وضع الدوؿ األخرى وتستخدـ القوة للحفاظ على
الذات وتعزيز المكانة الدولية وتحقيق قدر ِمن الكفاية االقتصادية( .)59وما التسابق على القوة

إال رغبةً ِمن جانب الدوؿ لصناعة التغيير ف ُكل سياسة ىي صراع من اجل القوة ،والقوة ِمن
اجل التغيير .والسيما إذا ما علِمنا بأف القوة ىي من غيرت مالمح النظاـ الدولي على مر

الحقب التاريخية( .)61وإذا ما قلبنا صفحات التاريخ قليالً نجد أف الحرب العالمية األولى
رتبت المكانة العسكرية للدوؿ إلى مستويات ،فقد خرجت روسيا مدحورة وأصبحت في
مستوى المكانة الدنيا في النظاـ الدولي ،أما الواليات المتحدة فحافظت على قوتها العسكرية
من غير أذى كبير ،وحازت بريطانيا وفرنسا مكانة القوة العسكرية العليا والفاعلة في الشؤوف
()61
الم ِهم في السياسة الدولية
المتغير العسكري يلعب الدور ُ
األوربية والعالمية  .وال زاؿ ُ

والسيما عندما تعجز الدبلوماسية والضغوط االقتصادية عن تحقيق أىداؼ الدولة وحماية
ٍ
حدب وصوب خالؿ
آمنها( .)62فالواليات المتحدة على سبيل المثاؿ تواجدت في ُكل
ِ
المنتشرة في عموـ أرجاء العالم ِمما
الحرب الباردة وال زالت حتى اآلف عبر قواعدىا العسكرية ُ
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أعطاىا مكانة الدولة العظمى في النظاـ الدولي( .)63اثر تعويلها على اآللية العسكرية التي
غدت األولى في آليات التغيير األمريكي المعوؿ عليها كثيراً في تغيير النظاـ الدولي بِما يلبي

طموحها.

المتغير العسكري والنظاـ الدولي
ولعل ابرز من كشف عن معالم العالقة الجدلية بين ُ
ىو (روبرت غيلبن) عندما أشار إلى؛ إِ َّف ابتكار التقنيات العسكرية الجديدة يمكن أف يكوف
لها تأثيرات تفاضلية على المجتمعات المختلفة ِ
ومن ثُم على التوزيع الدولي للقوى ويمنح
ُ
ُ
المجتمعات على غيرىا .واف الحرب ىي ِمن أىم الوسائل التي تصنع التغيير في
أفضلية لهذه ُ
ِ
المح ِركة.
جزء ال يتجزأ من تطور األنظمة الدولية وقواىا ُ
السياسة الدولية .فحروب الهيمنة تعد ً
وىنا تبدو األنظمة الدولية ،ما ىي إال حالة ناتجة عن إعادة ىيكلة النظاـ الدولي .وأف انتهاء
ُ
حرب الهيمنة لقوى ما ،ما ىو إال بداية دورة أخرى ِمن النمو والتوسع واالنحدار في ميزاف
القوى وليواصل قانوف النمو غير المتكافئ إعادة توزيع القوى .وبالتالي تقويض الوضع الراىن
الذي أنشاه األخرِ ،
ومن ثُم ينتقل العالم إلى جولة جديدة من الصراع على الهيمنة ،ولتبحث

القوى الدولية عن مرسى أخر للتغيير غير ما ىو موجود في الواقع( .)64بيد أف ِمن ُمسلِمات
القوؿ؛ إف دور المتغير العسكري شهد نوعاً ِمن التراجع مع تحوؿ طبيعة ِ
الصراع الدولي ِمن
ُ
ُ
ِ
المهيمن لصراع ثالثي اقتصادي-
صراع عسكري -إيديولوجي أباف الحرب الباردة إلى الدور ُ
تكنولوجي -حضاري في عالم ما بعد تلك الحربِ .مما يعني أف القوة العسكرية عرضة
الجغرافية واالقتصاد اللذاف يعداف أكثر ثباتاً.
والمفاجئة ،على عكس ُ
المستمرة ُ
للتغييرات ُ
ُ

ادلطهب اخلامش  :ادلتغري انتكىونوجٌ -ادلعهوماتٌ

عج بالمتغيرات التي شهدىا أعقاب الحرب الباردة
ال يخطئ من يظن أف العالم الذي ّ

والتي غيرت أسس األداء السياسي ،وجد نفسو أماـ عصر التناقضات تتجاىل فيو
اإليديولوجيات وتزداد فيو الحاجة إلى التشريع(.)65فقد اتجو العالم نحو عهد جديد بقدراتو

التقنية التي تنمو يوماً بعد يوـ ،حتى أصبح التداخل والتفاعُل قائماً بين العالمي واإلقليمي
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()66
المستقبل في يد األقدر على
والمحلي وبين قوى السيطرة وقوى المقاومة .حتى أصبح ىذا ُ

فالمتغير التكنولوجي غدا يعد أحد أىم
والمكتسباتُ .
المستجدات ُ
التح ُكم والتصرؼ في ىذه ُ
المتغيرات المؤثرة في اإلستراتيجيات الدولية .فالتطور الذي يصيب األدوات المادية في
ُ
المجتمع ينعكس على مستوى التفكير اإلنساني ،تالياً يهيئ األرضية لحصوؿ التغيير ِ
ومن ثُم
ُ
ُ
االنتقاؿ من مرحلة تاريخية إلى أُخرى .إذ يفرض التغيير في التكنولوجيا على الدولة أف تغير
إستراتيجيتها وأسلوبها في تامين ومكانتها.
ولقد صحت الرؤية التكنولوجية للتغيير التي نوىت إلى أف العوامل السياسية وعلى

ِ
عامل
المتحكمة بتغيير النظاـ الدولي ،ذلك ألف الت ُ
الرغم من مضائها قُدماً لم ت ُكن ىي الوحيدة ُ

الدولي أصبح ُمجتمعي الفروض .لذا ركزت ىذه الرؤية على امتالؾ القدرة على التح ُكم عن
حفزات واألدوات ِ
بواسطة القوة ِ
الناعمة "التكنولوجيا" التي تقدـ بدورىا الم ِ
بعد ِ
الفاعلة والهائلة
ُ
ُ
للتغيير( .)67فالحديث عن التغيير وإدارتو ال يمكن أف يكتمل أو يستقيم إذا لم يرتبط

بالتكنولوجيا الحديثة ودورىا في إحداث التغيير .وكذلك أىمية استيعاب التكنولوجيا كوسيلة
ِمن وسائل التغيير وأدواتو والعمل على تطويرىا ومالءمتها لظروؼ اإلستراتيجيات الدولية.

جهة وبين التغيير من ٍ
وبالتالي أف صياغة العالقة السليمة بين التكنولوجيا من ٍ
جهة أخرى
يتطلب فهماً شمولياً لهذه العالقة بحيث يغطي جميع جوانبها( .)68فكِالىما عنصر فاعل
المتغيرات المؤثرة
المتغير التكنولوجي غدا يعد احد أىم ُ
ومؤثر في األخر .وذلك ُمتأتي من أف ُ
المجتمع ينعكس على
في اإلستراتيجيات الدولية .فالتطور الذي يصيب األدوات المادية في ُ
طبيعة ومستوى التفكير اإلنساني ،تالياً يهيئ األرضية لحصوؿ التغيير ِ
ومن ثُم االنتقاؿ من

مرحلة تاريخية إلى أخرى .إذ يفرض التغيير في التكنولوجيا على الدولة أف تُغير إستراتيجيتها
وأسلوبها في تأمين ذاتها ومكانتها في النظاـ الدولي.
ِ
ِ
ِ
المتغير العسكري ىو
وعلى خالؼ ما ضنو البعض من أنصار القوة الخشنة ،بأف ُ
األكثر تأثيراً ،نجد فريقاً أخر جاء برؤية جديدة محورىا التأكيد على أف الغلبة في التغيير يرد
المتجسدة بالتكنولوجيا التي أصبح لها شمولية المجاالت ،التي ستتولى
إلى القوة الذكيةُ ،
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مرحلة جديدة لصناعة التغيير ،يسود فيها مفهوـ االنكشاؼ اإلستراتيجي المعلوماتي .لتجسد
آلية جديدة ال يمكن االستغناء عنها لتكوف بتواترىا دوراً في إدراؾ كيفية إحداث التغيير في
النظاـ الدولي( .)69وىذا عائد أساساً إلى ما حققو التقدـ التكنولوجي ِمن تغييرات جوىرية في

والمجتمع واتسع مداىا ورحاىا حتى دبت تشمل ميداف الدبلوماسية
حياة اإلنساف ُ
واإلستراتيجية والثقافة واالقتصاد وغيرت شكل الهرمية الدولية أيما تغيير وألغت االبتكارات
المفكر األمريكي (الفن توفلر)؛ إف
العلمية عامل المسافة بين الوحدات الدولية .وكما يقوؿ ُ
الصراع في القرف الحادي والعشرين لن يكوف ِ
صراعاً بين الحضارات كما ذىب إليو (صاموئيل
ىنتنغتوف) ،بل سيكوف ِ
صراعاً بين حضارة الموجة الثالثة (المعلومات واالتصاالت) وحضارة
الموجة الثانية (الصناعية) واألولى (الزراعية)(.)71

تسارع خطى الثورة العلمية والتقنية (أي اندماج العلم في
وذلك التقدـ ىو
ُ
التكنولوجيا) .وما ينجم عنها من االكتشافات واالختراعات التي يتحقق في عدد من الميادين
في مجاؿ المعرفة والتكنولوجيا( .)71وما أف أصبحت األخيرة سمة العصر ومصدر القوة في
العالقات الدولية ،حتى اتسع نطاؽ العلم إلى ٍ
حد ىائل ليكوف وسيلة لالختراؽ .بعد أف زاد

دور التق ُدـ التقني في دعم القدرة اإلنتاجية ِ
ومن ثُم القوة االقتصادية للدولة ،ليهيئ أكفأ
وسائل استغالؿ اإلمكانيات الطبيعية والمادية والبشرية المتاحة بعد أف بدأ التغيير من مسؤولية
القوة الذكية( .)72فالتقدـ التكنولوجي يشكل واحدا من أىم العوامل المسؤولة على اإلطالؽ

تقدمها
عن النمو االقتصادي .فالياباف لم تصل إلى قدرتها التنافُسية العالمية اليوـ إال بفضل ُ
()73
المتغير ُمتغيراً ُم ِهماً في بلوغ المكانة الدولية في النظاـ الدولي
التكنولوجي  .وشكل ذلك ُ
ٍ
بشكل ُمضطرد في التغيير( ،)74بعد أف أصبح
المرتبطة بالتكنولوجيا تتسارع
وبدت المجتمعات ُ
وعد المنظروف األوائل أف التكنولوجيا
يُدار ِمن أصحاب المعرفة وليس ِمن أصحاب القوةّ .
ستغمر كل ما ىو ثقافي وتحوؿ الثقافة إلى أداة في خدمة التقنية ،وبدا التخوؼ من المصير
ومستقبل
المحتوـ الذي يجعل التكنولوجيا تتحكم في اإلنساف الذي أوجدىا وفي مصائر ُ

الدوؿ ومركزىا في النظاـ الدولي( .)75بعد أف فتحت الثورة العلمية والتكنولوجية أفاقاً جديدة
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في التنافس الدولي ِمن اجل امتالؾ أو تقسيم الموارد خارج القارات ،وأصبحت إستراتيجية
()76
ِ
لمستقبل المعلوماتية  .التي كاف لها أثاراً بليغةً
التوقع والتخطيط ىي اإلستراتيجية الحاكمة ُ
على النظاـ الدولي ،ومهدت إلى دخوؿ البشرية عصر عالمية العالم .وبدت تؤدي دوراً ُم ِهماً
وتكتالتها اإلقليمية الجديدة .بعد أف
في خلق نظاـ ُمتعدد األقطاب برفقة اآللية االقتصادية
ُ
ِ
ومرتكزات اقتصادية وتكنولوجية في المقاـ األوؿ(.)77
أسس ُ
أصبح النظاـ الدولي يستند إلى ُ

وبدت الثورة الذكية حسب وصف "جيمس بيكر" من ابرز آليات بناء ذلك النظاـ( .)78وفي
ِ
المتغير العلمي والتكنولوجي غدا يُشكل ُمتغيراً أو عامالً ُم ِهماً في
المحصلة دعونا نقوؿ؛ أف ُ
ُ
ٍ
بشكل ُمضطرد في
المرتبطة بالتكنولوجيا تتسارع
المجتمعات ُ
بلوغ المكانة الدولية وأخذت ُ
التغيير وتوظيف قوتها التكنولوجية ليكوف لها القدرة على خلق التغيير وإدارتو بنجاح بِما يُحقق
طموحها نحو بلوغ المكانة العالمية.
ُ

ادلطهب انضادس  :ادلتغري االجتماعٌ -انثقايف

ِمن المؤكد أف للشخصية المادية والمعنوية للوحدات ِ
الفاعلة في النظاـ الدولي ،األثر
الفاعل في التأثير على سلوكو ،وىذا ما كشفتو لنا الح ُقب التاريخية لذلك النِظاـ .فالمقومات
االجتماعية تُعد ِمن العوامل المؤثرة في تحديد مستوى مكانة الدوؿ وتحديد اتجاىات األمن

القومي ،لِما توفره من إمكانات القوة أو ما تفرزهُ ِمن أسباب ضعف قد تُهدد بِناء الدولة
فالتماسك واالندماج االجتماعي يؤدي إلى االستقرار الداخلي وعلى
وتركيبتها االجتماعية.
ُ
التماسك يقود إلى ضعف مكانة الدولة وعدـ استقرارىا(.)79
العكس ِمن ذلك أف ضعف ذلك
ُ
ِ
ِ
المبادرة
فالدولة التي يحظى نظامها السياسي بدعم اجتماعي داخلي تصبح قادرة على ُ
السياسية الخارجية على نح ٍو فاعل وعكس ذلك في حالة انعداـ أو قلة الدعم االجتماعي
ٍ
بشكل سلبي في مكانة الدولة وبالتالي ىذا ما قد يضعف مكانتها في النظاـ
الداخلي يؤثر

الدولي .وىذا ما يُدلل على تأثر السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية( .)81فالعامل الداخلي
يتطلب بِناء وإدامة القوة التي قد تبذؿ خارجياً .كما يتطلب النشر الخارجي للقوة لضماف
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الشؤوف الداخلية للدولة .وىذا عائد إلى أف التغيير يولد نتيجة ِ
الحراؾ االجتماعي ،فيكوف
ّ
()81
الحل للحالة المطلوبة ىو التخلص من الواقع المرفوض  .ولعل ىذا ما دفع رائد المدرسة
الواقعية التقليدية (مورجنثاو) لإلبانة بأف الصراع من أجل القوة ىو ظاىرة خالدة بخلود

اإلنساف وما يقصده بالقوة ىو التأثير النسبي في الدوؿ األخرى( ،)82وىي ال تعني العنف
بالمعنى الضيق ،وإنما تتكوف ِمن تفاعُل عوامل مادية واجتماعية ،مثل  :المواد الطبيعية،
واإلمكانات العسكرية ،والخصائص القومية ،والجغرافية والسكاف.الخ ،باجتماع ىذه العوامل
تتشكل قوة الدولة المواجهة لتحقيق مصلحتها الوطنية وىذه القوة ىي الغاية في حد ذاتها

()83
تجاىل حقيقة أف إدراؾ الدولة لذاتها
وىي الهدؼ العاجل واآلجل للدولة  .كما ال يمكن ُ
وإثباتها وإرادتها تعد مصدر رئيساً لقوتها أي بمعنى القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ
الخطط ،وفقاً لِما تراه موائماً لمصالحها القومية ،ودوف الخضوع للضغوط الخارجية( .)84وىذا

ما يدعم تلك الدولة في توظيف التغيير لصالحها .كما أف المستوى المعنوي يُعد عنصراً ُم ِهماً
للمجتمع
في بلوغ التغيير وتحديد مستوى مكانة الدولة ،فاإليماف بأف الخيارات السياسية ُ
عادلة وصائبة يولد تماسكاً اجتماعياًِ .
ِ
ومن دوف معنويات عالية يتعذر مواصلة المواجهة في ظل
ُ
األزمة أو الحرب( .)85كما تُشكل الخصائص الجيو سياسية والجيو اقتصادية والجيو ثقافية
للمجتمعات .وتُعد المرجعية الحضارية ألي
وحدة ُ
تكاملية مع استيعاب العامل التاريخي ُ

المجتمعية،
ُمجتمع وىويتو الثقافية واألنماط التي أفرزتها المسيرة التاريخية على التنظيمات ُ
()86
.وىنا يؤكد الجنراؿ (اندريو بوفر) على أىمية ِدراسة
ُمعطيات ثابتة في ُمعادلة القوة ألي بلد
ُ
ِ
والمرتبطة بالغرائز اإلنسانية كالحاجة
الطابع القومي للشعوب باالستناد على الحوافز الباعثة لها ُ
المشتركة(.)87
للمجتمعات اتجاىاتها ُ
لألمن والبقاء  .الخ فهي التي تعطي ُ
ِ
والشاملة لِ ُكل ِمن األفكار وأسلوب
زد على أنو لقوى الثقافة دوراً كبيراً في التغيير،

والمعتقدات الدينية والنظاـ االجتماعي لألفراد .فالثقافة والتطورات العلمية
الحياة والتقاليد ُ
المستمرة وما أفرزتو ِمن وحدة وسائل االتصاؿ والمواصالت أدت إلى ترا ُكم الثروات
الثقافية ُ
وتحصيل القوة ِ
ومن ثُم أدت وستؤدي إلى مزيد ِمن التغيير في طبيعة القوى الدولية وىيكلية
202

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املجلد السادس – العدد الثاني 7102/

النظاـ الدولي( .)88إذ تشير الدراسات إلى ديمومة تأثر وتأثير البُعد الثقافي بتطور النظاـ
الدولي .فالخطاب الثقافي اإلستراتيجي يؤثر في اتجاىات الفكر اإلستراتيجي العالمي ِمما

يجعلو حدثاً مركزياً أو خطاباً محورياً إلدارة النقاش العالمي وتوجيهو( .)89وتستند المدارس
الفكرية على أىمية الثقافة وقواىا في ىيكلية النظاـ الدولي .فعلى سبيل المثاؿ نجد أف
المتغيرات الثقافية في
المدرسة الليبرالية والمدرسة الواقعية الجديدة بدأتا تعترفاف بدور ُ
تشكيلها لألحداث السياسية الدولية نتيجة للتحديات الراىنة التي تواجهها التيارات
الواقعية( .)91وىذا أيضاً ما ينطبق على مدرسة ما بعد الحداثة والتي أكدت على أىمية الثقافة
في بُنية النِظاـ الدولي وحولت ما يعده بعضهم نشاطاً غير ثقافي (كالحرب ،والدبلوماسية،
والتكامل االقتصادي) إلى أشكاؿ ثقافية يمكن قرأتها بوصفها موضوعات
وحفظ السالـ،
ُ
ِ
المتغير الثقافي
ثقافية بل أف الحياة ُكلها تصبح نصاً ومن ثُم فهي ثقافة .ليغدو اثر ذلك ُ
والتكنولوجي من عوامل التقدـ وتوزيع القوة الدولية ومحوراً ِمن محاور السيطرة العالمية

ومعطى أساسي في النظم العالمية الجديدة .وىذا ما جعل قوى الثقافة لها دورىا
األساسية ُ
الواضح في تغير المسرح السياسي الدولي وىيكلية القوى الدولية وبذلك تعد من قوى التغير
األساسية(ِ .)91
ومما سبق يبدوَّ ،
إف قوة األُمم ومكانتها في النظاـ الدولي تتأثر بمستويات
الثقافة واألمية لدى سكانها ،وغدا تقدـ األُمم والدوؿ يقاس بعدد ونوعية مؤسساتها العلمية.
والمتابع يجد أف التغيير الدولي جاء استجابةً لمبدأ التأثير .فالقوى المالِكة للتأثير
ُ
بمستقبل النظاـ الدولي ِعبر التح ُكم بِ ُمفردات التغيير .وبما أف القوة قيمةً نسبيةً لذا
تتحكم ُ
ِ
الممكن وصف طرؼ ما بأنو قوي أو ضعيف إال في إطار ُمقارنتو بطرؼ أو أطراؼ
فمن غير ُ
المقارنة ىي التي تُحدد موقعو في ىيكل النِظاـ الدولي فمثالً تُعد الياباف قوية
أُخرى .فتلك ُ
اقتصادياً في ذلك النِظاـ ُمقارنةً بروسيا االتحادية إال أنها ال تُقارف بها عسكرياً.
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ومتغيرات التغيير المؤثرة في النظاـ الدولي ال تعمل
وحري بِنا القوؿ؛ بأف ُكل قوى ُ
ٌ
ِ
فهناؾ
المتغيرات األخرى ُ
بمعزؿ عن بعضها مهما تفاوتت وتباينت درجة تأثير ُكل ُمتغير على ُ
للمتغير العسكري أف تعمل بِمعزؿ تماماً
عالقة عضوية جدلية ما بينها تأثراً وتأثيراً ،فال يمكن ُ
المتغير الثقافي .ويتوقف تأثير ُكل ُمتغير حجماً ونسبةً على مجموعة
المتغير االقتصادي أو ُ
عن ُ
ِ
ِ
المتغير العسكري لعب دوراً
المتعلقة بالبيئتين الداخلية والخارجية .فإذا كاف ُ
من االعتبارات ُ

المتغير الجيوبوليتيكي واإليديولوجي
مركزياً في النظاـ الدولي لفترة الحرب الباردة ،فضالً عن ُ
ٍ
المتغير التكنولوجي غدتا تضطلعاف بالدور
المتغير االقتصادي فضالً عن ُ
بدرجة اقل ،فأف ُ
المركزي في النظاـ الدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة .إذاً؛ ُىناؾ تأثير ُمتبادؿ لتِلك
المتغيرات.
ُ
وفي ضوء ما سلف ،دعونا نقوؿ؛ بأف التفكير اإلستراتيجي غدا مكوف مؤلف ِمن قيم
ُمتراكمة استندت عليها الحالة الذىنية للقادة وصناع القرار وتوسلوا بها ِمن اجل بِناء مواقفهم
وتصريفهاِ .
ومن بين ىذه القيم "إدارة التغيير" والتي تبدو وكأنها دالة لِما حملو ذلك التفكير

تجدد .إذ النهج الوظيفي في اإلدارة اإلستراتيجية ،نتاج التفكير اإلستراتيجي وم ِ
ِمن ُّ
حصلتو،
ُ
كونها أدا ًة لتحقيق درجةً عاليةً ِمن التفاعُل بين األىداؼ والعمليات والموارد طمعاً في
الوصوؿ إلى كينونة جديدة لألداء االستراتيجي ،في زمن التغيير الذي يعد بِ ُكل ما يحملوُ ِمن
تح ُفز ومطالب وحاجات ،قيمة أساسية في بُنية التفكير اإلستراتيجي.
وإذ تُشير األدبيات اإلستراتيجية الحديثة إلى مركزية العالقة بين الغايتين (غاية
اإلستراتيجيات الدولية وغاية إدارة التغيير) ،فأنها تُعبر عن حالة ِمن التأصيل الفكري لم تعتد
األدبيات اإلستراتيجية السابِقة على تحليلها أو ُمناقشتها .األمر الذي نضج من التفكير
اإلستراتيجي ليمثل وفقاً لهذا المنطق محصلة التحاـ بين تأصيل فكري على مستوى ٍ
عاؿ ِمن
ِ
واء لوحدات دولية بعينها أو
الدقة والرقي لظواىر ووقائع وأحداث وتصورات ُمستقبلية س ً
للمجتمع الدولي ك ُكل ،وبين الحركة التي ينبغي أف تتجسد على ارض الواقع بصيغة أىداؼ
ُ

وأفعاؿ ُمنتقاة.
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ادلبحث انثانث

انتغَري يف اإلصرتاتَجَت األمرٍكَت  :امنورجا تطبَقَا
إذا ما القينا نظرةٌ ِ
فاحصةٌ على التاريخ السياسي للنِظاـ الدولي لوجدنا أف ُىناؾ ما
يمكن ع ّده ثوابت تؤطر عملية التغيير في صعود قوى دولية وفي الوقت ذاتو يعد عالمة ِمن

عالمات أفوؿ وانحطاط قوى أخرى دب الوىن في قدراتها .وعلى الرغم من أنو ال يمكن
وضح حدود زمنية لعملية نشوء وسقوط القوى ال ُكبرى ،إالَّ َّ
أف ىناؾ مقومات قد تكمن فيها

مكامن القوة والصعود ،أو معوقات تُمهد لعملية الوىن والضعف واألفوؿ .وىذا ما يوضح أف
مرحلة ما بعد الحرب الباردة جسدت مرحلة انتقالية .أي أنها ضمت بين دفتيها سمات تعود
الحقبة السابِقة ،فضالً عن السمات الجديدة .على نح ٍو افرز قوى ُكبرى بات لها القدرة
إلى ُ
ِ
الشاملة وإبراز إستراتيجيات دولية جديدة بِما يتناسب مع حقائق
على توظيف معالم قوتها

التغيير واستثماره وتوظيفو.
ِ
وعند قراءة اإلستراتيجية األمريكية يبدو لنا أف ُىناؾ الكثير ِمن قوى التغيير التي تعمل
عندما تجد أف لديها قوى مح ِركة للتغييرِ .
فمن ُذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى يومنا ىذا،
ُ
حيث األىداؼ والمصالح،
تميز الفكر اإلستراتيجي األمريكي باإلدراؾ والرؤية الشمولية ِمن ُ
على نح ٍو دفع الواليات المتحدة إلى تبني نهج التفكير اإلستراتيجي الشامل لتأمين دورىا
ومكانتها العالمية(.)92

المتغيرات مع
وبعد انتهاء الحرب الباردة بدأ العالم أماـ مرحلة جديدة تساوت فيها ُ
حيث ِ
االنحدار بعيداً عن التوازف ومجرى التاريخ الذي أشاع
المفاجآت وتوارت الثوابت إلى ُ
ُ

المستقبل سوؼ تحكموُ آليات
األمريكاف بأف نهايتو قد تمت على أيديهم بتأكيدىم على أف ُ

السوؽ والرأسمالية والديمقراطية الليبرالية( .)93وللوقوؼ على مكانة التغيير في اإلستراتيجية

األمريكية ،تم التعرؼ عليها موجزاً في إطار التقسيم األتي:
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ادلطهب األول  :مقوماث انقوة األمرٍكَت

ِمن ُذ ما يزيد على العقدين ِمن الزماف شهد النظاـ الدولي ظهور وضع جديد بسيادة نزعة

التفرد األمريكية على ُمجمل التفاعُالت الدولية( .)94وذلك ما دفع الكثيرين للقوؿ؛ أف النظاـ
ُ

العالمي الراىن يقوـ في مرحلة ما بعد الحرب الباردة على نظاـ القطبية األُحادية بزعامة
أمريكية ،وأف مقولة أف ُىناؾ ُمنافسين ُمحتملين للواليات المتحدة في نِظاـ ُمتعدد األقطاب لم
ِ
بالمفكر اإلستراتيجي األمريكي (جوف
ي ُكن أكثر من أسطورة سرعاف ما تفجرت .وىذا ما حدا ُ
اكنبري) ِ
لالدعاء" :بأننا نعيش في عالم القوة األعظم الواحد دوف ُمنافس جاد"(.)95
داعمة لألُحادية القطبية ِ
ويستند أنصار ذلك االتجاه إلى مسوغات ِ
ومنها؛ التفوؽ
األمريكي الشامل؛ والسيطرة األمريكية على النظاـ الدولي الراىن والمنظومات الدولية ،والقدرة

على إنشاء تحالُفات تحت قيادتها واالنتشار الكثيف للقواعد والوجود العسكري األمريكي في
والتفرد في استخداـ القوة دوف ِحساب أو ِعقاب(.)96
العالم ُ
وتذىب بعض دوائر الفكر اإلستراتيجي األمريكي للقوؿ؛ َّ
إف النظاـ الدولي يتحدد فيما
بين الدوؿ ال ُكبرى بأربع مستويات للقوى" :سياسية ،وعسكرية ،واقتصادية ،وتكنولوجية"
والواليات المتحدة تنفرد دوف سواىا من القوى ال ُكبرى بوضع القطب الذي يجمع المستويات

األربع من القوة معاً .ف ُكل من الياباف واالتحاد األوربي قو ًة ُكبرى اقتصادياً وتكنولوجياً ،لكن
ليس كذلك عسكرياً وال سياسياً .والهند والصين ال تزاالف قوتين إقليميتين باألساس ،كما أف

حدة األزمات الداخلية لروسيا وأزمة ىويتها وأزماتها االقتصادية والسياسية قد يُشكل قيداً على
()97
وبناء
.
ظهورىا بوصفها قطب دولياً واعداً يمكن أف يسهم في بِناء نِظاـ ُمتعدد األقطاب
ً
عليو وفي إطار سعي اإلستراتيجية األمريكية الشاملة إلى ضماف فرادة الهيمنة األمريكية على

النظاـ العالمي ،فإنها أخذت تحرص على استثمار ظاىرة اإلقليمية الجديدة والتعاطي مع
متغيراتها في مختلف المناطق ،وفي م ِ
قدمتها منطقة آسيا الباسفيك ذات القدرة اإلستراتيجية
ُ
ُ
واالقتصادية والديمغرافية الواعدة ،لتُقلص احتمالية بروز نظاـ دولي ُمتعدد األقطاب .ومع أف
اإلستراتيجية األمريكية ليست ضد التكتُل اإلقليمي بيد أنها لن تدع أي تكتُل يولد بعيداً عن
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رؤاىا كي ال يُهدد مصالحها ويُغير ىيكلية النظاـ العالمي ،وىذا ما دفعها للدخوؿ في ُكل
ترتيب إقليمي جديد في أي رقعة ِمن العالم وتزعمو(.)98
وللحقيقة نقوؿ؛ بأف ِ
واحدة ِمن ابرز مقومات القوى التي تمتلكها الواليات المتحدة

والتي جعلتها تتربع على العرش العالمي اليوـ ىي إدراكها لذاتها فهي طرحت ذاتها إلثباتها .أـ
المقومات األخرى تعد وسائل لالقتراب ِمن ىذا الهدؼ .إذاً الذاتية ىي سر وجود الواليات

فالمبادرة تُعيد الذاتية وتُعيد المكانة .وعليو أف نسق االرتباط بين
المتحدة وقوتهاُ .
المبادرة.
اإلستراتيجية األمريكية والتغيير عالية المستوى ألف اإلستراتيجية األمريكية قائمة على ُ

ف ُكل أفكار (بريجنسكي وكيسنجر) ىي أفكار ُمبادرة .فكرة القوة الناعمة والصلبة ومشروع
القرف األمريكي ومشروع الشرؽ األوسط الكبير وغيرىا ىي ُمبادرات .أف األساس في
اإلستراتيجية األمريكية ىو إدراؾ الذات عندما تدرؾ ذاتك تستطيع أف تفعل ُكل شيء .فإدراؾ
الذات ىو المقوـ األساس لإلستراتيجية األمريكيةِ .
واحدة ِمن أىم أسباب انهيار االتحاد

السوفيتي ىو أنو لم يجد ذاتو بعد أف فرطوا بذاتهم..
ادلطهب انثاوٌ :معوقاث انقوة األمرٍكَت

اليوـ أخذت صورة البيئة الدولية الراىنة تشهد احتماالت عالية نحو بزوغ تعددية
قطبية ،والسيما بعد أف غدت الواليات المتحدة وإستراتيجيتها ِ
الشاملة تواجو ُجملة كوابح أو
معوقات ،وأبرزىا:
أوال :ادلعوق االقتصادً

تُمثل الواليات المتحدة اليوـ ،الدولة األكثر ُمعاناة في التدىور االقتصادي ُمقارنةً مع
حيث المديونية والعجز الميزاني .فاالقتصاد
الدوؿ الصناعية ال ُكبرى .فهي الدولة األولى ِمن ُ
األمريكي يُعاني من اختالالت ىيكلية ِسواء في امتالؾ القدرات التي تؤىلو لزعامة العالم أو
بِناء نموذج أداء اقتصادي ،حتى أصبحت الواليات المتحدة أكبر دولة مدينة في العالم ،ولم
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يعد باستطاعة الواليات المتحدة اإلمساؾ باالقتصاد واألسواؽ العالمية كما كانت سابقاً ،إذ
بلغ حجم دينها العاـ اإلجمالي في عاـ  2119ما يقارب الػ( )7,5تريليوف دوالر ،وأرتفع في
عاـ  2111إلى أكثر من ( )16,5ترليوف دوالر ُمقابل دخل إجمالي ال يتجاوز الػ()16
المرجح أف تزداد تلك الديوف أكثر في السنوات القادمة .أما عجز ميزانها
ترليوف دوالر ،ومن ُ

()99
التجاري فبلغ نحو ( )1,29ترليوف دوالر عاـ  . 2111وذلك العجز بدأ يضعف كثيراً
ِمن القدرة األمريكية على ُممارسة الزعامة .وذلك ما حفز اإلستراتيجيين األمريكاف للقوؿ :بأف

فرضية القطبية األحادية لن تعمر طويالً بل ىي ُمتهافتة لتراجع المكانة االقتصادية األمريكية،
على الرغم من استمرار ىيمنتها العسكرية( .)111وخير من يؤمن بهذا االتجاه ُىم (الواقعيوف
ُّ
الجدد) الذين آخذو يشككوف في إمكانية استمرار التفوؽ األمريكي لعدـ استناد االقتصاد

أسس ُمتينة ،وبذلك أشار(ريتشارد ىاس)" :بأف المكانة األمريكية في
والتفوؽ األمريكي على ُ
أسواؽ األوراؽ المالية والتجارية تراجعت وتعاظمت مكانة قوى أخرى ،وحل اليورو محل
المعامالت المالية والنفطية ،وأف القطبية األحادية وىَّم ولحظة لن تدوـ طويالً وإنها
الدوالر في ُ

المتعددة"(.)111
تفسح المجاؿ للقطبية ُ
ثاوَا  :ادلعوق انعضكرً

حيث مستوى اإلنفاؽ
على الرغم من التربع األمريكي على قمة الهرـ الدولي ِمن ُ
واإلمكانيات العسكرية وصحيح أف الواليات المتحدة ىي أقوى دولة عسكرية في العالم
وستظل تحتل ىذا المركز ِخالؿ العقود القليلة الماضية .بيد أف ىذه القوة وىذا التفوؽ ال

ٍ
يعني أنها ستبقى كذلك
وآلجل غير ُمسمى .وىو ال يعني أف الواليات المتحدة ستكوف دائماً
قادرة على تحقيق أىدافها ِعبر الوسائل العسكرية في ُكل زماف ومكاف .فالقوات األمريكية
وى ِزمت في الصوماؿ أو على األقل إنها وجدت نفسها في
ُمنيت بهزيمة معروفة في فيتناـُ .
وضع ال تحسد عليو فاضطرت لالنسحاب فيما بعد .وحتى وجودىا في أفغانستاف لم يُحقق
األىداؼ األمريكية على نح ٍو كامل .وعلى الرغم من تفوؽ ىذه القوات إال أنها استعانت في
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تقدمها البري بقوات الشماؿ األفغاني لتقليل ِمن حجم الخسائر ،وعانت كثيراً في العراؽ .بل
ُ
حتى في حرب الخليج الثانية استعانت بأكثر من ( )33دولة .زد على أف ِ
انغماس الواليات
في السياسة الدولية وتدخلها في مناطق عديدة ِمن العالم أمر لم يعد مقبوالً اليوـ حتى بالنسبة

للمواطن األمريكي .أضف إلى ذلك أف ُىناؾ الكثير ِمن دوؿ العالم قد دخلت النادي النووي
السالح حكراً على أميركا .وأصبحت الكثير ِمن الدوؿ ِ
ولم يعد ىذا ِ
ومنها نامية تمتلك

صواريخ ىجومية ِ
قادرة أف تصل بتبعاتها إلى األعماؽ األمريكية ،وقدرة ردع أو ُمزاحمة
إستراتيجية بِما يؤىلها لِ ُمقارعة الواليات المتحدة ومنعها من التربُع على قمة النظاـ الدولي
عسكرياً..إذ أف ُىناؾ دوؿ تمتلك إمكانات عسكرية مؤثرة في الفعل الدولي ،وىي في ٍ
تناـ
ُمستمر .كما أف عصر اإلقليمية الجديدة وتكتُالتها االقتصادية ،أفقدت القوة العسكرية قيمتها
وذلك ما دفع الُمفكر اإلستراتيجي األمريكي(تشارلز كوبتشاف) للقوؿ" :أنو في ظل واقع
جيوبوليتيكي ال يعتمد اآلف على الردع ،فقدت القوة العسكرية كثيراً من قيمتها وبالعكس فأف

الفاعلية التي تحققها القوة االقتصادية تزداد باضطراد"(.)112ناىيك عن لجوء أميركا لعسكرة

العالقات الدولية (التي أصبح لها سمعة سيئة الصيت) ،حتى وصلت إلى مرحلة اإلفراط في
المجهود وعندما تفرط في مجهوداتك حتى لو ُكنت قوياً فإنك حتماً تستنزؼ وتضعف في
النهاية ،وىذا ما سيدفع إلى تغير ىيكلي في النظاـ العالمي(.)113
ثانثا  :ادلعوق انضَاصٌ

ويتمثل في مدى مصداقية السلوؾ السياسي األمريكي وعدالة االستناد إليو ،حيث

أبانت العديد من األحداث أف تلك المصداقية عديمة التصديق وىذا ما نوه إليو الباحث
األمريكي ( )McCormickبقولوَّ :
"إف ادعاءات حكمة القيادة العالمية للواليات المتحدة
قد ِ
اس َّن وضعها .فبينما يعجب الكثيروف بِما تقدمة الواليات المتحدة ِمن تنمية الفرص
االقتصادية والتكنولوجية والثقافية .فأف السياسة الخارجية األمريكية ُمثاّر جدؿ وتعاني من
تدىور في مصداقيتها"( .)114زد على أف الواليات المتحدة وبسبب الطيش الذي ميز فعلها
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الخارجي أضحت ضعيفة المبادرة واإلرادة في القدرة على التصدي للكوابح التي تعترضها أو
تسويغ أفعالها الخارجيةُ ،مقابل ذلك تعاظمت مقومات اإلرادة لدى القوى األُخرى التي
ِ
المفكروف
نجحت في تأىيل نفسها لمسك مقتضيات القرار الدولي .وذلك ما دفع ُ
اإلستراتيجيوف األمريكاف إلى نعي عصر الهيمنة األمريكية ِ
ومنهم (تيموثي غارتوف) بقولوَّ :
"إف

التحوؿ األفقي باتجاه التعددية ىو التحوؿ األكثر وضوحاً اليوـ"(.)115
فتركيز الرؤساء األمريكاف السابقوف (بوش األب) ِ
ومن بعده (كلنتوف) ثُم (بوش االبن)
على ما يُسمى ((النظاـ الدولي الجديد)) وعلى ما يتضمنو من مفاىيم ((الديمقراطية وحقوؽ
اإلنساف ومكافحة اإلرىاب وحماية حقوؽ األقليات)) إنما الهدؼ منو ىو الترويج للمفاىيم
األمريكية على العالم بعد زواؿ الخطر السوفيتي لصناعة عدو جديد ال تستطيع الواليات
المتحدة العمل دونو .وىذا الوضع ال يمكن أف يستمر في تقديرنا لفترة طويلة ،فالكل بدا
يدرؾ جيداً أف ىدؼ الواليات المتحدة ِمن ُكل ذلك ىو الهيمنة على العالم واستمرار تفوقها.
رابعا  :ادلعوق انتكىونوجٌ

ويتمثل في مستوى التق ُدـ التكنولوجي لدى القوى الصناعية ال ُكبرى والذي فاؽ
ُمعدالت المستوى األمريكي الذي بدا غير قادر على إدامة النفوذ السياسي والعسكري

األمريكي.

خامضا  :ادلعوق انثقايف ـــــ احلضارً

المجتمعي وطغياف
المجتمع األمريكي من أزمة الروح والضبط ُ
ويتمثل فيما يُعانيو ُ
المتهرئ
اإلحساس بػ"األنا األعلى" وتزايد العُنف والجرائم بين األمريكاف التي تعكس الهيكل ُ
للمجتمع األمريكي ووجوده الحضاري .كما أنو ِمن الناحية العملية بات ِمن غير المعقوؿ أف
ُ
ومتعدد الثقافات والحضارات.
يستمر العالم في دائرة نفوذ طرؼ واحد ،فالعالم اليوـ كبير ُ
المجتمع األمريكي يعيش ازدىاراً فهو ال يُصيب الحقيقة في كبدىا
وإذا كاف البعض يعتقد أف ُ
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ألف الواقع يُشير عكس ذلك تماماً .فتصاعُد الجريمة ينمو باستمرار وبأرقاـ ُمرعبة تصل من
( )%6إلى ( )%15في السنة الواحدة .وىناؾ عمليات قتل وسطو ُمسلح ونهب للمنازؿ

وىناؾ إحصائيات تشير إلى أف ُمعدؿ جرائم القتل بالنسبة لعدد السكاف يصل
بأرقاـ ُمرعبةُ .
( )5-4أضعاؼ ما موجود في أوربا واالغتصاب إلى سبعة أضعاؼ والعنف إلى عشرة
أضعاؼ( .)116وال نبالغ إذا قُلنا؛ َّ
إف المواطن األمريكي أصبح ُمعتاد على العيش في ظل انعداـ
المدف بحثاً عن
األمن بدليل كثرة صفارات إنذار الشرطة ليالً أو دوي المروحيات في سماء ُ
الهاربين من العدالة.
ادلطهب انثانث  :اوتقال مركز انقوى وتأثريي عهي مكاوت انتغَري يف

اإلصرتاتَجَت األمرٍكَت

في الوقت الذي بدأ النجم األمريكي في األفوؿ على الصعيد العالمي شمخت بوادر
ظهور قوى تملك كل إمكانات القوى القطبية ِ
الواعدة وبِما يسمح لها بِ ُمشاركة الواليات
المتحدة في إدارة شؤوف النظاـ العالميُ ،مستثمرة ُمعطيات ظاىرة اإلقليمية الجديدة التي
تبلورت بوضوح في اإلقليم االسيوباسفيكيِ .مما بات يؤكد صعوبة قياـ األنموذج الهرمي الذي
تتربع الواليات المتحدة على رأسو( ،)117والسيما أف مكونات وعناصر القدرة التنافسية للقوى

البازغة قد ارتفعت إلى مستويات تستطيع ُمجاراة نظيرتها األمريكية والتغلب عليها في بعض

األحياف( .)118وال تثريب أف بروز التكتُالت االقتصادية اإلقليمية الجديدة بقواىا الجديدة
ِ
الصاعدة (روسيا االتحادية-الياباف-الصين-ألمانيا) واستناد النظاـ العالمي على ُمرتكزات
اقتصادية وتكنولوجية في المقاـ األوؿ .وبروز ما ُسمي بػ "التآلف اإلستراتيجي" بين القوى
المتطلِعة للنفوذ والهيبة والمكانة ،والقائم على خلق نوع ِمن التفاىم في رؤية
الدولية البازغة ُ
والمنافسة ليس بهدؼ صياغة
والمأسسة واالنفتاح ُ
المواقف والدافعة نحو المزيد من النمذجة ُ
تفوؽ إستراتيجي فحسب( )119بل إلى بِناء ُمعادلة إستراتيجية تعد بمثابة محور جديد لتشكيل
القوة وصياغة نمط جديد من تقسيم العمل الدولي على الصعيد اإلستراتيجي أو السياسي أو
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االقتصادي( .)111اثر ذلك التغيير تطورت اإلستراتيجية األمريكية ِمن داللتها العسكرية
المحضة إلى داللة سياسية فأصبح يقصد بو أيضاً اإليديولوجية الفكرية األكثر أىمية وتأثيراً
داخل أقاليم تجاوزت اإلطار الجغرافي لتكتسب الطابع السياسي ،إذ تستطيع تلك
اإليديولوجية صياغة فكر تلك الترتيبات وفواعلها الدولية(.)111

المتمثلة
إزاء ذلك عمدت الواليات المتحدة على إحياء مرجعيتها الفكرية ُ

باإليديولوجية الليبرالية عماد رؤيتها الرأسمالية طمعاً في إرداؼ طموحها في الهيمنة على العالم

ببعُد ُمجتمعي القصد( .)112وجريا مع ما ورد أقر ُدعاة التفرد األمريكي بالعالم بالحاجة
القصوى إلى مراجعة شروط التحوؿ وإعادة رصد مالمحو ال عبر اللجوء إلى القوة المجردة
المسبق لنتائج ذلك التحوؿ والتدخل في
لفرض رؤى اإلمبراطورية األمريكية بل عبر اإلدراؾ ُ
المفكرين
تعديل شروطو وعبر ُمختلف الدروب ُكلما أمكن ذلك .وأشار الكثير من ُ

اإلستراتيجيين األمريكاف إلى أف على الواليات المتحدة ُممارسة سياساتها في العالم في إطار
أقاليم ُمتصلة وليس في إطار دوؿ ُمحددة أي انتهاج التفكير اإلستراتيجي اإلقليمي الجديد
وليس الشامل لصعوبة السيطرة على العالم بانتهاج تفكير إستراتيجي شامل أي ال بُد ِمن
اعتماد النهج التدريجي( .)113والسيما بعد أف أخذ عالم التكتُالت والترتيبات االقتصادية
اإلقليمية الجديدة مواقع وأماكن ُمختلفة في أثر مظاىر االندماج اإلقليمي التي باتت تشهدىا

ُكل أقاليم العالم( ،)114والسيما على صعيد اإلقليم اآلسيوي الباسفيكي .وفي ىذا السياؽ
أخذت الواليات المتحدة بعد أف أبرمت اتفاقية التجارة الحرة لدوؿ أمريكا الشمالية (النافتا)
المنصرـ ،تمتد بتعاونها عبر الباسفيكي مؤسسة في
مع كندا والمكسيك أواخر ثمانينيات القرف ُ

المحيط الهادي (آبيك  )ABECفي عاـ
تجمع التعاوف االقتصادي لدوؿ آسيا ُ
ضوء ذلك ُ
 1989والذي اكتسب طابعو الرسمي عاـ ،1993م ِ
جسداً رغبة الدوؿ اآلسيوية وأف كاف
ُ
بدعوة استرالية وبقيادة أمريكية لتعزيز تعاوف دوؿ آسيا الباسفيك في النواحي االقتصادية
والسياسية ليكتسب صيغة تعاونية إقليمية جديدة ُمتعددة األطراؼ( )115األمر الذي جعل ِمن
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التكتُالت االقتصادية اإلقليمية الجديدة تُشكل حجر الزاوية في اإلستراتيجية األمريكية
الشاملة(.)116
وعلى صعيد ذات صلة اعتمدت الواليات المتحدة على نهج توظيف إقليمية االبيك
للتعامل مع اإلقليم اآلسيوي الباسفيكي الذي اكتسب أىمية
في إستراتيجيتها األمنية
ُ
ال تُجاريها أىمية بعد أف وجد الفكر اإلستراتيجي األمريكي فيو ُمحركاً أساسياً إلنعاش
االقتصاد األمريكي وديناميتو ومستقبلو مؤكد ًة بذلك على دورىا ِ
كحاملة للميزاف اإلستراتيجي
ُ
اإلقليمي بوصفها قوة أمنية واقتصادية وسياسية شاملة ال تبارى( ،)117والسيما في ظل بروز
النجم الصيني الصاعد ومسعاه الحثيث إلذابة القوة األمريكية واإلقليمية ِمن آسيا الباسفيك
وتعطيل أفاؽ التعاوف األمني األمريكي – الياباني الذي أخذ مداه الواسع ،بعد أف وجدت
الصين في الطموح األمريكي لجعل اآلبيك نظاماً امنياً إقليمياً جديداً تحت أمرتها تستهدؼ
احتواء الصين وجعل الياباف مسمار العجلة الحيوي( .)118لترتسم الفاعلية األمريكية في اإلقليم

وضبط تغييره والسيطرة على دولو اقتصادياً والتأثير عليها سياسياً ،والسيما بعد أف وجد الفكر
المتحدة السيطرة على العالم على نح ٍو
اإلستراتيجي األمريكي أنو من الصعب على الواليات ُ

ومطلق دوف ُمساعدة وتعاوف دوؿ أخرى وانتهاج النهج اإلقليمي الجديد
ُمباشر وغير ُمكلف ُ
وليس الشامل( .)119وفي ىذا الصدد يرى (ىنري كيسنجر)" :بأف الحاجة أصبحت ماسة
إليجاد تمركز أمريكي في األقاليم ِ
ومنها اإلقليم اآلسيوي بإنشاء أنظمة إقليمية جديدة تُكافئ

األنظمة اإلقليمية القائمة ُىناؾ ،وينبغي أف يكوف ىدؼ الواليات المتحدة الجيوسياسي ىو
منع إقامة تكتُل اندماجي إقليمي آسيوي ُمعادي لها والسيما أف القوى البازغة ُممكن أف تكوف
وىنا يكمن السر وراء انخراط الواليات المتحدة في شراكات
ُمعا ِرضة للمصالح األمريكيةُ ،
إستراتيجية ذات طابع إقليمي جديد مع العديد ِمن دوؿ آسيا وغيرىا"(.)121
فالنهج اإلقليمي الجديد والدعوة األمريكية في عاـ  2111لتقوية وتعزيز اآلبيك ما

ىو إال دافع أمريكي إلعاقة تلك القوى وبالتحديد دوؿ شرؽ آسيا وتطويق نموىا االقتصادي
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على نح ٍو ال يؤثر في مكانة الواليات المتحدة في األسواؽ اإلقليمية والعالمية التي انفتحت
على مصراعيها أماـ البضائع اآلسيوية(.)121

وبذلك أخذت الواليات المتحدة تعمد على تقسيم العالم إلى أقاليم يتشكل في نطاقها
نظُم إقليمية جديدة واضحة المعالم ،وتعمل على ربط ىذه األقاليم والمنظومات والترتيبات
اإلقليمية الجديدة بعضها مع بعض األخر ،كاآلسياف باآلبيك إلحكاـ ىيمنتها على األقاليم
ذات األىمية اإلستراتيجية وضبط التغيير إقليمياً فيها على نح ٍو يخدـ مصالحها الحيوية(،)122
وربط اإلقليم اآلسيوي على نح ٍو غير ُمباشر وعبر اوراسيا مع اإلقليم األوربي فاألمريكي
لتحجيم دوره السياسي وجعلو غير ذي اثر( ،)123والسيما أف التفاعُالت اإلقليمية غدت تُعطى
لها وزناً وقيمةً ومكانةً ِمن التفاعُالت اكبر ُمقارنةً بالتفاعُالت الدولية واخذ العالم يشهد بروز
كياف دولي ُمتعدد األقاليم والترتيبات اإلقليمية الجديدة بوصفو قلب (النظاـ العالمي الجديد)

الذي ىو قيد التشكيل(.)124
واالىم ِمن ُكل ىذا وذاؾ ىو أف ظاىرة اإلقليمية الجديدة تسير بتصاعد ملحوظ وليس

بتراجع كما كاف متوقعاً ،وذلك التصاعد يسير باتجاىين؛ يتمثل األوؿ بمزيد من التركيز العالمي

والمتمثلة
حوؿ ال ُكتل التجارية القارية العظمى التي يرتكز عليها النظاـ االقتصادي العالمي ُ
بدوؿ شرقي آسيا ومركزىا الياباف ،ومنطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية (النافتا) ومركزىا
الواليات المتحدة ،إلى جانب االتحاد األوربي ومركزىا المانياِ .مما يؤكد سعي أعضاء تلك

المتبادؿ بِما ِمن شأنو
المشاركة اإلقليمية لدعم نظرية االعتماد والتعاوف ُ
ال ُكتل ،القبوؿ بمبدأ ُ
أف يجعل ِمن تلك ال ُكتل مرحلة وسطية بين السياسات االقتصادية القومية وبزوغ ىيكل عالمي
جديد تع ُددي( .)125فضالً عما شهدتو الدوؿ النامية ِمن انفتاح اقتصادي وبِما جعل ِمن

الدبلوماسية االقتصادية أىم أدوات إدارة العالقات الدولية ،وظهور ِ
صراع شماؿ -جنوب،
ِشماؿِ -شماؿ ِمما يؤكد مع مرور الوقت صعوبة قياـ النموذج أحادي القطبية .وىذا ما دفع
تكتالً لها شأف على الصعيد السياسي
الكثيرين للقوؿ بأف العالم سيضم ُمستقبالً أحد عشر ُ
واالقتصادي في النظاـ العالمي ِ
ومنها؛ " ُكتلة أمريكا الشمالية ،وال ُكتلة األوربية ،وُكتلة أمريكيا
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()126
المفكرين
الالتينية ،وال ُكتلة اإلفريقية والروسية والصينية والنمور األسيوية"  .بل أف بعض ُ
اإلستراتيجيين األمريكاف ذىبوا أبعد من ذلك ِ
ومنهم(ريتشارد ىاس) ،بقولوَّ :
"إف النظاـ الجديد

يتجو نحو تغيير كبير يتجسد بنظاـ عدـ األقطاب إذ أف ُىناؾ تع ُدد في مراكز القوى مختلف

عن التعددية القطبية التقليدية ،ويتميز ىذا النظاـ الجديد بصعود فاعلين غير الدولة القومية

المتعددة الجنسيات والمؤسسات االقتصادية الدولية
كتكتُالت اإلقليمية الجديدة والشركات ُ
()127
المطالبة بإعادة توزيع
إلى
بريجنسكي)
(زبغنيو
دفع
ما
وىذا
.
والمنظمات غير الحكومية".
ُ
ُ

المثلث األوربي -األمريكي -اآلسيوي ،وبذلك أخذت اإلستراتيجية
المسؤوليات على صعيد ُ
التكامل مع روسيا والقوى األخرى بمنظومات اإلقليمية الجديدة(.)128
األمريكية تسعى نحو
ُ
وعلى اثر ما سبق ِمن قوؿ؛ أدركت الواليات المتحدة حقائق التغيير التي أخذ يشهدىا
النظاـ العالمي وبروز قواه البازغة بتكتُالتها اإلقليمية الجديدة ،على نح ٍو جعل دوائر فكرىا
اإلستراتيجي تتعامل مع ذلك التغيير للقبض عليو .وىذا التغيير جعل الواليات المتحدة تعيد

صياغة تفكيرىا اإلستراتيجي وتتبنى النهج اإلقليمي الجديد والشراكات والتالفات
اإلستراتيجية ،والسيما بعد أف أدركت بأف المكانة ِ
الراىنة التي تحتلها كقطب ُمنفرد على
ومتذبذب لِما تُعانيو ِمن صعاب على األصعدة كافة
الساحة الدولية ،إنما ىو وضع مؤقت ُ
المنافسة التي تواجهها من القوى البازغة كأقطاب غدا
ُ
ومستقبل يعتريو الغموض بسب شدة ُ

بمقدورىا إقامة نظاـ ُمتعدد األقطاب وليس أحادي( .)129وقولنا ىذا ال يأتي اعتباطاً إذا ما
أخذنا باالعتبار المؤشرات السالفة واآلتية :
أوال  :اإلصرتاتَجَت انصَىَت وتوظَف انتغَري

ِمن الواضح أف تغيُر البُنية الهيكلية للنظاـ الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة قد حرر
ِ
جملة قيود كانت تُكبلها ،وفتح أمامها ىامشاً واسعاً
الحركة السياسية الخارجية للصين من ُ
وفرصاً جديدة كي تتعامل مع جملة قضايا بعد أف أصبح لها القدرة على توظيف قوتها ِ
الشاملة
والسيما االقتصاديةِ ،عبر حماية تجربة اإلصالح االقتصادي والحفاظ على طابعها الخاص
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وإيجاد الشروط المالئمة الستمرارىا والالزمة إلنجاحها ،لِما لها ِمن أىمية في بِناء مكانة
ِ
ومرتكزات اقتصادية وتكنولوجية في
أسس ُ
المستقبلية في نظاـ دولي أصبح يستند على ُ
الصين ُ
المقاـ األوؿ .األمر الذي فرض على الصين إعداد العدة للبحث عن مقومات دور جديد
يتالءـ وحقائق التغيير( ،)131والسيما بعد أف ملت الصين دورىا ووظيفتها وأصبحت تبحث لها

عن مكانة عالمية.
المتربصين بها يقظة وتنبهاً ونظامها
إذ على الرغم من غموض مواقفها في أعين أكثر ُ
الشمولي الصارـ الذي تعيش فيو ،غير أف دولة المليار ونيف استطاعت بفضل جهودىا الرائدة
ِمن إدراؾ حقائق التغيير أعالهِ ،عبر إدراكها بأنها لكي تكوف قوى عظمى في العالم ِمن الناحية

االقتصادية والسياسية والعسكرية ،ال بُد ِمن تق ُدـ الصين اقتصاديا واألخير ال يمكن تحقيقو
ِمن خالؿ القدرات التكنولوجية الحالية بل ال بُد ِمن خروجها ِمن العُزلة الدولي .واالنفتاح على
العالم والسيما الغرب ،واإلفادة ِمن ىذا االنفتاح في نقل التكنولوجيا تحقيقا لعصرنة البالد .زد
على أف الصين خارجياً عدت التغيرات التي حصلت في مسرح السياسة الدولية بمثابة فرصة

تاريخية إلرساء مقدمات دور دولي يأخذ باالعتبار مطامح الصين في أف تكوف مركزاً دولياً
سواء في تطبيع العالقات مع الواليات المتحدة
تتالقى عنده المطامح والسياسات واألدوار ً

سياسياً وعسكرياً .وأخذت الصين تبحث عن وسائل تزيد من فعالية دورىا الدولي والبحث عن

مكانة عالمية(.)131

وىذا جعلها تصوغ إستراتيجية دولية قائمة على استغالؿ وتوظيف طاقاتها البشرية ِمما

جعلها تُحقق ُمعجزة اقتصادية جعلتها اليوـ من أكبر المراكز الصناعية في العالم ،فمنتوجاتها
تغزو أسواؽ العالم ونموىا االقتصادي يرتفع وغدت تعتمد على قوة عسكرية نووية وتقليدية
تتوطد سنة بعد سنة ،حتى أصبحت ثالث أكبر قوة عسكرية في العالم .والسيما بعد تبنيها
السياسات والبرامج اإلستراتيجية ومسيرة اإلصالح والتحديث االقتصادي التي تمكنها من
المتزايدة وبِما يُعزز ِمن مكانتها اإلقليمية والدولية في النظاـ
الحفاظ على نجاعتها االقتصادية ُ
العالمي( .)132وبالفعل ىذا ما أثر عن نمو قوتها وتعاظم مكانتها السياسية واالقتصادية.
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ولتحقيق تلك المكانة العالمية أيضاً وجدت الصين بأف التالف اإلستراتيجي أفضل وسيلة،
والسيما أنها أخذت تتوجس كثيراً ِمن الياباف وانبعاثها كقوة عسكرية في ىذا القرف ،ألف ىذا

سيجعلها تتحالف مع الواليات المتحدة .لذا فاف انتهاج للصين للتالف اإلستراتيجي
واالنخراط في اإلقليمية الجديدة ربما يُشجع الياباف للخروج ِمن التحالُف مع الواليات
المتحدة واللجوء للتعاوف مع الصين( .)133كما أف االنفتاح الصيني على العالم سيمنحها
تجاىل إِقداـ ُكل من الصين وروسيا
للمشاركة البناءة في النظاـ العالمي .كما وال يمكن ُ
حوافز ُ
المشتركة وتنمية التعاوف االقتصادي
إلى إنشاء ُ
"منظمة شنغهاي للتعاوف" .لمواجهة األخطار ُ
طويل األمد الذي يرتب نهوض الصين بامتداد قاري أسيوي تتراحم فيو القوى العظمى

الجديدة من الصين في أقصى الشرؽ إلى روسيا االمتداد االوراسي غرباً األمر الذي يطرح
إمكانية ظهور اتجاه ُمناىض بوضع الهيمنة األُحادية وإعادة التوازف إلى العالم(ِ .)134مما جعل
المنافِسة
المفكروف األمريكاف ينظروف بتوجس شديد للصين وىي تتقدـ لموقع القوى العظمى ُ
للواليات المتحدة في مرحلة ِمن القرف الحادي والعشرين إذ أنها تملك اإلمكانات األكبر

لذلك( .)135فالصينيوف اثبتوا؛ "إنهم أصحاب موقف ُمتميز ِمن حقائق التغيير الدولية كونهم
ِ
المستمر ،لذا تراىم عندما
أقاموا نموذجهم المادي على قواعد خاصة عمادىا التغيير والتطور ُ
يفكروف بشيء سرعاف ما يقبضوف على مستدعياتو دفعةً واحد ًة .وىذا ما جعلهم شديدي
االعتزاز بذاتيتهم وعنوانهم كأُمة ُمستقلة بشرياً وحضارياً"(.)136

ثاوَا  :اإلصرتاتَجَت انَاباوَت وتوظَف انتغَري

ِ
المتغيرات التي انتهجتها اإلستراتيجية الدولية ،والسيما على صعيد توزيع
لعل من أىم ُ

مراكز القوة في العالم ،تلك التي تكمن في بروز الياباف كقدرة اقتصادية وسياسية ُمتميزة في
السياسة الدولية ُمقيمة بظهورىا الراسخ دولياً الحجة على احتمالية التغيير وشروطها ال ُكلية
الجزئية .العسكرية فحسب .فكسالفتها ،لم تدع الياباف حقائق التغيير التي شهدىا النظاـ
ال ُ
الدولي بعد الحرب الباردة تمر مرور الكراـ وتمر ِمن تحت إقدامها ،دوف أف تصوغ نسق
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المنصرـ ،قد وضعت حقيقة الصعود
أدائها وتفكيرىا اإلستراتيجي .فإذا كانت ثمانينيات القرف ُ
الياباني إلى قمة الهرـ الدولي محل تفاؤؿ .فاف التسعينيات ِمن القرف ذاتو والتي شهدت بِ ُكل
ِ
المتغيرات الحتماالت
تجلياتها اختبار حقيقياً للنظاـ الدولي برمتو .قد جاءت بالعديد من ُ
مفتوحة بشأف دور الياباف الدولي ،والسيما في ظل التوجو الصيني والروسي واألوربي حيالها.
كما أف التطور الذي أصاب السياسة الخارجية الصينية بعد تف ُكك االتحاد السوفيتي
عاـ 1991حرر السياسة الصينية نوعاً ما من قيود اإلدارة األمريكية(.)137
وليس بإمكاف احد أف ينكر أف القوة التجارية والصناعية والتكنولوجية الهائلة التي

تمتلكها الياباف حالياً جعلتها تظهر بوصفها أقوى ال ُكتل االقتصادية والتكنولوجية العالمية وتُعد
القوى الصناعية الثانية في العالم .على نح ٍو حفز الدوؿ على توسيع عالقاتها مع الياباف على
المستقبلي عالو ًة على قدرتها القيادية الهائلة لزيادة عمليات التنمية
أساس االعتراؼ بدورىا ُ
التحديث االقتصادي( )138واالنخراط معها في تكتُالت اإلقليمية الجديدة .وذلك ما بات
يؤىلها كي تتحوؿ إلى قوة اقتصادية عظمى بالمعنى السياسي والعسكري ،والسيما في ظل

سعيها الحقيقي الستعادة دورىا في السياسة الدولية عن طريق قيامها بمهاـ حفظ السلم
واألمن الدوليين ومطالبها الحثيثة للحصوؿ على مقعد دائم في مجلس األمن وإسهامها الكبير
في منطقتها وترجمة قدراتها االقتصادية والتقنية العمالقة إلى دور سياسي وإستراتيجي فاعل
على نح ٍو جعلها أكثر انفتاحاً على دوؿ الجوار كالصين وغيرىا وتتألف معهم ،ىذا ما يعطيها
قوة سياسية م ِهمة إلى جانب قوتها االقتصادية وقدراتها العسكرية الم ِ
تقدمة في النِظاـ العالمي
ُ
ُ
وتغيير ىيكليتو االنفرادية( .)139جاء ىذا بعد إدراؾ اإلدارات اليابانية أف تح ُفز الياباف ألداء

دور دولي اتساقاً مع مظاىر التغيير الدولي ،ال يمكن أف تتم دوف أف تطمئن لجوىر مكانتها
اإلقليمية والسيما مع الدوؿ اآلسيوية الطامحة الكتساب القوة والنفوذ ،والعمل على بِناء
التعامل ِمن ُذ بداية تسعينيات القرف العشرين مع المناطق
عالقات وثيقة معها .وعمدت إلى
ُ
اإلقليمية القريبة والبعيدة بمنطق السياسة وبِ ُمدركات إستراتيجية بعيداً عن المصالح االقتصادية
تعاملها الخاص مع ُمتغيرات البيئة اإلقليمية والدولية والسيما في ظل
الذاتية .لتدعيم أسلوب ُ
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تأثير العامل االقتصادي والتكنولوجي .بيد أف الياباف أدركت أف تحررىا ِمن عُزلتها اإلقليمية
وممارسة دور إقليمي وبلوغ المكانة العالمية ال يمكن إتمامهم دوف ُممارسة دور عالمي .وىذا
ُ
ِ
الصاعدة مثل
ما جعلها تتبنى إستراتيجية دولية تقوـ عل التالف اإلستراتيجي مع القوى الدولية
الصين وروسيا وأوربا  ....الخ .في إطار عدـ فسح المجاؿ أماـ الواليات المتحدة لتقويض
فعلها اإلستراتيجي .واإلفصاح عن سلوؾ سياسي مؤثر تجاه التفاعُالت الدولية والسيما مع
القوى ال ُكبرى .كجزء ِمن إستراتيجية جعل اآلخرين يلحقوا بها بدالً من أف تلحق ىي بهم،
والعمل على بِناء أداء سياسي ُمتميز(.)141
ِمن جانب أخر أخذت الياباف وضمن تحفزىا للقياـ بدور سياسي عالمي .تم ُد نظرىا
ِ
الم ِهمة
إلى المناطق اإلقليمية ومنها الشرؽ األوسط الذي ترى فيو الياباف إحدى األدوات ُ

لتمتين وضعها ليس كقوة اقتصادية ُكبرى بل كقوة سياسية ُمتطلعة ،فهي الدولة األولى في
المساعدات في الشرؽ األوسط .وىكذا تكوف الياباف قد نجحت في تحقيق بعض
تقديم ُ
النجاحات على صعيد تقطيب اإلقليم اآلسيوي -الغربي لصالحها(.)141

ثانثا  :إصرتاتَجَت روصَا االحتادٍت وانبحث عه انتغَري الصتعادة ادلكاوت ادلفقودة

مثلما أدركت الصين والياباف حقائق التغيير الدولية وسارعت في صياغة إستراتيجية

دولية تتناسب مع حقائق التغيير .كذلك فعلت روسيا االتحادية .إذ ال يمكن ألي باحث ُمتتبع
ِ
ِ
واء بِما تحويو ِمن قدرات ُمتنوعة أو ما ورثتو ِمن ميراث
أف ينكر ما لروسيا من مكانة ُمتميزة س ً
سوفيتي أو ما تكتنزه حقائق أدائها اإلستراتيجي ِمن مسارات خبرة وأدوات تصرؼ ظلت لود

اللحظة يافعةً وفاعلةً رغم ما تعانيو روسيا ِمن م ِ
شكالت داخلية ونزعات انفصاؿ وتحديات
ُ
ٍ
تدف لمكانتها .بيد أنها لم تزؿ قو ًة ُكبرى ،وذات إمكانات اقتصادية ىائلة ،وثاني قوى نووية
المحيط الهادي والهندي وذلك
في العالم ،وتملك انتشاراً ونفوذاً استراتيجياً ال يستهاف بو في ُ

ما جعل فرصة إقامة نظاـ ُمتعدد األقطاب جد مؤاتية( .)142وألجل معاودة التأثير عمدت روسيا
إلى بِناء إستراتيجية تفعيل مقصودة لسلوكها السياسي الخارجي ألداء دور ُمعين تُرتب ِمن
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خاللو أوضاعهاِ .
ومن ثُم االنطالؽ لِ ُممارسة دورىا الدولي قوةً عُظمى لها مصالحها ومنزلتها
ِ
والسيما أنها تعيش مرحلة ُّ
تعاملها مع القضايا الدولية
تبدؿ إستراتيجي واضحة لميكانيكية ُ
واإلقليمية( .)143والسيما إذا ما علمنا أف روسيا استدارت في توجهاتها ايجابياً نحو الصين
المثلث اإلستراتيجي التي ستأتي بثمارىا ليس على الصعيد
ونحو الهند وطرحت ُمبادرة إقامة ُ
اآلسيوي فحسب بل على الدولي أيضاً نظراً لِما ستؤسسو تلك اإلستراتيجية ِمن حلقةً ُمهم ًة
المظلم
لتأليف جبهةً صلد ًة ال يمكن إغفاؿ تأثيرىا في ُمقارعة السياسة األمريكية بعصرىا ُ

واستعادة النفوذ أو المكانة الضائعة (المفقودة) .ناىيك عن توجو روسيا نحو أوربا بالتزامن مع
توجو أوربا لِ ُمساعدة روسيا ِعبر شراكة إستراتيجية( .)144ناىيك عن توجو روسيا نحو الياباف
وبِناء عالقات وثيقة معها لفك عزلتها وتأثيرىا الدولي .فالياباف بمنظور روسيا قوة باسفيكية
قوية في منطقة تعلق عليها روسيا أماالً عريضة .وإنها حليف قوي للواليات المتحدة وإنها
ليست قوة اقتصادية ُم ِهمة فحسب بل ذات ثقل سياسي ،يمكن أف تصبح في نهاية المطاؼ

فاعالً سياسياً ُمهماً في العالم( .)145فروسيا ُمهتمة بأف تكوف متواجدة في كل حدب وصوب
والستعادة مكانتها أخذت روسيا تتبنى إستراتيجية تقوـ على إقناع دوؿ العالم أنو ال يمكن
تحقيق السلم واألمن الدوليين والقضاء على الهيمنة األمريكية األحادية دوف مشاركة وتعاوف
الجميع والسيما بعد تغير إدراكها األمني حياؿ مصالحها ودوائر فعلها اإلستراتيجي .وصياغة
إستراتيجيتها الدولية الجديدة على أساس "التالُف اإلستراتيجي" الجامع لكل األىداؼ
والشامل لكل مظاىر األداء السلوكي الروسي وقابلياتو التنفيذية(ِ ،)146من ِخالؿ المساومة في

شؤوف دورىا األوربي ِسواء حياؿ الناتو أو منطقة البلقاف.والتفاىم في مناطق النزاعات
المختلفة التي يشهدىا العالم والسيما في الشرؽ األوسط وأفريقيا.
واألزمات ُ

لذا فاف روسيا أصبحت ُمعنية بأف ال تترؾ فراغاً سياسياً دوف وظيفة تضيف لدورىا
ىيبة .بيد أف عليها عدـ إغفاؿ قدراتها واإلفصاح عنها والقدرة على توظيفها وصياغتها أي
تحديد تأثير التغيير عليها أو تسويقها في ظروؼ ُمتغيرة .أي أف معيار الفعالية ينبغي أف ال
ِ
المجتمع
يُغفل ،وال بُد لها من اكتساب القدرة الفائقة في التعامل مع حقائق التغيير ومطالب ُ
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الدولي والسيما قواه الغربية .وىكذا يبدو أف خيار التآلف اإلستراتيجي بالنسبة لروسيا خياراً
ِ
المجتمع الدولي ليس كمتسوؿ بل
عاماً شامالً .تمر عبره مطامح روسيا في العودة إلى ُ

للتقارب
كشريك .في ظل تع ُددية قطبية توازف روسيا بمقتضاىا مصالحها في الغرب بالسعي
ُ
مع الشرؽ.
رابعا  :االحتاد األوربٌ وانبحث عه انتغَري

ِمن نافلة القوؿ؛ بأف االتحاد األوربي يجسد قوى إقليمية في اإلطار األوربي ال يستهاف
ِ
المرشحة للعب دور القوى العظمى ُمستقبالً في إطار نظاـ دولي جديد.
بها البتة ومن القوى ُ
ولعل السؤاؿ ُىنا ،ما ىو المستوى الذي وصل إليو االتحاد األوربي ،إذ تتصاعد الدعوة بين
الباحثين والسياسيين األميركيين للحذر منو ُمستقبالً؟.
وعلى الرغم ِمن وجود العديد ِمن المعوقات التي بإمكانها أف تُعيق الدور األوربي في
إقامة نظاـ دولي جديد يكوف فيو عنصراً فاعالً ومؤثراً .فأف االتحاد األوربي ودولو يمتلكاف ِمن
ِ
المستقبل رىن بتوظيف
المقومات ونقاط القوة التي تُمكن من إبراز نظاـ ُمتعدد األقطاب وأف ُ
دوؿ أوربا لهذه المقومات بِما يمكنها ِمن العمل بحرية أكثر وفاعلية أقوىِ ..
ومن ذلك
ُ
المقومات الجغرافية والبشرية .إذ يمتد االتحاد األوربي على رقعة جغرافية تبلغ نحو

( )4,324,782كيلومتر ُمربع ،وىي تزيد على مساحة الواليات المتحدة ،ويبلغ عدد ُسكاف
دوؿ االتحاد بدولو السبع والعشرين ( )499,121,651مليوف نسمة (حسب تقديرات عاـ

المتعلمين في دوؿ االتحاد
 ،)2118ويمتازوف بمستوى تعليم وتدريب عاليين (تبلغ نسبة ُ
نحو ِ ،)%97,61مما جعلو يتفوؽ سكانياً على الواليات المتحدة ويُشكل ثاني أكبر قوة
سكانية في العالم بعد الصين( .)147وكذلك المقومات االقتصادية ،إذ يمتلك االتحاد األوربي
لقدرات اقتصادية وتجارية وتقنية ضخمة لها وزنها وثقلها الكبير التي تؤىلو ليكوف أكبر قوة
اقتصادية عظمى في النظاـ الدولي ،إذ يُعد أكبر تكتُل اقتصادي تجاري في العالم ،فهو
يحتكر(ِ )%37من التجارة العالمية ُمقارنةً مع ( )%16,15للواليات المتحدة و()%9,6
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حيث اإلنتاج فاف إنتاج
للياباف و( )37,11لبقية دوؿ العالم لعاـ  .)148(2112أما ِمن ُ
دوؿ االتحاد األوربي يُعادؿ اإلنتاج األميركي ،بل أف ألمانيا لوحدىا أخذت تتفوؽ على
ِ
وىناؾ
الواليات المتحدة ،واف سبعة من عشرة دوؿ تتقدـ التجارة العالمية ىي دوؿ أوربيةُ .
أربع دوؿ أوربية كبيرة ىي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وايطاليا تُمثل نصف عدد أعضاء مجموعة
الثمانية للدوؿ الصناعية ال ُكبرى( ،األربعة اآلخروف ُىم الواليات المتحدة وكندا وروسيا
والياباف).فأوروبا اليوـ ىي القوة االقتصادية التي تكتب القواعد التجارية للقرف الحادي

والعشرين( .)149وأصبح االتحاد بقيادة ألمانيا وفرنسا قوة سياسية واقتصادية وعسكرية ال
يستهاف بها .كما يتمتع بإمكانات ومقومات عسكرية كبيرة جعلتو عمالقاً عسكرياً يمتلك
قدرات مساومة للقدرات األمريكية ال بل قد يتفوؽ عليها ُمستقبالً وتمتاز صناعاتوُ العسكرية

بتطورىا التكنولوجي( .)151وال شك أنو إذا ما اقترنت تلك اإلمكانيات بإستراتيجية أمنية
ومتحررة ِمن التبعية للمضلة األمنية األمريكية ومدعومة بصوت سياسي-
ُمشتركة ُمتماسكة ُ
شهد لها بأنها قادرة على
دبلوماسي موحد ،فأف أوربا ستصبح قلب العالم وقوة عالمية عظمى يُ َّ
تغيير موازين القوى في النظاـ الدولي( .)151وانطالقاً ِمن حقائق التغيير التي غدا يشهدىا
النظاـ الدولي ِمن ُذ انهيار االتحاد السوفيتي ،وانطالقاً من إبقاء أوربا تحت التبعية األمريكية.

برز طموحاً أوربياً إلقامة قوة دفاعية ُمشتركة بعيداً عن الناتو وعن السيطرة األميركية ،وال شك
أنو إذا ما تحوؿ الطموح األوربي إلى واقع فسيكوف ِ
عامالً ُم ِهماً ِمن عوامل التغيير في النظاـ
الدولي .لذلك تبقى القوة العسكرية مهما كانت حجمها وعددىا وقوتها أيضاً ىي الذراع القوي

لالتحاد والتي يجب على الدوؿ األعضاء أف تعمل على زيادة التركيز على الدور العسكري

التكامل
لالتحاد وباألخص على ألمانيا .ناىيك عن سعي الدوؿ األوربية وال تزاؿ إلى تحقيق
ُ
السياسي والوصوؿ إلى الوحدة السياسية ِمن اجل تحقيق استقالليتها االقتصادية والعسكرية
واألمنية والتخلص ِمن تبعيتها للواليات المتحدة في تلك المجاالت ،وصوالً إلى أداء دور
أكثر فاعلية في النظاـ الدولي.
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ِمما تقدـ يبدو؛ بأف االتحاد األوربي قد نجح إلى ٍ
حد كبير في تحييد ُمشكالتو

التعامل مع القضايا
للمشاركة في ُ
الداخلية لصالح المجموعة االتحادية ،وتأتي الدعوة األوربية ُ

المتعاقبة تثبيتها ،لتنسجم مع
الدولية ورفض فكرة التبعية التي حاولت اإلدارات األميركية ُ
محاوالت إدارة الرئيس األمريكي السابق (باراؾ اوباما) لطرح قضية الشراكة والتعاوف الدولي
ِ
عامالً ضرورياً السترضاء الحليف األوربي وعدـ ابتعاده عن الفلك األمريكي.

وال يختلف اثناف في أف ُكل ما تقدـ ِذكرهُ جعل (باراؾ اوباما) يدرؾ حقائق ذلك التغيير
ِ
اجع-
جيداً .مما دفعو– جرياً مع مسعاه الستعادة المكانة األمريكية عالمياً بعد أف أصابها التر ُ
إلى جعل إستراتيجية االنخراط والحوار مع أنظمة غير صديقة إحدى السياسات التي تتميز بها
رئاستو .إذ حاوؿ إعادة ضبط العالقات األمريكية مع روسيا ،وسعى إلى إقامة عالقات أفضل
مع الصين ،واالنخراط في مفاوضات ُمباشرة مع كوريا الشمالية .زد على إعالنو إنهاء
حملة"الحرب على اإلرىاب" .ويرجع ىذا التطور االيجابي في جزء منو ،إلى تغيير أسلوب
(اوباما) في التفكير والقيادة سعياً ِمنو إلنجاح إستراتيجية الحوار(.)152
وبالم ِ
حصلة نقوؿ؛ إِ َّف مكانة أية دولة تنطوي على إحساس بمفهوـ االلتزاـ والمسؤولية
ُ

فالدولة ذات المكانة العُليا تشعر بأنها دولة قائدة وملزمة بالقياـ باألعباء كافة التي تفرضها
ٍ
المعطى.أما إذا تضاءلت
عليها مكانتها تلك
بشكل يدفعها إلى تبني إستراتيجية دولية وفق ىذا ُ
المتعلقة بدورىا
مكانة الدولة بسب تغيير ما ،فإنو البد أف يحدث تراجع مماثل في التزاماتها ُ
القيادي في بيئتها ِسواء أكانت دولية أـ إقليمية كما حدث بالنسبة لبعض الدوؿ األوربية

أعقاب الحرب العالمية الثانية وىذا ما دفعها إلى االستدارة ( 111درجة) في إعادة صياغة
إستراتيجيتها الدولية بِما يُناسب إمكاناتها وأىدافها التي بدت محدودة توافقاً مع التغيير الذي

حل في مكانتها.
ِ
ومن نافِلة القوؿ؛ َّ
والتكاملية التي تحدث على المستوى العالمي
إف االندماجية
ُ
واإلقليمي سوؼ يكوف ِمن شأنها تدعيم نظاـ القطبية التعددية بِحكم َّ
أف التنافُس في المجاؿ
االقتصادي ىو الذي سيُحدد ُمستقبل القوة في النظاـ العالمي ،والسيما َّ
وأف العالم يتحوؿ
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بسرعة إلى االندماج تحت تأثير العولمة االقتصادية وتكنولوجية االتصاؿ السريع وفي عالم
ُمندمج كهذا سيتغير أساس القيادة ِمن السيطرة إلى العمل لحساب اآلخرين وفي خدمتهم.
وفي ىذا العالم تبرز أىمية القضايا االقتصادية والثقافية أكثر ِمن القوة العسكرية.
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اخلامتـــــــت

ِ
ِ
ِ
ِ
ومصطلحات وما سطرتو
تبعاً لما ذكر سابقاً في متن الدراسة ولما احتوتو من مفاىيم ُ
من عناوين ،نقوؿ؛ أنو ليس من السهولة بمكاف حسم رأي ثابت بخصوص التغيير وإشكالية
حدوثو .فالتغيير ُمرتبط دائماً بزمن يُحدد فروضو ،مثلما يرتبط في اغلب حاالتو بتوافر بديل
ومفردات التغيير ذاتو على
تعمل الظروؼ السابقة للتغيير على تسويغو مثلما تعمل عناصر ُ

إنضاجو في فترة أخرى .ولهذا اختلفت اآلراء بشأف تفسيره.
ِ
ومن ضمن ما تم الخروج بو ِمن استنتاجات؛ بأف التغيير يعتمد في وجوده على
ِ
والجغرافية ،واالقتصادية ،والتكنولوجية .وغيرىا
مجموعة من المؤثرات أو المتغيرات التاريخيةُ ،
التي تعين مساره وعلتو والتي تُجسد ُمتغيرات القدرة على توظيف القوة بمستوياتها كافة .واف
المتغيرات -تُحدد طبيعة عناصر القوة التي تتمتع بها الدولة أو اإلقليم ،ثُم تحديد
تفاعُل تلك ُ

مستوى المكانة عالمياً أو إقليمياً أو دوف ذلك .وىي التي توضح العالقة بين مكانة التغيير في
ِ
لمتغيرات كثيرة
إستراتيجيات القوى ال ُكبرى .ومن خالؿ ما ورد ،يبدو أف النظاـ الدولي ،وتبعاً ُ
ومن ُذ عاـ ِ 1985
تفاعلت ِ
ومنها "سقوط األنظمة الشمولية في أوربا الشرقية ،وانهيار االتحاد
السوفيتي ،وبروز الواليات المتحدة دولةُ عُظمى ،وظهور تكتُالت اقتصادية إقليمية جديدة،
المجتمع الدولي في الشؤوف
والتراجع المطرد في مفهوـ السيادة الوطنية .واتساع نطاؽ تدخل ُ

الداخلية تحت مسوغات شتى ..فضالً عن إفرازات العولمة بإشكالها كافة .والتي تصاعدت
وتسارعت باتجاه تكوين وإرساء شمولي للتغيير تلوف وتبلور تبعاً لمجرياتها ال بل غدت تلك

المتغيرات دالة لمكانة التغيير في استراتيجيات قوى دولية عديدة ودالة لما سيكوف عليو شكل
ُ
النظاـ الدولي.

وعليو ،توجو النظاـ الدولي نحو المزيد من المؤسسية وتوسيع الهياكل فوؽ الدولية
تضم تكتُالت اقتصادية وتجارية إقليمية جديدة على أساس الجغرافية واالقتصاد
التي أخذت ُ
معاً تفادياً لالنتقائية والتهميش المقصودين من جانب الواليات المتحدة .وكذلك رداً فاعالً
على ما تعمد إليو األخيرة ِمن إبقاء شروط احتكار النفوذ لوحدىا .أخذت القوى ال ُكبرى تتبنى
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إستراتيجيات دولية جديدة معظمها يدور حوؿ االنخراط في تكتُالت اإلقليمية الجديدة
والتالفات والشراكات اإلستراتيجية استجابة لحقائق التغيير الدولية .فلقد تبين بوضوح أف
النظاـ الدولي ُمقبِل وبجد على تغير كبير في ىيكليتو بعد االقتناع السائد بأف الواليات
المتحدة أخذت تفتقر إلى القاعدة السياسية المحلية والدولية الالزمة إلقامة عالم أُحادي
القطب.
وأخيراً ال آخراً وىذه محصلة األقواؿ؛ أنو بدأ جلياً بأف الواليات المتحدة األمريكية
مدعوة في ظل حركة التغييرات الكبيرة التي أخذ العالم والنظاـ الدولي يشهدىا بعد انتهاء
والمكابرة على أساس
الحرب الباردة ،إلى التخلي عن إصرارىا في االعتداد بالروح األمريكية ُ
تفاىم جديدة مع
كونها القوة الوحيدة في عالم ما بعد الحرب الباردة .لصالح بِناء شروط ُ

القوى ال ُكبرى ،ولها في ذلك فائدة قبل غيرىا.
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في النظاـ الدولي ،ط ،1مكتبة السنهوري ،بغداد ،2112،ص.161
( )111ىاني الياس خضر الحديثي ُ ،منظمة آسياف " نشوئها -تطورىا -عالقاتها اإلقليمية والدولية"،
مجلة المرصد الدولي ،العدد ،6مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،2118 ،ص.9
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( )111نقالً عن :وليم وولفورث ،استقرار عالم القطب الواحد،ط،1مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
اإلستراتيجية ،أبو ظبي ،2111،ص.8
( )112تشارلز كوبتشاف  ،الواليات المتحدة األمريكية وأوربا في الشرؽ األوسط وخارجوُ :شركاء أـ
ُمتنافسوف؟ ،ط ،1مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبو ظبي ،2118،ص.21
( )113بهجت قرني(وآخروف) ،العولمة والنظاـ الدولي :جدلية اللحظة الراىنة (مائدة ُمستديرة) ،مجلة
السياسة الدولية ،العدد ،175مؤسسة األىراـ ،القاىرة  ،يناير ،2119ص.118-116
( )114نقالً عن  :السيد أمين شلبي  ،الواليات المتحدة ،.مصدر سبق ذكره  ،ص ص.222-221

( )115نقالً عن :فنساف الغريب ،مأزؽ اإلمبراطورية األمريكية ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت ،2118 ،ص ص.254-253
( )116مظفر نذير الطالب  ،الواليات المتحدة األمريكية والنظاـ الدولي الجديد  :الواقع والتوقع ،
مصدر سبق ذكره  ،ص.8
ومتطلباتها الجيوستراتيجية ،ط،2
( )117زبغنيو بريجنسكي ،رقعة الشطرنج ال ُكبرى :األولية األمريكية ُ
ترجمة أمل الشرقي ،األىلية للنشر ،عماف،2117،ص ص.41-39كذلك انظر :كونداليزا رايس،
إعادة التفكير في المصلحة القومية :واقعية أمريكية من أجل عالم جديد ،ط ،1دراسات
عالمية( ،)77مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبو ظبي ،2118 ،ص ص.32-7
( )118ميخائيل جورباتشوؼ ،النظاـ العالمي الجديد ،طِ ،1
سلسلة ُمحاضرات اإلمارات( ،)24مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبو ظبي ،1998،ص ص.13-12
( )119لالستزادة عن ىذه التالفات اإلستراتيجية ،انظر :منعم صاحي العمار ،نحو عالم ُمتعدد
األقطاب ،سلسلة دراسات إستراتيجية ،العدد ،16مركز الدراسات الدولية  ،جامعة بغداد.2111 ،

ومستدعيات التحرج ،أوراؽ
( )111منعم صاحي العمار ،الهيمنة األمريكية بين ظاىرة التجديد ُ
إستراتيجية ،العدد،119مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،2112،ص .2كذلك انظر :منعم
صاحي العمار ،اإلستراتيجية والديمقراطية وتناوب قوى الجذب ،مصدر سبق ذكره ،ص.9
( )111منعم صاحي العمار ،األمن اآلسيوي .بين التح ُفز نحو التكوف والقيد األمريكي الصلد ،أوراؽ
إستراتيجية ،العدد ،1مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،أيار ،1999ص.2
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( )112صاموئيل ىنتغتوفِ ،
صداـ الحضارات :إعادة صنع النظاـ العالمي ،ط ،2ترجمة طلعت الشايب،
الجزائر،1999،ص. 212كذلك انظر :أ .ني .أوتكين ،النظاـ العالمي للقرف الحادي والعشرين،
ط ،1ترجمة بوش كامل ديب وىاشم حمادي ،دار المركز ،دمشق ،2117،ص.312
( )113منعم صاحي العمار ،نحو نهج بحثي جديد لِ ُمكافحة اإلرىاب ،مجلة قضايا سياسية ،العدد،14
ُكلية العلوـ السياسية ،جامعة النهرين ،بغداد ،2119،ص .12-8كذلك انظر  :منعم صاحي
للمشاركة واإلنصاؼ،
العمار ،الجدؿ األكاديمي يغزو الساحة األمريكية ال ..للتفرد والهيمنة نعمُ ..
أوراؽ إستراتيجية ،العدد ،2مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،حزيراف ،1999ص.2

المستقبلية ،رسالة
( )114باقر جواد كاظم ،التوازف اإلستراتيجي في إقليم آسيا– الباسفيك وآفاقو ُ
ماجستير (غير منشورة)ُ ،كلية العلوـ السياسية ،جامعة النهرين ،بغداد ،2111،ص ص.116-115

للتكامل العربي ،ط ،1مركز دراسات
التكامل العالمية ومغزاىا
( )115محمد محمود اإلماـ ،تجارب
ُ
ُ
الوحدة العربية ،بيروت،2114،ص.131
( )116محمد

عبد

الشفيع،

أبحاث

في

النظاـ

العالمي،ط1ئمركز

المحروسة

للبحوث،مصر،2112،ص.318
ومتطلباتها الجيوستراتيجية ،ط،2
( )117زبغنيو بريجنسكي ،رقعة الشطرنج ال ُكبرى :األولية األمريكية ُ
ترجمة أمل الشرقي ،األىلية للنشر والتوزيع ،عماف ،2117 ،ص ص.213-212
( )118منعم صاحي العمار ،الهيمنة األمريكية وجدلية المواجهة "دراسة في صور المقاومة" ،سلسلة
دراسات إستراتيجية ،العدد ،42مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،2112،ص.6
( )119ىنري كيسنجر ،ىل تحتاج أميركا إلى سياسة خارجية ؟ نحو دبلوماسية للقرف الحادي
والعشرين؟،ط ،2دار الكتاب العربي ،بيروت،2113،ص ص.131-118كذلك :محمد السيد
سليم ،القضايا اإلستراتيجية العشر ال ُكبرى في جنوب آسيا ،مجلة السياسة الدولية ،العدد،177
مؤسسة األىراـ ،القاىرة ،2119،ص.76

( )121نقالً عن  :منعم صاحي العمار ،نحو عالم ُمتعدد األقطاب ،مصدر سبق ذكره ،ص.12

( )121خليل إسماعيل الحديثي ،النظاـ العربي وإصالح جامعة الدوؿ العربية ،ط ،1بيت الحكمة،
بغداد ،2111،ص.32
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( )122كارؿ ف .ديغلر ،االنطالؽ ِمن الماضي :القوى التي شكلت أمريكا الحديثة ،ط ،1ترجمة سامي
الكعكي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،2114 ،ص .579كذلك :صبري فالح الحمدي ،دراسات
في تاريخ أمريكا وعالقاتها الدولية ،دار الكتب والوثائق ،بغداد ،2112 ،ص.117
( )123خضر عطواف ،القوى العالمية والتوازنات اإلقليمية ،ط ،1دار أسامة للنشر ،عماف،2111 ،
ص.41-35
( )124غساف العَّزي ،سياسة القوةُ :مستقبل النظاـ الدولي والقوى العظمى،ط ،1مركز الدراسات
اإلستراتيجية ،بيروت ،2111،ص.161
( )125عوني محمد الفخري ،التنظيم القانوني للشركات ُمتعددة الجنسية والعولمة،ط ،1بيت الحكمة،
بغداد ،2112 ،ص 17وما بعدىا.
ومستقبل النظُم اإلقليمية ،مجلة السياسة الدولية،
( )126محمد السعيد إدريس ،اإلقليمية الجديدة ُ
العدد ،138مؤسسة األىراـ ،القاىرة ،تشرين األوؿ ،1999ص ص.46-45كذلك انظر:مظفر
نذير الطالب ،الواليات المتحدة األمريكية والنظاـ الدولي الجديد،مصدر سبق ذكره،ص.11
سليم(محرراً) ،آسيا والتحوالت العالمية ،ط،1مركز الدراسات اآلسيوية،
( )127نقالً عن :محمد السيد
ُ
جامعة القاىرة ،1998،ص.135

( )128نقالً عن :ؼ .كرلوؼ ،إمبراطورية ُكل األرض أو خفايا "النظاـ العالمي الجديد"،ترجمة ُمنتجب
يونس ،دار عالء الدين للنشر ،سوريا ،2117،ص.442
( )129زبغنيو بريجنسكي ،الفوضى :االضطراب العالمي عند مشارؼ القرف الحادي والعشرين ،ط،1
ترجمة مالك فاضل البدري ،األىلية للنشر والتوزيع ،عماف ،1998،ص ص 131وما بعدىا.
( )131عبد القادر محمد فهمي ،دور الصين في البنية الهيكلية للنظاـ الدولي ،دراسات إستراتيجية،
العدد ،42مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبو ظبي ،2111 ،ص.16
( )131منعم صاحي العمار ،نحو عالم ُمتعدد األقطاب ،مصدر سبق ذكره  ،ص.52

( )132دانييل بورشتاين وأرنيو كيندا ،التنين األكبر ،ترجمة شوقي جالؿ ،المجلس الوطني للثقافة
والفنوف واآلداب ،الكويت ،2111،ص .36كذلك انظر :خير الدين عبد الرحمن ،القوى الفاعلة في
القرف الحادي والعشرين ،ط ،1دار الجليل ،دمشق ، 1996 ،ص.111
( )133منعم صاحي العمار ،نحو عالم ُمتعدد األقطاب ،مصدر سبق ذكره ،ص.54
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( )134حسين معلوـ ،الشرؽ األوسط على خارطة توسع الناتو ،مجلة السياسة الدولية ،العدد،129
مؤسسة األىراـ ،القاىرة ،حزيراف ،1997ص.91
( )135ىنري كيسنجر ،ىل تحتاج أميركا إلى سياسة خارجية .؟ ،مصدر سبق ذكره ،ص144
( )136منعم صاحي العمار وسرمد زكي الجادر ،الصين :القوة التي ال ترى غير ذاتها ،مجلة قضايا
سياسية ،العددُ ،13كلية العلوـ السياسية ،جامعة النهرين ،بغداد ،2118،ص ص.8-7

( )137منعم صاحي العمار ،نحو عالم متُعدد األقطاب ،مصدر سبق ذكره ،ص.61

( )138نسرين حكمي ،الياباف وإستراتيجية القوة ،ترجمة كماؿ السيد ،ط ،1دار الحق للطباعة والنشر،
بيروت ،1994 ،ص.129

ِ
المستفادة عربياً ،ط ،1مركز دراسات الوحدة
المعاصرة :الدروس ُ
( )139مسعود ظاىر ،النهضة اليابانية ُ
العربية ،بيروت ،2112،ص.188
( )141مرواف سالم العلي ،اإلقليمية الجديدة والنظاـ الدوليِ :دراسة في التأثير والتأثر ،دار السنهوري
للنشر ،بيروت،2117،ص.316-312
( )141المصدر نفسو ،ص.317
( )142ىادي زعرور ،توازف الرعب :القوى العسكرية العالمية ،ط ،1شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،
بيروت ،2113،ص.83
( )143مرواف سالم العلي ،اإلقليمية الجديدة والنظاـ الدولي ،.مصدر سبق ذكره ،ص.311-318
( )144التقرير االستراتيجي العربي ،2119-2118ط ،1مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية
باألىراـ ،القاىرة ،2111،ص.58-46
( )145فاضل الربيعي ،ما بعد االستشراؽ :الغزو األمريكي للعراؽ وعودة الكولونيات ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت ،2117،ص.174
( )146منعم صاحي العمار ،الهيمنة األمريكية بين ظاىرة التجديد  ،.مصدر سبق ذكره ،ص.2
( )147مارتن ىوالند ،االتحاد األوربي والعالم الثالث ،ترجمة صالح فرحاف ،وزارة الثقافة،دمشق،2116،
ص .7كذلك :كوثر الربيعي ومرواف سالم العليُ ،مستقبل النظاـ الدولي الجديد في ظل بروز القوى
الصاعدة :االتحاد األوربي أنموذجاً ،مجلة قضايا سياسية ،العددُ ،26كلية العلوـ السياسية ،جامعة
النهرين ،بغداد.2112،
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المتحدة ،نيويورؾ،2114 ،
( )148تقرير التنمية البشرية  ،2114برنامج األُمم المتحدة اإلنمائي ،األُمم ُ
ص.184

( )149بوؿ كندي ،االستعداد للقرف الحادي والعشرين ،ترجمة محمد عبد القادر وغازي مسعود ،دار
الشروؽ ،عماف ،1992،ص.325
( )151فيليب جوردف ،أوربا وبِناء قوة عسكرية ،مجلة قضايا دولية ،العدد ،45مركز الدراسات الدولية،
جامعة بغداد ،2111،ص.45
( )151ليوف ىادارِ ،
عاصفة الصحراء :فشل السياسة األميركية في الشرؽ األوسط ،ترجمة سعيد
الحسنية ،الدار العربية للعلوـ ،بيروت ،2115 ،ص.227
( )152تشارلز إيو .كوبشاف ،نتائج ملموسة لسياسة "محاورة الخصوـ" إستراتيجية اوباما الخارجية .ىل
المستقبل ،العدد ،7مركز اإلمارات للدراسات ،أبو ظبي ،سبتمبر/أكتوبر،2111
أينعت؟ ،مجلة أفاؽ ُ

ص.17
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Abstract
Keeping an eye at the change movement for those who are
pursuing the pace of international politics, especially the strategic
academics and thinkers, is undoubtedly the first task for
understanding for the world is undergoing changes that lead to some
kind of alterations. As change is the feature of all ages by means of
which great results happened. As change depends on a set of
historical, geographical, economic, technological and other variables
that detect its pace and defect materializing the capacity of investing
the power of all levels. It is illustrating the relationship of the status
of change in great powers’ strategy .
If we have a closer look at the political history for international
system, we will find that there are constants outlining the process of
change throughout the rising of international powers and the
degeneration of other powers. In a way that, sorted off great powers
having the ability to employ their comprehensive strength and to
figure out new international strategies along with the facts of change
and its investment such as the Russian, European, Chinese and
Japanese strategy .
When we read American strategic thought from the end of the
Second World War to nowadays, we will find that this thought is
characterized by awareness and a comprehensive view in terms of
goals and interests. In a way that drives the United States to adopt a
comprehensive strategic thinking approach to ensure its global
position especially upon witnessing the change realities of global
system and the emergence of its power with its new regional
assemblies and strategic alliances.
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